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HOOFDSTUK 5. DE SERIES 
 
 
1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk was de samenhang en de structuur van het archief een centraal thema. Hier 
komen we eindelijk toe aan de bestanddelen van het archief en in het bijzonder aan de series. 
De meeste series zijn, zoals dat onder archivarissen heet, ‘van algemene aard.’ De criteria die hun bestaan 
en hun ordening bepalen zijn merendeels formele criteria: zijn de stukken ordinaris of secreet, wat is hun 
redactionele vorm en hun ontwikkelingsstadium, wanneer zijn ze in de vergadering behandeld, wie zijn de 
correspondenten of degene die handelend optreden, waar komen de stukken vandaan en wat is hun plaats 
in de hiërarchie. Deze series zijn dus niet geordend op inhoudelijke criteria; we kunnen de meeste niet 
direct in verband brengen met concrete activiteiten van de Staten-Generaal.  
In algemene zin kan een beschrijving van de formele eigenaardigheden van de archiefbestanddelen en de 
series ons wel wat vertellen over de relaties tussen de activiteiten van de Staten-Generaal en de 
archiefbestanddelen die door die activiteiten zijn gegenereerd. In de secrete series hebben de meeste 
stukken betrekking op de buitenlandse zaken en de oorlog te land en ter zee. Alle series waarin typen 
akten zijn opgenomen of geregistreerd documenteren specifieke rechtshandelingen, de buitenlandse 
verbalen gaan over het sluiten van traktaten en andere opdrachten die gezanten namens de Staten-
Generaal moesten uitvoeren, brieven en rapporten van Admiraliteitscolleges gaan over admiraliteits- en 
zeezaken en voorstellen van de Generaliteitsmuntkamer over muntzaken, verschillende 
ontwikkelingsstadia documenteren achtereenvolgende stappen in het administratieve proces. 
In dit hoofdstuk komen de formele eigenaardigheden van de archiefbestanddelen en vooral de series aan 
bod. Voor ons doel zijn de series resoluties en de indices van het grootste belang. De resoluties beelden 
het beslisproces af, brengen ingekomen en uitgaande stukken met elkaar in verband en documenteren de 
samenhang tussen de activiteiten die de Staten-Generaal ontplooiden. Van die resoluties bevat het archief 
een groot aantal series, die niet alleen qua vorm, maar ook qua samenstelling en van inhoud van elkaar 
verschillen: de minuten van secrete resoluties bevatten veel exhibita die niet in de registers zijn 
afgeschreven, de particuliere registers hebben op specifieke onderwerpen betrekking. De indices zijn bij 
het gebruik van de resoluties onmisbaar. Ze maken de resoluties vindbaar vanuit de bemoeienissen van de 
Staten-Generaal, de typen besluiten die ze hebben genomen, de akten die ze hebben gedepêcheerd en de 
personen die die besluiten hebben uitgelokt of op wie die besluiten betrekking hadden. Als ergens in het 
archief de relatie tussen vorm en inhoud wordt gelegd is het in deze indices. Ze zijn er in alle soorten en 
maten, in de registers en daarbuiten, per jaar en per periode, op hoofdlijnen en in detail, vanuit het 
gezichtspunt van de Staten-Generaal zelf en vanuit het gezichtspunt van anderen. Inzicht in de 
uiteenlopende functies en gebruiksmogelijkheden is evenals inzicht in de betekenis van de trefwoorden en 
de structuur van het trefwoordensysteem voor de analyse van de relatie tussen activiteiten en documenten 
onmisbaar. 
Dit hoofdstuk beperkt zich niet tot de resoluties en de indices. Alle hoofdbestanddelen van het archief 
worden er in behandeld: de series ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en naar alle delen van 
het bondgenootschap en alle streken van de wereld, de bundels met stukken over bepaalde onderwerpen, 
gedeponeerde stukken, verzamelingen afschriften en administratieve hulpmiddelen. Onderzoekers van en 
in het archief moeten in principe alle stukken in het archief met alle activiteiten of werkprocessen van de 
Staten-Generaal in verband kunnen brengen en dat vraagt niet alleen bij de werkprocessen, maar ook bij 
de beschrijving van de archiefbestanddelen althans het streven naar de onbereikbare volledigheid. 
Om vast te kunnen stellen hoe de activiteiten van de Staten-Generaal in hun archief zijn afgebeeld, moet 
eerst worden vastgesteld wat tot het archief kan worden gerekend en wat niet. In het vorige hoofdstuk is 
zijn de lotgevallen van het archief uiteengezet. In dit hoofdstuk zullen de archiefbestanddelen die uit 
andere archieven afkomstig zijn waar mogelijk worden geïdentificeerd. 
Om de lezer in staat te stellen de paragrafen van dit hoofdstuk zonder al te veel moeite in verband te 
brengen met de afdelingen en rubrieken van de inventaris, zijn de kopjes boven de paragrafen zoveel 
mogelijk voorzien van de inventarisnummers waarop ze betrekking hebben en is aan de inhoudsopgave 
van de inventaris in par. 7 van het vorige hoofdstuk een kolom toegevoegd waarin bij elke afdeling en 
rubriek naar de desbetreffende paragraaf in dit hoofdstuk wordt verwezen. 
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Zoals gezegd kunnen in dit hoofdstuk niet alle archiefbestanddelen met concrete werkprocessen in 
verband worden gebracht. Wel moet degene die het archief onderzoekt of in het archief onderzoek doet in 
concrete gevallen de beschrijvingen van de archiefbestanddelen in dit hoofdstuk met de relevante 
paragrafen in hoofdstuk 3 in verband kunnen brengen. Met kruisverwijzingen heb ik dit proberen te 
vergemakkelijken.  
Dit is vrees ik geen hoofdstuk om in één ruk uit te lezen. Het is complex, kaal en vrij technisch van aard: 
de meeste inhoudelijke contextinformatie zit in de voorafgaande hoofdstukken. Het verwijst voortdurend 
naar de inventaris en is gestructureerd als een commentaar daarop. Die aanpak kon worden gekozen 
omdat de inventaris op de website van het Nationaal Archief online kan worden geraadpleegd. De 
paragrafen over de series resoluties zouden eigenlijk moeten kunnen worden gebruikt in samenhang met 
de tabellarische inventaris van die resoluties en het is dan ook te hopen dat die inventaris net als alle 
andere spoedig door het Nationaal Archief online wordt gepubliceerd. 
In hoofdstuk 4 werden twee voortreffelijke boeken besproken waarin de verschillende series in het 
archief, hun functies, hun samenstelling, hun ontwikkeling en hun onderling verband worden behandeld: 
de Regeeringsarchieven van Bijlsma en De Griffie van Van Riemsdijk. Bijlsma’s analyse van het archief uit de 
periode 1576-1588 en zijn beschrijving van de stukken zijn zo grondig en uitputtend, dat ik hier met een 
beschrijving van de hoofdlijnen en verwijzingen naar het boek zal volstaan. De analyses en beschrijvingen 
van Van Riemsdijk van het archief over de periode 1576-1795 zijn noodzakelijkerwijs algemener van aard, 
maar ook dat boek zal ik niet proberen na te vertellen. Met verwijzingen stuur ik de lezer graag door naar 
het werk van de grote meester. 
 
 
2 De resoluties 
 
2.1 De ontwikkeling van de registratuur van de resoluties 
De vergadering nam besluiten en legde die besluiten vast. Ze deed dat in een gestandaardiseerde vorm. Een 
proces-verbaal van een vergaderdag begint met de vermelding van de weekdag en de datum in het Latijn. 
Daarna volgen vanaf november 1580 onder het kopje ‘praeside et presentes’ (voorzitter en aanwezigen) de 
namen van de voorzitter en de andere ordinaris gedeputeerden die de vergadering bijwoonden, zonder 
vermelding van de provincie van herkomst, maar wel in de vaste volgorde van de provincies. Als de 
stadhouder compareerde wordt zijn naam vóór die van de voorzitter vermeld. Extraordinaris gedeputeerden 
worden niet met name genoemd, maar als categorie vermeld: ‘en eenige extraordinaris gedeputeerden van 
Zeeland.’ Sinds 1637 wordt de presentielijst gevolgd door de resumptieformule: ‘De resolutiën gisteren 
genomen sijn gelesen ende geresumeert’, waaraan in 1646 wordt toegevoegd: ‘gelijk oock geresumeert ende 
gearresteert sijn de depêches daar uyt resulterende.’ 1496 Dan volgen de eigenlijke resoluties, met voorop de 
resoluties van notificatie, waarbij ingekomen stukken (en vooral ingekomen nieuwsberichten van gezanten) voor 
kennisgeving worden aangenomen. Resoluties die na het middagmaal werden genomen staan onder het 
tussenkopje post prandium en als er niet werd vergaderd staat er nihil actum. De resoluties van de secrete 
vergadering werden op dezelfde manier vastgelegd als de resoluties van de ordinaris vergadering, met dien 
verstande, dat onder ‘praeside et presentes' doorgaans werd volstaan met de vermelding ‘als in 't ordinaris 
register.’ De resoluties van het Secreet Besogne onderscheidde men van die van de secrete vergadering 
door aan het hoofd ‘in het besogne’ te schrijven. Bovendien ontbrak daar tot ca 1750 de 
resumptieformule.1497 
De series resoluties vormen met hun bijna 5000 delen, banden en portefeuilles meer dan een derde deel 
van het archief. Er zijn ordinaris resoluties, secrete resoluties en particuliere resoluties. Ordinaris resoluties 
zijn alle resoluties van de ordinaris vergadering die niet secreet zijn verklaard. Secrete resoluties zijn resoluties 
van de ordinaris vergadering of van zittingen van de ordinaris vergadering die door de vergadering zelf als 
geheim zijn gekwalificeerd, resoluties van secrete besognes die namens de vergadering mochten besluiten en 
resoluties van de secrete vergadering. Resoluties secreet houden of secreteren betekende in registratuurlijke 

                                                
1496 Dezelfde procedure en dezelfde formule zijn nog in 1801 bij het Vertegenwoordigend Lichaam in gebruik: ‘De 
Besluiten gisteren genomen, zyn geleezen en geresumeert, gelyk ook geresumeerd en gearresteerd zijn de Depêches 
daar uit resulteerende.’ Besluit van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, 
Juli 1801, 1080, bij WNT, XII4, 387, s.v. resumeeren. 
1497 In de resoluties van het SB vinden we de resumptieformule voor het eerst in de resoluties van 04/06, 10/06 en 
05/08/1748. Van de resoluties van het SB van 1750 zijn alleen die van 26/01 en 09/03 niet geresumeerd. 
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termen resoluties buiten het register van ordinaris resoluties houden, zodat ze niet voor de provincies werden 
gekopieerd. Dergelijke resoluties schreef men aanvankelijk in het klad en boekte men pas in het ordinaris 
register als het besluit was uitgevoerd. 1498 In 1592 gaven de Staten-Generaal hun griffier voor het eerst 
opdracht de resoluties die geheim moesten blijven in een afzonderlijk register in te schrijven. 1499 Particuliere 
registers zijn registers over een bijzonder onderwerp. Het kunnen afgesplitste registers zijn, waarin resoluties 
werden geboekt die niet in de reguliere registers werden afgeschreven, of recueils waarin resoluties werden 
afgeschreven die ook in de reguliere series werden geregistreerd. Het onderscheid is niet absoluut. In 
afgesplitste registers werden ook wel resoluties ingeschreven die wel op hetzelfde onderwerp betrekking 
hadden, maar ook al in de reguliere registers waren ingeschreven en afgesplitste registers gingen soms na 
verloop van tijd over in recueils. 
Sommige besluiten waren zo geheim of delicaat dat ze in het geheel niet werden geregistreerd. We kunnen 
dat nog zien aan aantekeningen op ingekomen stukken. In de marge van een kopie van een brief aan de 
Staten-Generaal bijvoorbeeld waarin ambassadeur Van Beverningh zich beklaagt over de ambassadeur van 
Spanje in Den Haag, Gamara, staat geschreven: ‘Hiervan zijn geen notulen gehouden’ en op de achterzijde 
staat: ‘den originelen brieff gerestitueert aan den Heer Beverningh den 30 May 1660.’1500 
Behalve de vraag of resoluties als ordinaris, secreet of particulier werden aangemerkt was voor de vorming 
van de series ook het ontwikkelingsstadium van belang. Alle stukken die door een administratie worden 
opgemaakt, doorlopen een aantal ontwikkelingstadia en resoluties dus ook. Een resolutie begon als een 
ontwerp. Als dat ontwerp al dan niet in aangepaste vorm in de vergadering werd vastgesteld, veranderde 
het daardoor in een minuut (vastgesteld ontwerp). Die minuut kon vervolgens in het net worden 
geschreven en daarna nog worden gedoubleerd. Ook uitvaardigingen van resoluties (extractresoluties) 
vormen een ontwikkelingsstadium evenals voor uitreiking bestemde kopieën. 
Met ontwikkelingsstadia werd in de registratuur in verschillende perioden verschillend gehandeld. Ze 
leidden tot slechts één serie toen de ontwerpresolutie nog in een kohier (katern) werd geschreven en in die 
vorm - al dan niet na het aanbrengen van aanvullingen of wijzigingen - werd vastgesteld. Het ontwerp was 
dan door vaststelling in een minuut omgezet. Men ging er echter al gauw toe over om de minuut, die er 
niet altijd even netjes uitzag, in een netregister af te schrijven. De Staten-Generaal gingen hier in 1578 toe 
over, zodat er vanaf dat jaar twee series (ordinaris) resoluties zijn. Aanvankelijk was de minuut nog het 
bewijsexemplaar, maar die bewijsfunctie verschoof al gauw naar het netregister, dat het gebruiksexemplaar 
was en van een index werd voorzien. Toen de Staten-Generaal in 1637 besloten de ontwerpresoluties op 
de ene vergaderdag te bespreken en de tekst waarover men het eens was geworden op de volgende 
vergaderdag te resumeren (bij herhaalde lezing vast te stellen) ontstond een derde serie. De griffier maakte 
nu eerst een ontwerp, dat hij voorlas bij de resumptie. Pas nadat het ontwerp de resumptie was gepasseerd 
werd het – al dan niet gewijzigd – in het netregister afgeschreven. Er waren nu drie ontwikkelingsstadia: een 
serie minuutresoluties, het resolutieregister, dat van minuutregister in netregister was veranderd, en een 
dubbel, dat van netregister tot tweede kopie was gedegradeerd. In maart 1671 kwam er nog een serie bij. Het 
was geleidelijk aan een vaste routine geworden om ontwerpresoluties vóór de resumptie eerst in het net te 
schrijven. Sinds 1671 vond de resumptie standaard plaats op het overgeschreven exemplaar en als daarbij de 
tekst werd veranderd, werd die verandering ook aangebracht in het ontwerp. De overgeschreven ontwerpen 
waarop de resumptie had plaatsgevonden werden nu geresumeerde minuten genoemd en de al dan niet 
aangepaste ontwerpen eerste minuten. 
De serievorming bij de secrete resoluties laat een eigen ontwikkeling zien. Vóór 1637 werden er voor secrete 
resoluties van de vergadering aparte registers aangelegd en voor de resoluties van sommige secrete besognes 
ook. Tussen 1637 en 1651 werden minuutresoluties die secreet waren buiten de reguliere serie minuten in de 
Secrete Kas opgeborgen en werden de resoluties van secrete besognes afzonderlijk geregistreerd. In 1651 
scheidde de Grote Vergadering de ordinaris en secrete correspondentie en de behandeling ervan. Voor het 
secreet verklaren van een zaak was niet langer een expliciet besluit van de vergadering nodig, al behield de 

                                                
1498 Van Riemsdijk, Griffie, 104-105. Res. SG 15/08/1607, Resolutiën, XIV, 7, nr. 5. 
1499 Res. SG 11/04/1592. Oldenbarnevelt en Van der Warcke hebben overlegd met Maurits ‘als nairder in 't secreet-
boeck genotuleert staet’. In margine: ‘Nota. Niet te scrijven in de notulen van de provinciën.’ 
1500 Loketkas Spanje, arch. SG inv. nr. 12575.31a. Soortgelijke aantekeningen op ingekomen brieven van Bondel uit 
1653 in Loketkas Lopende, arch. SG inv. nr. 12579.48, van de gecommitteerden van het Landschap Drenthe uit 1659 
in Loketkas Lopende, arch. SG inv. nr. 12579.72A en van de Raad van State uit 1668 in de Secrete Kas Spanje, arch. 
SG inv. nr. 12588.89. Besluiten bleven ook wel buiten de notulen. Op 15/04/1698 verzocht N. Hincke om een 
pensioen. Uit het rekest dat zich onder de secrete minuutresoluties (arch. SG inv. nr. 4090) bevindt blijkt dat het gaat 
om geheime acties in Frankrijk om Hugenoten te redden. 
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vergadering wel de bevoegdheid om bepaalde zaken secreet te maken. 1501 De registratuur van de secrete 
resoluties werd nu volledig van de registratuur van de ordinaris resoluties gescheiden en op dezelfde voet 
geregeld: er kwam een serie minuten en een serie registers. De secrete resoluties van vóór die tijd werden met 
terugwerkende kracht ook tot deze twee series gebracht. In 1671 werden ook bij de secrete resoluties de 
minuten gesplitst in eerste en geresumeerde minuten. Anders dan bij de ordinaris minuten bewaarde men de 
eerste en geresumeerde minuten bij elkaar in dezelfde portefeuille, zodat er geen nieuwe serie door ontstond. 
Na 1673 werden de vaste secrete besognes door één Secreet Besogne vervangen. Sindsdien bestonden de 
secrete resoluties uit de resoluties van de secrete vergadering en de resoluties van het Secreet Besogne. Ze 
doorliepen nu dezelfde ontwikkelingsstadia als de ordinaris resoluties. Een min of meer gelijktijdige serie 
dubbelen, die bij de ordinaris resoluties al in 1577 werd aangelegd, heeft bij de secrete resoluties niet bestaan. 
Rond 1670 is men om veiligheidsredenen de oudere registers van secrete resoluties gaan doubleren en 
hetzelfde heeft men in de achttiende eeuw gedaan met de secrete registers van 1713 en 1714. 
Particuliere resolutieregisters waren vooral in de periode 1637-1651 populair. Als een resolutie in een 
particulier register moest worden geboekt, tekende de griffier dat aan op de minuutresolutie, waarvan het 
registers immers werd afgeschreven. Vanaf 1651, toen de registratuur van de secrete resoluties van die van 
de ordinaris resoluties werd gescheiden, werden alleen nog de resoluties van enkele secrete besognes met 
bijzondere volmachten in particuliere registers geboekt. Alleen in de jaren 1666-1668 en 1671-1672 zijn er 
nog secrete besognes met bijzondere volmachten opgetreden. De resoluties en bijlagen van de oudste zijn 
in afzonderlijke registers bewaard gebleven, maar die van 1671-1672 zijn korte tijd na hun ontstaan met de 
reguliere serie secrete resoluties in één band samengevoegd. In 1673 werden de verschillende secrete 
besognes (voor leger, vloot en buitenlandse zaken) als één Secreet Besogne aangemerkt, zodat er sindsdien 
onder de secrete resoluties alleen nog maar resoluties van één Secreet Besogne te vinden zijn. Na het 
ontstaan van het Secreet Besogne was er voor het aanleggen van particuliere registers nauwelijks 
aanleiding meer. Alleen in het eerste decennium van de achttiende eeuw werden de paspoortresoluties die 
in het ordinaris register teveel ruimte waren gaan innemen nog een aantal jaren apart geregistreerd.  
In de resolutieregisters werden ook andere stukken dan resoluties geregistreerd. In de eerste decennia na 
de Pacificatie treffen we er ook akten in aan; het register wordt om die reden ook wel het register van 
akten en resoluties genoemd. Rond het midden van de zeventiende eeuw werd het gebruikelijk om twee 
soorten ingekomen stukken in de resoluties te insereren (in te voegen): de memories van de buitenlandse 
gezanten en provinciale resoluties die consenten inhielden op de staat van oorlog of adviezen op zaken die 
door die provincies waren overgenomen.1502 In de registers van secrete resoluties registreerde men ook 
akten die geheim waren en om die reden niet in de aktenboeken geboekt konden worden. Sinds 1651 
werden alle depêches die uit de secrete resoluties voortvloeiden erin geregistreerd. Registratie van deze 
stukken bracht mee, dat we onder de secrete minuten ook de originele ingekomen stukken en de minuten 
van de depêches aantreffen. Tegen het einde van de zeventiende en in de achttiende eeuw treft men onder 
die minuten (en vooral onder de secrete minuten) ook wel originele ingekomen stukken aan die niet zijn 
geregistreerd.1503   
 
2.2 De beschrijvingen van de resoluties in de inventaris Japikse 
De resoluties van de Staten-Generaal worden beschreven in het eerste deel van de inventaris Japikse van 
het archief van de Staten-Generaal uit 1962 en in de inventaris van Bijlsma - Van Marle van de 
Regeringsarchieven. Het eerste deel van de inventaris van Japikse heeft een omvang van 145 pagina’s en 
omvat de beschrijvingen van de series resoluties van de Staten-Generaal over de periode 1576-1796 en de 
bijbehorende indices. De inventaris Bijlsma - Van Marle bevat op vier pagina’s alleen de beschrijving van 
25 delen en banden met resoluties uit de periode 1576-1588, die in de inventaris van Japikse veel 
beknopter en zonder uitvoerige toelichting zijn beschreven.1504 Omdat het hier gaat om een overzicht 
refereer ik hier alleen aan de inventaris van Japikse. 
In die inventaris worden achtereenvolgens opgesomd: (a) zeven series ordinaris resoluties met een serie 
particuliere en een verzameling generale indices, (b) drie series secrete resoluties met een verzameling 
generale indices (b) en (c) een verzameling van 56 particuliere registers. De verschillende series ordinaris 
                                                
1501 Dat dit ter dispositie blijft van de vergadering blijkt bijv. uit de oppositie van Friesland en Stad en Lande tegen 
het secreet verklaren van een resolutie: secr. ress. 29/01/1746, 02/02/1746, 12/11/1746. 
1502 Van Riemsdijk, Griffie, 91. 
1503 Zo bijvoorbeeld de minuut van de secrete uitgaande brief aan Coenraad van Heemskerck, gezant in Wenen, van 
04/02/1697 met instructies van de Staten-Generaal: arch. SG inv. nr. 4083. 
1504 NA, Regeringsarchieven I, 1.01.01.01, inv. nrs. 1-24; Bijlsma, Regeeringsarchieven, 56-60. 
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en secrete resoluties vertegenwoordigen verschillende ontwikkelingsstadia; de uiteenlopende perioden 
waarover de series lopen moeten uit eerdergenoemde stelselwijzigingen worden verklaard. 
 
 

Tabel 8. De series resoluties in de inventaris Japikse 
series subseries en bestanddelen inv. nrs. serie-nr. 

De minuten van de notulen van de vergaderingen van de Staten-
Generaal, 1576-1684 

1-257 1 

‘Eerste minuten’ van de vergaderingen, 1672-1796 258-1733 2a
‘Geresumeerde minuten’ van de notulen van de vergaderingen, 
1671-1796 

1734-3094 2b

De eerste serie van ordinaris netresolutiën [dubbelen], 1576-1671 
en de serie conceptindices 

3095-3242 3.1
3.2

De tweede serie registers van ordinaris netresoluties, 1637-1795 3243-3681 4
Indices op de resoluties over een langere termijn dan een jaar 
samengesteld 

3682-3726 5

Gedrukte resolutiën, 1670-1796 3727-3864 6
Indices van zaken op de gedrukte resolutiën over een langere 
termijn dan een jaar samengesteld  

3865-3868 7

a. ordinaris resoluties 

Dubbele registers van resoluties, 1702-1719 3869-3903 8
Minuten van de secrete notulen van de vergaderingen, 1592-1670 3904-3913 9
‘Geresumeerde minuten’ van de secrete notulen van de 
vergaderingen, 1671-1796 

3914-4559 10

Registers van secrete net resolutiën van de vergaderingen, 1592-
1796 

4560-4797 11

b. secrete resoluties 

Algemene indices op de secrete resolutiën over een langere 
termijn dan een jaar samengesteld 

4798-4805 12

Notulen van de gedeputeerden tot de Unie van Utrecht, 1577 4806
Resoluties van de Grote Vergaderingen, 1615 en 1716-1717 4806a-4816
Resoluties betreffende binnenlandse zaken: ex Fagel; nu Fagel suppt. 624 4817
Resoluties betreffende zeezaken en de admiraliteiten, 1597-1683 4818-4822
Resoluties betreffende militaire zaken, 1651-1785 4823-4834
Resoluties betreffende muntzaken: ex Fagel 4835-4838
Resoluties betreffende de financiën: ex Generaliteitsrekenkamer 4839
Resoluties betreffende octrooien en exploiten: ex Fagel? 4840
Resoluties betreffende de Oostindische Compagnie, 1602-1670 4841-4843
Resoluties betreffende de Westindische Compagnie, 1638-1670 4844-4850
Resoluties betreffende de onderhandelingen over de Trêves, 
1608-1609 

4851

Resoluties betreffende onderhandelingen met de Z. Nederlanden, 
1632-1634 

4852

Munsterse resoluties: ex Holland 4853-4859
resoluties betreffende Zweden en Denemarken, 1644-1646 4859a

c. ordinaris en secrete 
resoluties over speciale 
onderwerpen 

resoluties betreffende Oost-Friesland, 1626-1661 4860-4861
 

Tabel 8. De cursief gedrukte beschrijvingen verwijzen naar series die tot andere archieven behoren. ‘Serienr.’ in de 
laatste kolom verwijst naar de nummering van de series in de inventaris. 
 
 
De beschrijving van de ordinaris resoluties is bepaald gebrekkig. Het register van ordinaris resoluties 
veranderde in de loop van 1637 van een minuutregister in een netregister, maar het bleef het register, het 
gebruiks- en bewijsexemplaar dat van indices werd voorzien en waarnaar het dubbel werd vervaardigd. Maar 
Japikse construeerde een breuk in de registratuur. Hij plaatste de minuten bij elkaar in één serie, die bestond 
uit de registers tot en met 1637 en de nieuwe serie minuten vanaf 13 mei 1637.1505  

 

                                                
1505 Ook De Fouw had deze opstelling gekozen in zijn inventaris van 1822, maar Van Riemsdijk had de oude orde 
hersteld. Zie de tabel in par. 2.6. 
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Tabel 9. Tabellarische inventaris van de resoluties over de jaren 1634-1638 
 ordinaris resoluties secrete resoluties 
 minuten registers dubbelen kladindices ‘registers’ dubbelen 
1634 jan. – aug. 25  sg 

3906 
 SG 

4562 
 

1634 aug. 26 – dec. 

SG 59 sg 3193 

1635 SG 60 sg 3194 
sg 3907 

1636 
 

SG 61 sg 3195 

1637 jan. – mei 12 

 

1637 mei 13 - juni sg 63 
1637 juli – aug. sg 64 
1637 sep. - okt. sg 65 
1637 nov. – dec. sg 66 

SG 62 sg 3196 

sg 4564 

sg 3908 

SG 4563 

1638 jan. – apr. sg 67 
1638 mei - juni sg 68 
1638 juli sg 

69 
 

1638 aug.  
1638 sep. – dec. sg 70 

SG 
3244 

sg 
3197 

1639 jan. – apr. sg 71 
1639 mei – aug. sg 72 
1639 sep. – dec. sg 73 

SG 
3245 

 

sg 
3198 

       

 
Tabel 9. In deze tabel worden de series resoluties uit de jaren 1634-1638 in beeld gebracht. Daarbij worden de 
registers gepresenteerd als een doorlopende serie. Dat is niet de opstelling van de inventaris Japikse, zoals uit de 
nummering blijkt. De secrete resoluties hebben van de registratuurverandering geen zichtbare gevolgen 
ondervonden: ze zijn pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw gevormd. Versmalling van de kolommen duidt 
op de aanwezigheid van een of meer particuliere registers, die in de tabel niet worden gespecificeerd. Als SG in 
hoofdletters is geschreven bevat het desbetreffende register een index. 
 
 
Japikse nam in zijn inventaris weer de eerste minuten op (2a), een serie die in de tweede helft van de 
negentiende eeuw naar de collectie dubbelen was overgebracht. Zoals hierboven al werd opgemerkt, was 
deze serie ontstaan in 1671, toen de gewoonte ingang vond om alleen nog op overgeschreven concepten 
te resumeren en de oorspronkelijke concepten, met de veranderingen die bij resumptie in de 
overgeschreven exemplaren waren aangebracht, als een afzonderlijke serie te bewaren.  
De minuten van vóór 1671 en de geresumeerde minuten vanaf 1671 bleven een doorlopende serie 
vormen, ook al werden de geresumeerde minuten vanaf 1672 niet meer altijd en vanaf 1685 helemaal niet 
meer ingebonden, maar in portefeuilles bewaard. Japikse maakte er echter twee series van (1 en 2b), die hij 
door verwisselingen van eerste en geresumeerde minuten ook nog tot 1685 liet overlappen. Hij meende 
hiermee recht te doen aan een naar zijn mening ingrijpende reorganisatie van het archief van de Staten-
Generaal, die in 1670 door griffier Gaspar Fagel zou zijn doorgevoerd. 1506 
De serie dubbelen van ordinaris netresoluties, die door hem werd beschreven als de eerste serie van 
ordinaris netresoluties (serie 4), liet hij eindigen met de delen over 1671, in overeenstemming met de 
ordening die al in of voor 1822 werd aangebracht.1507 Dat dit niet de oorspronkelijke opstelling was, was 
in de jaren dertig gebleken, toen Bijlsma de jaargangen 1702-1719 in de Collectie SGD aantrof. Japikse 
nam deze achttiende-eeuwse dubbelen wel op in zijn inventaris, maar maakte er een nieuwe serie van, de 
serie dubbele registers van resoluties 1702-1719 (serie 8). In een kopnoot bij de oudere dubbelen in de  

                                                
1506 VROA 1962, 22. De portefeuilles van 1671 die het opschrift ‘geresumeerde minuten’ dragen, bevatten in werkelijkheid 
eerste minuten. De Zwaan onderkende dat en schreef dat met potlood op de portefeuilles. Toch dwaalden ze opnieuw 
af: ze moesten door Jansen (eind negentiende eeuw) weer met de serie worden herenigd. Hoewel Bijlsma ten overvloede 
in de inventaris nog eens aantekende: ‘Foutief! Gemerkt: Geresumeerde Minuten’, voegde Japikse ze in 1962 weer aan 
de serie geresumeerde minuten toe. 
1507 ‘Brouillon inventaris’, De Fouw, 1822, 3. 
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Tabel 10. Tabellarisch overzicht van de resoluties 1670 - 1687 
jaar ordinaris resoluties secrete resoluties 

 eerste 
minuut 

geres. 
minuut 

register dubbel gedrukt eerste 
minuten 

geres. 
minuten 

register dubbel 

sg 198 
sg 199 

SG 3281 sg 3239 

sg 200 

1670 

sg 201 
SG 3282 sg 3940 

  sg 3913 SG 4568   

sg 202 
sg 1734 - 
sg 1736 sg 203  

SG 3283 sg 3241 sg 3914 

sg 1737 -
sg 1739 

sg 204 sg 3915 

1671 

sg 1740 - 
sg 1742 

sg 205 

SG 3284 sg 3242 

sg 3727 

sg 3916 

SG 4570 

sg 258 - 
sg 263 

sg 1743 - 
sg 1748 

SG 3285 ctk 131 sg 3917 - sg 3921 1672 

sg 
1737a, 
sg 264 - 
sg 265 

sg 208  
sg 209  

SG 3286 ctk 132 

sg 3729 

sg 3922 - sg 3023 

SG 4573 

 

1673  sg 210 - 
sg 213 

SG 3287 
SG 3288 

svz 2500 
svz 2501

sg 3729 sg 3924 - sg 3932 SG 4575  

1674 sg 266 - 
sg 277 

sg 214  -
sg 217 

SG 3289 
SG 3290 

svz 2502 sg 3933 - sg 3941 SG 4577  

1675 sg 278 - 
sg 289 

sg 1749 - 
sg 1760 

SG 3291 
SG 3292 

svz 2503 
svz 2504

sg 3730 

sg 3942 - sg  3950 SG 4579 SGD 
368 

1676 sg 290 - 
sg 301 

sg 222 - 
sg 225 

SG 3293 
SG 3294 

svz 2505 
svz 2506

sg 3731 sg 3951 - sg 3961 SG 4581 SGD 
369 

1677 sg 302 - 
sg 313 

sg 226 - 
sg 229 

SG 3295 
SG 3296 

svz 2507 
svz 2508

sg 3732 sg 3962 - sg 3970 SG 4583 SGD 
372 

1678 sg 314 - 
sg 325 

sg 230 - 
sg 233 

SG 3297 
SG 3298 

svz 2509 
svz 2510

sg 3733 sg 3971 - sg 3980 SG 4586 SGD 
373 

1679 sg 326 - 
sg 337 

sg 234 - 
sg 237 

SG 3299 
SG 3300 

svz 2511 
svz 2512

sg 3734 sg 3981 - sg 3983 

1680 sg 338 - 
sg 349 

sg 238 - 
sg 241 

SG 3301 
SG 3302 

svz 2513 
svz 2514

sg 3735 sg 3984 - sg 3987 

SG 4588 SGD 
374 

1681 sg 350 - 
sg 361 

sg 242 - 
sg 245 

SG 3303 
SG 3304 

sgd 1177 
sgd 1178

sg 3736 sg 3988 - sg 3992 

1682 sg 362 - 
sg 373 

sg 246 - 
sg 249 

SG 3305 
SG 3306 

sgd 1179 
sgd 1180

sg 3737 sg 3993 - sg 3998 

SG 4589 SGD 
375 

1683 sg 374 - 
sg 385 

sg 250 - 
sg 253 

SG 3307 
SG 3308 

sgd 1181 
sgd 1182

sg 3738 sg 3999- sg 4005 

1684 sg 386 - 
sg 397 

sg 254 - 
sg 257 

SG 3309 
SG 3310 

 sg 3739 sg 4006 - sg 4012 

SG 4590 SGD 
378 

1685 sg 398 - 
sg 409 

sg 1763 - 
sg 1773 

SG 3311 
SG 3312 

ctk 157 
ctk 158 

sg 4013 - sg 4018 

1686 sg 410 - 
sg 421 

sg 1774 - 
sg 1785 

SG 3313 
SG 3314 

ctk 159 
ctk 160 

sg 3740 

sg 4019 - sg 4022 

SG 4591 

1687 sg 422 - 
sg 433 

sg 1786 - 
sg 1797 

SG 3315 
SG 3316 

ctk 161 
ctk 162 

sg 3742 sg 4023 - sg 4026 SG 4592 

 

 
Tabel 10. Deze tabel toont de oorspronkelijke opstelling van de eerste en geresumeerde minuten. De opstelling van 
Japikse is gecorrigeerd, waardoor de nummering niet overal meer doorloopt. De kolom voor de indices op de secrete 
resoluties is weggelaten, wat de verspringende nummering van de secrete registers verklaart. De referenties in cursief 
verwijzen naar registers die uit andere archieven afkomstig zijn De referenties in kapitaal verwijzen naar registers met 
een index. SGD, CTK en SvZ staan voor SG Dubbelen, Coll. Tweede Kamer en arch. Staten van Zeeland.
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inventaris meldde hij dat de serie in 1671 was afgestorven, in verband met – alweer - de omvangrijke 
reorganisatie van het archief, waardoor het bijhouden van deze serie overbodig zou zijn geworden. Met de 
indices ging het ook niet helemaal goed. Japikse plaatste de conceptindices van De Heijde op de 
resolutieboeken uit de jaren 1576-1596, 1611 en 1614 allemaal bij de corresponderende jaargangen van de 
serie dubbelen, inclusief de conceptindices over de jaren 1580-1584, 1595, 1611 en 1614, die niet op de 
dubbelen, maar op de registers zijn gemaakt. Geen van de generale indices op de ordinaris resoluties die hij 
in zijn inventaris opnam horen in het archief van de Staten-Generaal thuis en hetzelfde geldt voor de 
generale indices op de secrete resoluties. 
Japikse beschreef de serie gedrukte resoluties als een voortzetting van de dubbelen. Hij volgde hier de 
opvatting van Van Riemsdijk en kopieerde daarmee een van diens zeldzame vergissingen. De serie die hij en 
zijn voorgangers vanaf  De Fouw als voortzetting van de dubbelen heeft beschreven is grotendeels 
afkomstig van griffier Hendrik Fagel de Oude.  
Bijlsma en eerdere voorgangers van Japikse hadden al eerder vastgesteld, dat sommige registers uit het 
archief waren verwijderd en andere ten onrechte waren ingevoegd bijvoorbeeld om hiaten op te vullen. 
Japikse heeft geprobeerd, gebruik makend van het onderzoek dat Bijlsma had gedaan, de oorspronkelijke 
situatie te herstellen. Die operatie is niet in alle opzichten bevredigend verlopen. In de door Japikse 
beschreven series bevinden zich nog steeds registers die uit andere archieven afkomstig zijn en die vervangen 
moeten worden door registers die nu elders worden aangetroffen. 
Behalve de dubbelen van de registers van ordinaris resoluties over 1702-1719, die ik al noemde, bracht 
Japikse veel andere registers en bundels resoluties uit de Collectie SGD naar het archief van de Staten-
Generaal terug waarvan Bijlsma de herkomst had vastgesteld: de eerste minuten van ordinaris resoluties, 
het kopieregister van secrete resoluties 1615-1634 en de serie Munsterse resoluties 1634-1647.1508 Ook 
bracht hij uit de Coll. SGD kopieregisters over waarvan niet vaststond dat ze daar thuis hoorden of 
waarvan Bijlsma zelfs had vastgesteld dat ze uit andere archieven afkomstig waren. De beide 
resolutieregisters van de Grote Vergadering van 1651 zijn afkomstig uit de archieven van Holland, het 
kopierapport van de commissarissen naar Engeland uit 1654 in ieder geval uit een ander archief dan dat van 
de Staten-Generaal, het register van resoluties betreffende financiële zaken over 1787 (met het opschrift 
‘voor den ontvanger generaal’!) uit het archief van de Generaliteitsrekenkamer en de ordinaris kopieresoluties 
over 1786-1793 uit het archief van de Stadhouderlijke Secretarie, net als de resoluties over de voorafgaande 
jaren 1783-1785 die Japikse in de Coll. SGD achterliet omdat netresoluties over die jaren al in het archief van 
de Staten-Generaal voorhanden waren.1509 Ook liet Japikse in de Coll. SGD archiefstukken achter die wel uit 
het archief van de Staten-Generaal afkomstig waren: de dubbelen van de secrete registers (met uitzondering 
dus van het register over 1615-1634), minuten en dubbelen van ordinaris resoluties uit 1644, kohieren van 
ordinaris resoluties 1789-1793, de kopieregisters van secrete resoluties 1592-1604 en 1608-1609.1510  
Het oordeel van Bijlsma volgend verwijderde Japikse uit de serie dubbelen van ordinaris registers de 
afschriften uit de tweede helft van de achttiende eeuw die waren gebruikt om hiaten uit de periode 1576-
1580 op te vullen (waaronder de afschriften van het eerste en vierde dubbel, die ik in 1983 in de KB 
terugvond). Hij plaatste ze in de kast achter de collectie Staten-Generaal Dubbelen onder hun oude Staten-
Generaal- inventarisnummers.1511 Wel gaf hij de delen waarvoor deze kopieën in de plaats waren gesteld een 
nummer en de aanduiding ‘mankeert.’ Later meende men in de kopieën die Japikse uit het archief had 
verwijderd de mankerende registers te herkennen en bracht men ze weer over naar het archief van de Staten-
Generaal. 
Een aantal archiefvreemde archiefbestanddelen verwijderde Japikse niet, waaronder veel bestanddelen die in 
zijn inventaris onder de particuliere registers worden vermeld (de cursieve beschrijvingen in tabel 10). Het 
deel met notulen van de gedeputeerden tot de Unie van Utrecht is uit een auctie afkomstig. De alfabetische 

                                                
1508 De eerste minuten in arch. SG inv. nrs. 1743 vv. (was Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 593-997), de dubbelen in arch. 
SG inv. nrs. 3869-3903 (was Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 268-302), het kopieregister van secrete resoluties in arch. 
SG inv. nr. 4562 (was Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 1076, de Munsterse resoluties in arch. SG inv. nrs. 4853-4859 (was 
Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 174-180. 
1509 Resp. arch. SG 4810-4811 (was Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 1072-1073), arch. SG inv. nr. 8482 (was Coll. SGD, 
1.01.52, inv. nr. 1079), arch. SG inv. nr. 4839 (was Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 339), arch. SG 3633-3667 (was Coll. 
SGD, 1.01.52, inv. nrs. 490-517); ze bevatten alleen resoluties die voor de Prins van belang waren. 
1510 Resp. Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 350, 354, 356, 367-369, 372-375, 378 en 414-415, inv. nrs. 1074, 1130 en 182, 
inv. nrs. 340-344, inv. nrs. 1076-1077. 
1511 Arch. SG 1901 inv. nrs. 519, 522, 523, 523* en 524. 
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index op de resoluties van de Grote Vergadering van 1651 hoort bij het register dat zich bevindt in het 
archief van de Stadhouderlijke Secretarie en dat uit de auctie van de handschriften van raadpensionaris Steyn 
afkomstig is. Waarschijnlijk komen ook de commissorialen voor de gedeputeerden tot de militaire zaken uit 
het archief van de Stadhouderlijke Secretarie. Waar de bijlagen bij de resoluties van de Grote Vergadering 
van 1716-1717 bij horen heb ik niet kunnen vaststellen, maar ze horen niet in het archief van de Staten-
Generaal. De resoluties over binnenlandse zaken en de resoluties over muntzaken zijn uit het archief Fagel 
afkomstig en de stukken over de zaak Van Obdam uit het archief van Heinsius.1512 
Het probleem van de afgedwaalde en misplaatste resoluties en de onoverzichtelijkheid van de beschrijvingen 
van de series resoluties in de inventaris waren, zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, aanleiding tot de 
bewerking van een tabellarische inventaris. In deze tabellarische inventaris zijn de series resoluties en indices 
onder behoud van hun inventarisnummers beschreven in hun oorspronkelijke samenstelling en ordening. In 
tabelvorm worden de series naast elkaar gepresenteerd: maximaal vier series ordinaris resoluties, namelijk 
eerste minuten, geresumeerde minuten, netten en dubbelen, maximaal drie series secrete resoluties, 
namelijk minuten, netten en dubbelen, en maximaal twee series indices op de ordinaris en een serie indices 
op de secrete resoluties. 
 
2.3 Beschrijving van de series resoluties in dit boek; periodisering en karakterisering  
De ontwikkelingen in de registratuur die ik in de voorafgaande paragrafen heb samengevat, geven 
aanleiding om vijf perioden te onderscheiden: (1) de periode tussen 1576 en 1584, (2) de periode tussen 
1584 en 13 mei 1637, (3) de periode tussen 13 mei 1637 en 21 juli 1651, (4) de periode tussen 21 juli 1651 
en 1674 en (5) de periode 1674-1796. 

` 
 
Overzicht van de series resoluties 
 
� Ordinaris resoluties 

o De registers van ordinaris resoluties, met indices, 1576-1793 
o De dubbelen van de registers van ordinaris resoluties, 1576-1719 
o De banden en bundels geresumeerde minuten van ordinaris resoluties, 1637-1796 
o De bundels eerste minuten van ordinaris resoluties, 1670-1796 

� Secrete resoluties 
o De serie registers van secrete resoluties, met indices. 1592-1604, 1608-1609, 1615-1790 
o De banden en bundels eerste en geresumeerde minuten van secrete resoluties, 1670-1796 
o De serie dubbelen van registers van secrete netresoluties, 1592-1684 en 1713-1714 

� Particuliere registers 
 
 
In de jaren 1576-1584 fungeerden de resolutieregisters als memorialen die de griffiers er onder meer aan 
herinnerden welke stukken ze moesten depêcheren. Met het aantreden van Aerssens als griffier in 1584 
raken ze dat persoonsgebonden karakter kwijt. In de periode 1589-1637 nam het aantal resoluties sterk toe. 
Er werden enkele aparte registers voor secrete resoluties en een paar particuliere registers aangelegd en er 
werd een bruikbare index op de registers ontwikkeld. In 1637 kwam er als gevolg van het besluit van de 
Staten-Generaal om de resoluties voortaan op de volgende dag te resumeren een serie bij. In 1651 werd de 
registratuur van de secrete resoluties op vaste voet geregeld en met die van de ordinaris resoluties in 
overeenstemming gebracht. In 1671 werden de minuten opgesplitst in eerste en geresumeerde minuten. In 
1674 ontstond het Secreet Besogne, een derde vergadering naast de ordinaris en de secrete vergadering, 
waarvan de resoluties bij de resoluties van de secrete vergadering werden gevoegd. 
 

                                                
1512 Resoluties Nadere Unie in arch. SG inv. nr. 4806, index Grote Vergadering 1651 inv. nr. 4812 (hoort bij NA, 
Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv. nr. 1674), commissorialen inv. nr. 4833, bijlagen Grote Vergadering 1716-
1717 inv. nr. 4816, resoluties binnenlandse zaken inv. nr. 4817, resoluties over muntzaken inv. nrs. 4835-4838, 
stukken Van Obdam inv. nr. 4833. De resoluties over muntzaken zijn door Morren ingevoegd in zijn inventaris van 
het archief: arch. SG 1901 inv. nrs. 3243-3246. 
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2.4 De resoluties over de jaren 1576-1588 1513 
In de verhouding tussen landsheer en Staten waren het niet de Staten, maar was het de landsheer of zijn 
vertegenwoordiger die besluiten nam; de Staten adviseerden. De eerste resoluties van de Staten-Generaal van 
25 september 1576 werden in de vorm van een remonstrantie ter goedkeuring aangeboden aan de regering 
en dat was bij ontstentenis van een gouverneur-generaal de Raad van State.1514  
De eerste griffier van de Staten-Generaal gebruikte zijn resolutieregister, dat hij verbaal of manuaal noemde, 
als zijn aantekenboek. Hij was als griffier in dienst van de Staten van Brabant, die hem uitleenden aan de 
Staten-Generaal. Van wie zij de gastheren waren. In het eerste resolutieregister worden de resoluties van de 
Staten-Generaal voorafgegaan door kopieresoluties van de Staten van Brabant, Vlaanderen en Henegouwen 
met betrekking tot betalingen gedaan aan Dirck van der Beken, rentmeester van de Staten van Brabant van 
de beden in het kwartier van Brussel, tot betaling van krijgsvolk enz. Ook in latere jaargangen vinden we wel 
stukken die eerder een afspiegeling zijn van de werkzaamheden van de griffier dan van de activiteiten van de 
Staten-Generaal. Zo zijn in het register over 1580-1581 ook de resoluties ingeschreven van de Generale 
Landraad van 2 oktober tot 23 december en van 23 december 1581 tot 19 januari 1582. Dit waren perioden 
waarin de Staten-Generaal niet vergaderden en waarin hun griffier Houfflin het secretariaat van de Generale 
Landraad waarnam.1515 
In het manuaal tekende de griffier niet alleen resoluties, maar ook akten op. De aanduiding registers van akten 
en resoluties is tot ver in de zeventiende eeuw in gebruik gebleven. Maar al gauw ontwikkelde registratie zich 
ook bij de Staten-Generaal tot een middel om resoluties en akten bewijskracht te geven. Onder Aerssens was 
di.e ontwikkeling voltooid.1516 
De oudste resolutieregisters van de Staten-Generaal zijn het resultaat van de meest eenvoudige 
registratiemethode: de resoluties werden gelijktijdig, staande de vergadering en in de volgorde waarin ze 
werden genomen door de griffiers in de registers opgetekend. Aan het einde van de vergadering werden de 
resoluties geresumeerd. 1517 Soms werden daarbij nog veranderingen in de redactie aangebracht, wat dan 
doorhalingen en toevoegingen in het register tot gevolg had. Al gauw gingen de griffiers er echter toe over 
om de resoluties die ze tijdens (of misschien ook al voor een deel vóór) de vergadering in concept hadden 
opgetekend, pas na de vergadering en dus na de resumptie in het register in te laten schrijven.1518 
Vanaf 1578 werden de resoluties, ordonnanties en akten voortaan na resumptie in een netregister 
ingeschreven. 1519 De resoluties werden aanvankelijk twee dagen nadat ze waren genomen in het net gebracht. 
Later duurde het een week of drie, zoals blijkt uit enkele geredresseerde resoluties uit 1582.1520 
Het netregister was tot 1584 nog niet een getrouw afschrift van het manuaal. De griffier gaf ze bij het 
afschrijven hun uiteindelijke redactie, omdat menige resolutie in het manuaal wat slordig of minder 
nauwkeurig was geformuleerd. Niet het manuaal, maar het netregister werd in deze beginjaren nog als 
bewijsexemplaar aangemerkt.  
In 1584, kort nadat Aerssens De Hennin als griffier had opgevolgd, werd de resumptieprocedure veranderd. 
De resoluties werden niet meer geresumeerd aan het eind van de vergadering, maar meteen nadat een 
resolutie was genomen.1521 Dat betekende, dat in de redactie van de resoluties bij het in het net brengen geen 
veranderingen meer konden worden aangebracht. Daardoor werden de ingebonden minuten weer het 
                                                
1513 Zie Bijlsma, Regeeringsarchieven, 57-58 (over arch. SG inv. nrs. 5-11) en Japikse, Resolutiën, II, XVI en XVII (over 
arch. SG inv. nr. 5-7), Resolutiën, III, XVIII, XXVIII, XXIX (over arch. SG inv. nr. 7-9), Resolutiën, IV, XIX-XXII 
(over arch. SG inv. nrs. 10-11). De ress. t/m 30/06/1577 zijn ook gedrukt bij De Jonge, Résolutions, II. 
1514 Japikse in: Resolutiën, I, LVII. Met goedkeurende apostilles van de Raad van State van 04/10/1576. Zie ook de 
instructie van de Staten, met in dorso de goedkeuring van de Raad van State, 30/09/1676, bij Gachard, Actes des 
Etats-Generaux des Pays-Bas, I, 21. 
1515 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 40-41. 
1516 Van der Gouw merkt dit in zijn algemeenheid aan als een duidelijk symptoom van het officieel worden van het 
resolutieboek: Van der Gouw, ‘Munimenta et Momumenta’, 153. 
1517 ‘Réglement sur l'ordre’, 1577, 27; Bijlsma, Regeeringsarchieven, 24. 
1518 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 24; Japikse in: Resolutiën, I, LXI noot. Een memoriaal is een dagboek waarin men 
lopende zaken vermeldt die men niet wil vergeten. Wordt door de verantwoordelijke ambtenaar tijdens de vergade-
ring opgemaakt. Van der Gouw beschrijft dit als een algemeen verschijnsel: Van der Gouw, ‘Munimenta et 
Monumenta’, 153. 
1519 ‘Instruction, 1578’, art. 12, gedr. bij Van Riemsdijk, Griffie, 169. De eerste resoluties die werden gedoubleerd 
waren de resoluties van 20/04/1578. 
1520 Res. SG 03/10/1582 is ten gevolge van een resolutie van 01/11/1581 zowel in de minuut als in het dubbel 
geredresseerd. Hetzelfde geldt voor een resolutie van 04/10/1582, die op 25/10/1582 werd geredresseerd. 
1521 Res. SG 15/02/1584. 
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register en werd het netregister een afschrift of dubbel. Aerssens waarmerkte het na collatie, maar hield daar 
na jaargang 1600 mee op.1522 
 

Tabel 11. Tabellarische inventaris van de ordinaris 
resoluties over 1576-1588 

jaar concept register net / 
dubbel 

kopie 18e 
eeuw 

index 

1576-1577 sg 1 KB 71 
B10

SG 1901 
519

sg 3096

1577 

 

 
sg 2 SGD 1 SGD 90 sg 3098

1577 - 1578 
apr. 20 

sg 4 KB 71 B 
11

SGD 91
sg 3; ra 
14a/c 

1578 apr. 20 
- 1578 dec. 

sg 5 

 

KB 71 B 
12

SG 1901 
522

1579 
sg 6 

SG 3102 sg 3103
1580 sg 7 

SG 3104 SG 1901 
524

sg 3105

SG 8 sg 3106 sgd 92 sg 31071581 

 

sg 3108
1582 

SG 9 sg 3109
ra 15 

 1583 SG 10 
sg 3110

SGD 3

sg 3111

1584 SG 11 SG 3112 sgd 93 sg 3113
1585 sg 12 SG 3114
1586 sg 13 SG 3116 SG 1901 

530
sg 3117

1587 sg 14 SG 3118 SGD 4
1588 

 

sg 15 sg 3120 sgd 6
 

Tabel 11. De referenties in cursief verwijzen naar registers die uit andere archieven afkomstig zijn. De referenties in 
kapitaal verwijzen naar registers met een index. 
 
De serie registers van ordinaris netresoluties (later ‘dubbelen’) bestaat over de periode 1576-1588 uit 
veertien delen, die in vier groepen kunnen worden onderverdeeld.  
De eerste groep bestaat uit de drie delen die de resoluties over de periode 1 oktober 1576 - 21 april 1578 
bevatten. Ze dateren van vóór de resolutie die tot het doubleren aanleiding gaf en zijn dan ook pas in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw onder De Heijde vervaardigd en geïndiceerd, de eerste tussen 1653 en 
1656 en de twee andere waarschijnlijk kort na 1656. Ze zijn getrouwe afschriften van de registers. Het eerste 
en het derde van deze drie delen, die lange tijd vermist waren (het eerste tussen 1733 en 1765, het andere 
rond 1800), heb ik in 1983 in de KB teruggevonden, evenals het eerste deel van de tweede groep 
netresoluties. Ze bleken daar al in 1803 te zijn terecht gekomen als onderdeel van de bibliotheek van de 
Agent van Nationale Oeconomie (Goldberg). Het tweede netregister dwaalde af naar de collectie SGD, maar 
werd daar door Bijlsma geïdentificeerd en door Japikse in 1962 naar het archief van de Staten-Generaal 
teruggebracht. 
De tweede groep bestaat uit vijf delen, die de periode 21 april 1578-17 juli 1582 omvatten en contemporain 
zijn. Ook dit zijn geen kopieregisters, maar netregisters. Het eerste deel over de periode 20 april - 31 
december 1578 (het Première Registre) is het derde register dat ik in 1983 in de KB aantrof. De twee 
daaropvolgende delen over 1579 en 1580 hebben zichtbaar deel uitgemaakt van een Second registre over de 

                                                
1522 Blijkens de aanduiding ‘registrata’ op de katernen van 1589 en 1597 beschouwde hij sindsdien het dubbel als het 
eigenlijke register. 
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periode januari 1579 tot en met 15 november 1580, dat door De Heijde na 1670 zodanig is herschikt, dat elk 
deel een jaargang omvat.1523 
De derde groep bestaat uit de twee registers over de periode 2 juli 1582 tot en met 1584 (inv. nrs. 3110 en 
3112) zijn blijkens hun uiterlijk (en met name blijkens hun band) afkomstig van Holland.1524 Ze zijn al in 
de zeventiende eeuw door een klerk van de Staten-Generaal gesuperscribeerd, dat wil zeggen: aan de 
bovenkant van de folio’s van een datum voorzien. 1525 Inv. nr. 3110 bevat de gekopieerde resoluties van de 
periode 2 tot en met 17 juli 1582  en 1 augustus 1582–tot en met 31 december 1583. De resoluties van 2 
tot en met 17 juli 1582 van de vergadering in Antwerpen zijn ook gekopieerd aan het eind van het dubbel 
dat in de serie aan dit dubbel vooraf gaat (inv. nr. 3108) en dat wel uit het archief van de Staten-Generaal 
afkomstig is.1526.Het register moet zijn vervaardigd binnen een maand na het nemen van de resoluties 1527. 
Het register CTK inv. nr. 1 uit een andere Hollandse serie, dat over dezelfde periode loopt, is van dit 
register afgeschreven. 
De vierde groep bestaat uit de jaargangen 1585-1588. Dit zijn geen netregisters meer maar contemporaine 
dubbelen. Ze zijn afgeschreven van de minuutregisters, gecollationeerd en door Aerssens geparafeerd. 

 
2.5 De resoluties over de jaren 1589-1637 
 
2.5.1 De registers van ordinaris minuutresoluties 1589-1637 en hun dubbelen (inv. nrs. 16-62, 3122-

3196) 
Vanaf 1588 omvatte elk minuutregister van ordinaris resoluties één jaargang, met uitzondering van de 
registers over 1593-1594 en 1607-1608. De originele registers van 1595 en 1619 zijn verloren gegaan, 
respectievelijk tussen 1635 en 16561528 en vóór 1685. 1529 Het register over 1595 is tussen 1656 en 1670 door 
De Heijde vervangen door het nu aanwezige, waarschijnlijk een afschrift van het Hollandse register.1530 Het 
register over 1619 is door Van Wijn vervangen door ‘de oudste kopie.’1531 
Van elk register werd gewoontegetrouw een dubbel gemaakt. Aerssens beschouwde dat dubbel nog een tijdje 
als het eigenlijke register. 1532 Tot en met jaargang 1593 heeft hij het na gedane collatie gewaarmerkt, met 
uitzondering van de jaargangen 1593, 1597 en 1598. Daarna lijkt het dubbel vooral als veiligheidskopie dienst 
te zijn gaan doen. Voor het opzoeken van retroacta werd het in ieder geval niet meer gebruikt: indices 
maakte men niet meer op het dubbel, maar op het originele register. Het dubbel over 16091533 is net als de 
dubbelen over de periode 2 juli 1582 – 1584 uit een Hollandse serie afkomstig. In zijn inventaris tekende 

                                                
1523 1578 apr. 20 - 1578 dec. 31 (KB 71B12); 1579 jan.  1 - 1580 nov. 15, het ‘Deuxième registre’; 1580 nov. 28 - 1581 
aug.  2, het Troisième registre (arch. SG inv. nr. 3106) en 1582 jan.  1 - 1582 juli 17 (arch. SG inv. nr. 3108). 
1524 Collectie Tweede Kamer, 1.01.51 inv. nr. 10, Collectie Tweede Kamer, 1.01.51 inv. nr. 11, Coll. SGD, 1.01.52, inv. 
nr. 1103 vv., Collectie Tweede Kamer, 1.01.51 inv. nr. 6. Er zijn ook verschillen: het binnenwerk is niet schoongesneden 
(dat hebben de Hollanders bij deze serie blijkbaar pas na De Heijde gedaan) en ze zijn niet van de merkwaardige index 
voorzien. 
1525 Opmerkelijk in dit verband is ook dat aan dit register nog marginalia en een index zijn toegevoegd nadat in de 
achttiende eeuw een schaduwkopie was vervaardigd. 
1526 Een voorbeeld is een resolutie van 02/07/1582. Het originele register geeft: ‘alle dese’, ‘vervallen zullen blijven’ en 
de volledige presentes. Arch. SG inv. nr. 3108 geeft ‘alzoo alle dese’, ‘vervallen zullen’ en de beknopte presentes; arch. 
SG inv. nr. 3110 geeft ‘alle dese’, ‘vervallen zullen blijven’ en de volledige presentes. 
1527 De resoluties van 03/10 en 08/10/1582 inzake het consent van de SG aan de Prins van 3 miljoen werden op 
01/11/1582 geredresseerd, wat leidde tot wijzigingen in het originele register. Dezelfde wijzigingen zijn ook in het 
dubbel aangebracht. In de marge van de resolutie van 04/10/1582 inzake de verhoging van een heffing op ingevoerde 
levensmiddelen werd op 25/10/1582 de aantekening hierop van de Staten van Holland gemeld. Ook in het netregister 
werd de aantekening toegevoegd aan de reeds eerder (blijkbaar tussen 04/10 en 25/10) afgeschreven resolutie. 
1528 Vergelijk de inventarissen van 1635 en 1656: ‘Inventaris’, Van der Burch, 1635; ‘Inventaris’, De Heijde, 1656. 
1529 Van Goor 1765 en Nieuwenhuizen 1793 melden onder ‘Originele registers’: ‘1619 mankeert al voordat François 
Fagel griffier werd’ (1685 dus): ‘Inventaris’, Van Goor, 1765/1773; ‘Memorie rakende de Constitutie der 
Charterkamers’, Nieuwenhuisen, 1793. 
1530 De Heijde tekent in 1656 bij 1595 aan ‘wert vermist.’ Deze aantekening is vóór 1670 doorgehaald: ‘Copie hiervan 
doen schrijven uyt het hollants register.’ Het vervangende register bevat marginalia en een index van De Heijde, 
vermoedelijk gemaakt krachtens res. SG 30/01/1658. Het Hollandse register is het register in Collectie Tweede Kamer 
inv. nr. 13. 
1531 ‘Inventaris van ’s Rijks Archiven’, [De Fouw], 1822. Deze oudste kopie in arch. SG inv. nr. 44. 
1532 Blijkens de aanduiding ‘registrata’ op de katernen van 1589 en 1597. 
1533 Arch. SG inv. nr. 3162. 
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De Heijde bij dit dubbel aan: ‘Copie hiervan doen schrijven uyt het hollants register.’  In feite heeft hij niet 
een kopie uit het Hollandse register doen schrijven, maar een van de Hollandse registers over 1609 voor 
het verloren gegane dubbel in de plaats gesteld. De karakteristieke inhoudsopgave, het opschrift op de 
titelpagina en de foliëring in Arabische cijfers wijzen er inderdaad op, dat dit register oorspronkelijk deel 
heeft uitgemaakt van een van de Hollandse series. De superscriptie van de data bevestigt dat het vóór ca. 
1700 tot de serie dubbelen moet zijn gebracht.  
De kopieregisters over 1597, 1615, 1620 en 1623 horen in deze serie niet thuis. Men heeft ze in de 
negentiende eeuw in de plaats gesteld van de originele dubbelen, die wat slechter in de band zaten. Die 
originele dubbelen bevinden zich in de Collectie Tweede Kamer.1534 
 
2.5.2 De reguliere registers van secrete resoluties 1592-1636 (3904-3907, 4560, 4562) 
Resoluties die geheim moesten blijven konden niet in het (ordinaris) register worden ingeschreven. Men 
behandelde ze in verschillende omstandigheden verschillend. De resoluties van secrete besognes met 
bijzondere volmachten, die een betrekkelijk langer levensduur hadden, werden door de griffier in aparte 
registers geboekt. Bij instelling van zo’n besogne voegden de Staten-Generaal de griffier aan het besogne toe 
om voor optekening zorg te dragen. Hij noteerde de resoluties, de uitgaande depêches en veelal ook andere 
bijlagen op losse vellen papier of kohieren en bracht deze na gedane zaken naar de Secrete Kas over. Het 
vroegste voorbeeld hiervan is het register van het secreet besogne van 1608-1609: het register ‘van de 
handelinge van de Trêfves’ (3905). Secrete resoluties van de volle vergadering van de Staten-Generaal die 
betrekking hadden op één en dezelfde zaak van enige omvang konden ook door de griffier in aparte registers 
worden geboekt. Een voorbeeld hiervan is het register van de handelinge met de hertog van Aerschot (1632-
1634).1535 De andere secrete resoluties registreerde men in speciale kohieren, die tezamen met de minuten 
van uitgaande stukken en de exhibita in de Secrete Kas werden bewaard.  
Het eerste register van de serie secrete resolutieregisters loopt over de periode 11 april 1592 – 13 februari 
1604. Aerssens is er in 1593 mee begonnen, op last van de Staten-Generaal.1536 Het bestaat uit twee 
gedeelten die afzonderlijk zijn ontstaan. Het eerste gedeelte over de periode de periode 11 april 1592 – 13 
oktober 1602 is het oude 'secreet boek.' Hierin heeft griffier Aerssens de resoluties van de vergadering 
geregistreerd die, volgens de vergadering zelf gesecreteerd moesten worden.1537 Dit secreet boek had 
oorspronkelijk de vorm van een zelfstandig register, bestaande uit losse kohieren. Het andere deel bevat 
secrete resoluties uit de periode 1 december 1603 - 13 februari 1604. Het is een afschrift; de resoluties en de 
marginalia zijn door hetzelfde hand geschreven. Beide gedeelten moeten zijn samengevoegd tussen 28 juni 
1662, toen de Staten-Generaal De Heijde opdracht gaven om alle secrete kohieren en registers vanaf 13 
oktober 1602 na indexering te doen inbinden, en 1677, toen De Heijde de inventaris van het archief 
voltooide waarop het register voor het eerst wordt vermeld. 1538 De combinatie van het oude secreet boek 
met de afschriften van elders aangetroffen secrete resoluties is niet probleemloos verlopen. In de eerste 
plaats overlapten de samenstellende delen elkaar enigszins, waardoor de resoluties uit de periode  28 februari 
1602 -1604 niet helemaal in chronologische volgorde staan geregistreerd. 1539 In het netregister dat De Heijde 
later van het register over 1592-1604 liet vervaardigen (4560) heeft hij dit gebrek hersteld. In de tweede plaats 
heeft men bij een eerdere poging om de resoluties over 1602-1604 te kopiëren een aantal resoluties over het 
hoofd gezien. Toen men dit ontdekte heeft men de inmiddels vervaardigde afschriften terzijde gelegd en is 
men opnieuw begonnen. Ik leid dat tenminste af uit het bestaan van een los tweede kohier met afschriften 
over 1602 en 1603, door dezelfde hand geschreven en op dezelfde manier gecollationeerd, maar met minder 
resoluties.1540 Ook die hernieuwde poging was geen volledig succes. Vergelijking van het secrete register met 
de ordinaris registers wijst uit, dat het De Heijde er niet in geslaagd is om alle resoluties die in de periode 
1602-1604 zijn gesecreteerd nog te achterhalen. 1541 Voor de volledigheid moet hier nog worden opgemerkt 

                                                
1534 Collectie Tweede Kamer, 1.01.5, inv. nrs. 15, 34, 41 en 45. 
1535 Inv. nr. 8369. Zie par. 2.5.4. 
1536 Van Riemsdijk, Griffie, 103. 
1537 Zoals uit de ordinaris resoluties blijkt, bijvoorbeeld uit ress. SG 20/04, 19/05, 30/05 en 01/06/1601. 
1538 Rug en voorplat van arch. SG inv. nr. 4560 zijn van hetzelfde type als die van arch. SG inv. nr.  4570 (1671) en arch. 
SG inv. nr. 4573 (1672), die in de jaren '80 zijn ingebonden. 
1539 Van der Kemp concludeert hieruit, dat dit niet het oorspronkelijke secreetboek is, maar een door Aerssens 
geschreven vrij slordig afschrift. Potloodaantekening van Van der Kemp uit 1839 in het register. 
1540 Het is afgedwaald naar het archief van Raad van State: NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv.nr. 2354 II. 2. 
1541 Van der Kemp stelde al vast, dat er ”uitwijzende het gewoon Resolutieboek, verscheidene resolutiën in gemist 
worden, als van 23 Sept., 12 Oct. 1602, 13 Maart, 14 April, 14 Juny, 26 Aug., 20 Sept. 1603, 15, 16 Apr., 23 Nov. 1604. 
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dat in het netregister een afschrift is meegebonden van de index die De Heijde volgens het gebruikelijke 
procedé op het door hem samengestelde register heeft vervaardigd. 1542 In het derde kwart van de 
zeventiende eeuw is van het netregister een dubbel gemaakt.1543 
Het tweede register van secrete resoluties is niet bewaard gebleven maar we weten wel dat het de periode 
1605-1615 heeft omvat. In het Utrechtse Statenarchief bevindt zich namelijk een: ’Extract uyt der 
Generaliteyts secreet resolutieboeck, beginnende den 15e in aprili 1605 ende eyndigende metten 25en 
octob. 1615.’1544 Het register moet voor 1635 verloren zijn gegaan: het wordt al niet meer vermeld op de 
inventaris van Van der Burch van dat jaar.1545 
Het derde register in de serie registers van secrete minuutresoluties (3906) bevat de resoluties die door de 
vergadering zijn gesecreteerd in de periode 27 december 1615 - 22 augustus 1634. Het bestaat uit twee 
oorspronkelijk zelfstandige bestanddelen. Het eerste wordt gevormd door de minuutresoluties over de 
periode 27 december 1615 tot 21 december 1632. Ze worden gevolgd door de bijbehorende ingekomen en 
minuten van uitgaande stukken, die uit de periode 7 april - 11 augustus 1632 dateren. Het tweede bestaat uit 
de minuutresoluties uit de periode 23 juli 1633 - 22 augustus 1634. Ook deze resoluties gaan vergezeld van 
de bijbehorende ingekomen en minuten van uitgaande stukken, die de periode 11 juli 1633 - 2 december 
1634 bestrijken. De laatste resolutie is die van 22 augustus, waarbij de Staten-Generaal aan griffier Musch 
commissie geven om de secrete besognes buiten Den Haag waar te nemen. De laatste bijlagen zijn voor een 
deel buiten Den Haag gedagtekend. Waar ze bijlagen bij zijn heb ik niet kunnen vaststellen; mogelijk bij de 
resoluties van het besogne dat in augustus werd ingesteld.1546 De Heijde heeft beide bestanddelen ingevolge 
de resolutie van de Staten-Generaal van 28 juni 1662 gecombineerd, geïndexeerd en laten inbinden. 1547 
Van het derde register is een netregister vervaardigd, maar dit is vóór 1699 zoekgeraakt en tussen 1678 en 
1699 vervangen door het dubbel over deze periode (4562). Dat dubbel is vervaardigd tussen 1678, het 
overlijdensjaar van De Heijde, en 1699, het jaar van voltooiing van de nieuwe inventaris, waarop het wordt 
vermeld.1548 Er komt een resolutie in voor van het secreet besogne van 13 februari 1633, die blijkens die 
resolutie zelf moet worden aangemerkt als een resolutie die in de voltallige vergadering is genomen en 
waarvan de notulen in het secreet register moeten worden geboekt. Op deze datum is in het originele 
register geen resolutie geboekt. 1549 
 
 
2.5.3 Het boek van de Trêves 1608-1609 (3905) 
Het register van resoluties rakende de Trêves uit de periode 4 februari 1608 - 11 april 1609 heeft een heel 
ander karakter dan de reguliere secrete registers. 1550 Het is het oudste particuliere register: het bevat geen 
resoluties die door de vergadering zelf werden gesecreteerd, maar de resoluties van een secreet besogne, en 
wel van het besogne inzake de bestandsonderhandelingen met de Spanjaarden. Het werd aangelegd 
ingevolge de resolutie van 8 februari 1608, waarbij de Staten-Generaal besloten om acht heren te benoemen 
om met prins Maurits of anders graaf Willem te besogneren over de onderhandelingen over een bestand en 

                                                                                                                                                     
De resolutie van 14 Nov. 1602 moet zijn van 14 July. VdKemp.” Potloodaantekening van Van der Kemp uit 1839 in 
het register. 
1542 Rug en voorplat van arch. SG inv. nr. 4560 zijn van hetzelfde type als die van arch. SG inv. nr. 4570 (1671) en  arch. 
SG inv. nr.  4573 (1672), die in de jaren '80 zijn ingebonden. 
1543 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 1076. Over deze dubbelen zie par. 2.9. 
1544 UA, arch. Staten van Utrecht, 1581-1810, toeg. nr. 233, inv. nr. 1055; noot 5 (van Van Deursen) bij res. SG 
14/05/1611,  Resolutiën NR, I, nr 532, 378. 
1545 Van Riemsdijk moet zich dus vergissen als hij meldt dat na 1604 ”de secreete resolutiën weder in het gewone 
register [werden] geboekt. De ondervinding deed daarvan spoedig het nadeelige inzien, zoodat er in 1607 bepaald 
werd, dat, zoo men een besluit over een zaak nam, waarvan de ontdekking gevaarlijk was, de Griffier het niet zou 
registreeren, dan nadat het zou zijn uitgevoerd, en het voorloopig op een klad of 'quaetclap' aanteekenen”: Van 
Riemsdijk, Griffie, 105; res. SG 15/08/1607, Resolutiën, XIV,  nr 5, 7. Het lijkt mij dat deze resolutie het bestaan van en 
secreet register niet uitsluit, maar juist veronderstelt. 
1546 Opmerkelijk is de res. van 28/09/1633, waarbij een conceptresolutie wordt geresumeerd die de dag tevoren is 
genomen. 
1547 Het plat komt overeen met dat van arch. SG inv. nr. 3904 en Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 1, het eveneens o.l.v. van 
De Heijde vervaardigde dubbel van de ordinaris resoluties van 20/05 – 21/11/1577. 
1548 Een dubbel over 1699/1700 komt niet voor in Inventaris SG, 1699/1700. In Inventaris SG, Van Goor, 
1765/1773 zien we het voor het eerst onder de netregisters gerangschikt. 
1549 Over de dubbelen van de registers van secrete resoluties zie par. 2.9. 
1550 Arch. SG inv. nr. 3905. 
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om griffier Aerssens hiervan boek te laten houden. 1551 Veel resoluties zijn inderdaad door Aerssens zelf 
geregistreerd, andere echter door een klerk. 
De exhibita, de ingekomen en minuten van uitgaande stukken die van die resoluties respectievelijk de 
aanleiding en het gevolg waren, heeft men destijds geregistreerd in een afzonderlijk register rakende de 
onderhandelingen van de Trêves, 1606-1609. Dat dit register van bijlagen heeft bestaan blijkt alleen nog uit 
de oude inventarissen, waarin sprake is van de twee boeken rakende de handelinge van de Trêves, die bij elkaar en 
los van de reguliere series resoluties werden bewaard. 1552  
De Heijde heeft het resolutieregister geïndexeerd en laten inbinden ingevolge de eerder vermelde resolutie 
van 1662. Voorafgaande aan de indexering vulde hij eerst eigenhandig de marginalia aan in de secrete 
resoluties over de periode 1608-1609. 1553 Het register is op de karakteristieke manier gesuperscribeerd. De 
Heijde liet het register doubleren en indiceerde de afschriften.1554 
De resoluties van de Trêves maken geen deel uit van de reguliere serie. Wel zijn ze bij verschillende 
gelegenheden als onderdeel van die serie behandeld. Zo is er net als van de reguliere registers een 
netexemplaar en een dubbel van vervaardigd. 
 
2.5.4 De resoluties van het secrete besogne inzake de onderhandelingen met Frankrijk 1634-1635 

(3907) 
De secrete resoluties die zijn geboekt in het register van resoluties over de periode 26 augustus 1634 – 20 
oktober 1635 inzake onderhandelingen met Frankrijk zijn niet genomen door de volle vergadering van de 
Staten-Generaal, maar door een secreet besogne. Op 14 juni 1634 wezen de Staten-Generaal uit hun midden 
een aantal gedeputeerden aan die van tijd tot tijd met Frederik Hendrik moesten besogneren over het beleid 
in zaken van oorlog en vrede. Dit besluit kwam in feite neer op de reactivering van het besogne dat de 
Staten-Generaal op 14 december 1633 hadden ingesteld. De heren 'op de Fransche zaken' moesten zich 
samen met de stadhouder vooral bezighouden met de Nederlands-Franse onderhandelingen die tot een 
traktaat moesten leiden waarbij Frankrijk zich tot een oorlogsverklaring aan Spanje zou verplichten.  
De resoluties in dit besogne genomen, werden geacht genomen te zijn door de voltallige vergadering van 
HHM. Van dergelijke besognes waren in het verleden veelal geen notulen gehouden, maar nu werd 
uitdrukkelijk bepaald, dat de griffier ze zou bijwonen en van de conferenties aantekening zou houden in een 
secreet register.1555 De meeste conferenties werden in de kamer van de prins op het Binnenhof gehouden, 
maar men vergaderde ook wel elders: griffier Musch kreeg van de Staten-Generaal op 22 augustus 1634 
opdracht om de secrete besognes buiten Den Haag waar te nemen. Musch legde ten behoeve van die 
conferenties een nieuw register aan. 1556 Dit register liet hij beginnen met een aantal voorstukken: de gewone 
en secrete instructies van de ambassadeurs naar de conferenties met de Fransen, de vredesvoorwaarden die 
deze ambassadeurs van de Fransen hadden gekregen en de extractresoluties van 14 juni en 22 augustus 1634 
met de volmachten van de gedeputeerden en de griffier. Daarna registreerde hij de eerste minuutresolutie 
van het besogne, gedateerd 26 augustus 1634, vier dagen na de laatste minuutresolutie van het secrete boek 
dat nu was afgesloten. 1557 De laatste minuutresolutie van het besogne die hij optekende was de resolutie van 
20 oktober 1635. Het secreetboek van het besogne bevat niet alleen de minuten van de resoluties van het 
besogne, maar ook de minuten van de brieven die het op naam van de Staten-Generaal liet uitgaan en de 
stukken die in de conferenties ter tafel kwamen. Tot de laatste categorie moeten waarschijnlijk ook worden 
gerekend de in deze band opgenomen extractresoluties van de reguliere vergadering.1558 De laatste bijlagen in 
dit register zijn twee minuutresoluties van de gewone vergadering van 10 mei en 7 oktober 1635 die bij het 
besogne zijn ingekomen. De laatste betreft de presenten die door de Fransen bij het beëindigen van de 
onderhandelingen aan de Nederlandse ambassadeurs zijn aangeboden. Kort daarna zijn de gedeputeerden in 
Den Haag hun collega's in het besogne in Arnhem komen opzoeken. Een van de laatste minuutresoluties, de 
resolutie van 19 oktober 1635, één dag voordat het besogne zijn werkzaamheden beëindigde, is door een 
voltallige vergadering genomen. Na zijn terugkeer in Den Haag liet Musch een afschrift ervan opnemen in de 

                                                
1551 Ress. SG 04/02, 05/02, 08/02 en 30/12/1608. Hs. Aerssens. 
1552 Zo in Inventaris SG, De Heijde, 1656-1670.  
1553 Arch. SG inv. nr. 3905. 
1554 De kladindex in arch. SG inv. nr. 4561. 
1555 Res. SG 14/06/1634. 
1556 Arch. SG inv. nr. 3907. 
1557 Arch. SG inv. nr. 3906. 
1558 Nl. de secrete resoluties van 21/12/1634 en 10/02, 29/03 en 10/06/1635 en de ordinaris van 11/04/1635. 
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ordinaris minuten.1559 Het besogne werd niet formeel gedechargeerd. Zijn bestaan blijkt echter verbonden 
met het bestaan van de deputatie van de Staten die met de Fransen moest onderhandelen. Besluiten over 
Franse zaken werden na 20 oktober 1635 weer in Den Haag genomen door de voltallige vergadering.1560 
Opmerkelijk is tenslotte nog, dat de resumptie van de resoluties en uitgaande stukken kennelijk niet is 
geregeld. Uitgaande brieven worden soms gedateerd op dagen waarop geen resoluties zijn genomen. Op één 
van die dagen wordt zelfs ook nog een ingekomen brief gelezen.1561 
De resoluties die in de jaren 1632-1634 zijn genomen ‘wegens de onderhandelinge met de heeren 
gedeputeerden van ‘de Staten van de andere zijde’ over het sluiten van een vrede of wapenstilstand zijn in 
een particulier register geboekt.1562 Het werd in de wandeling ‘het register van de hertog van Aerschot’ 
genoemd. Het werd met beide liassen met ingekomen en minuten van uitgaande stukken buiten de reguliere 
series in de Loketkas bewaard.1563 Ook de resoluties die in dit register zijn opgetekend zijn resoluties van de 
volle vergadering die door deze vergadering als secreet zijn aangemerkt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
ordinaris resolutie van 10 december 1632 die luidt: "Dese sessie sijn verhandelt verscheyde saecken 
concernerende de handelinge met die van d' andere sijde; daer van in register apart notulen werden 
gehouden, daer toe gerefereert wort". Het blijkt ook uit het begin van de resoluties van 2 december 1632 in 
dit register, waar voor het eerst bovengeschreven staat ‘preside et presentes als in het ordinaris register.’ 
Het register is bijgehouden door griffier Musch, commies Spronssen en een niet geïdentificeerde klerk. Vóór 
de periode De Heijde was het al ingebonden. De Heijde liet het doubleren en indiceerde de afschriften. 1564 
Jan Johansen, de klerk van de commies, maakte het afschrift. 1565 De kladindex van De Heijde is bewaard 
gebleven. 1566 
 
2.5.5 Andere particuliere registers 1630-1644 
In deze periode zijn nog drie andere particuliere registers gehouden: het particulier register ‘raeckende de 
beveylinge [beveiliging] van de See’ over de periode 16 januari 1630 tot 31 december 1639, het particuliere 
register betreffende Limburg, Maastricht etc. over de jaren 1632-1639 en het particulier register ‘van de 
handelinge tot Tilburch’ over de jaren 1627-1644. Alleen het register van resoluties rakende de beveilinge van 
de zee is bewaard gebleven. De meeste (niet alle!) resoluties die erin zijn geregistreerd zijn in het ordinaris of 
het secrete register opgenomen1567  en daarom wordt het behandeld onder de recueils.1568 
Dat er een particulier register van resoluties betreffende Limburg, Maastricht etc. heeft bestaan weten we 
doordat het vermeld wordt op de inventaris van Verburch van 1647. Het register zelf wordt niet meer 
aangetroffen. 
Het particulier register van de handelinge tot Tilburch moet betrekking hebben op de vijf conferenties die in 
1630 en 1631 zijn gehouden tussen een deputatie van de Staten-Generaal, bestaande uit twee leden van de 
Raad van State en de tresorier-generaal, en de gedeputeerden van de koning van Spanje over de 
heerschappij over de Meierij en het vervoer van gewassen op het platteland aldaar.1569 We weten dat het 
heeft bestaan, doordat de inbinding ervan in 1662 aan De Heijde werd opgedragen. Het komt niet voor op 
een inventaris en ontbreekt in het archief. Vergelijking van de minuutresoluties en de ordinaris en secrete 
registers over de desbetreffende periode zou aan het licht moeten kunnen brengen of deze registers 
inderdaad particuliere registers zijn geweest en geen recueils en welke resoluties ze in het eerste geval moeten 
hebben bevat.  
                                                
1559 Arch. SG inv. nr. 60. 
1560 Volgens Groenveld kan deze commissie, die, zoals hij het uitdrukt, op 20 oktober 1635 ophield te bestaan, ook 
model staan voor de moeilijk te achterhalen levensduur: ‘haar einde blijkt alleen uit het feit, dat na 20 oktober in het 
secreetboek geen resoluties meer van haar voorkomen’: Groenveld, ‘Heren met gewichtige besognes’, 21. 
1561 Res. SB 11/02, 15/02 en 19/02/1635. 
1562 Arch. SG inv. nr. 8369.  
1563 Het originele register en de minuten en exhibita (twee liassen) in de Loketkas lopende arch. SG inv. nr. 12584 nrs. 
198 en 201. Het register werd op het rijksarchief met het dubbel achtereenvolgens opgenomen onder de collectie 
buitenlandse verbalen, de legatiearchieven Zuidelijke Nederlanden en dubbelen en de buitenlandse verbalen in het 
archief van de Staten-Generaal. 
1564 Arch. SG inv. nrs. 4561 en 8370. 
1565 Ook het opschrift op het plat is van Johansen. 
1566 Arch. SG inv. nr. 23584.198.  
1567 Bakhuizen, Overzigt, 122. 
1568Zie par. 2.11.1 
1569 Boeren, ‘De vrede van Tilburg’, 3-9. Merkwaardig is dat in deze deputatie de Staten-Generaal zelf niet zijn 
vertegenwoordigd. 
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Wellicht bestaat er een verband tussen het particulier register van de handelinge tot Tilburch en een band 
in het archief van de Staten-Generaal met het opschrift: ‘Acten, Resolutiën en andere stucken raeckende 
de Twente als oock de Stadt en Meijerie van 's-Hertogenbosch, mitsgaders 't vervoeren van 't gewas ten 
platten lande van contributie gewonnen werdende’ (1627-1644), met en index op personen en zaken.1570 
Het wordt al vermeld op de inventaris van Verburch uit 1647 en later op de inventaris van de Loketkas 
Den Bosch onder nr. 15. De inhoud is nog gevarieerder dan het opschrift belooft. Het bevat (uitgebreider 
in de inventaris) (a) verbaal van de bezending naar Roosendaal 1627-1628, (b) resoluties van de Staten-
Generaal betreffende Stad en Meierij 1629-1631, (c) verbalen van de bezendingen naar Tilburg 1630-1631, 
(d) resoluties van de Staten-Generaal betreffende Stad en Meierij 1631-1642, (e) rapporten over 
onderhandelingen over Stad en Meierij, (f) stukken betreffende de retorsiën buiten de Meierij, (g) 
resoluties betr. vervoer van gewassen ten plattelande etc. 1623-1644. Van bewerking door De Heijde 
ontbreekt elk spoor.1571  
 
2.6 Afschriften van dubbelen van registers van ordinaris resoluties 1576-1606 
 (SG 1901 519, 522, 524, 530, 535 en 539, SGD 3-10, 90, 91, 93-96 en 98-104)Hendrik Fagel de Oude 
heeft zijn klerken in de jaren zestig en de jaren zeventig van de achttiende eeuw, maar vermoedelijk vooral 
in de jaren rond 1770, achtentwintig delen laten kopiëren van de serie dubbelen van ordinaris resoluties 
over de periode 1576-1578, 1580-1584 en 1586-1606 en het netregister van resoluties van de Grote 
Vergadering van 1651.1572 Als het originele dubbel een index van De Heijde bevatte heeft men die 
meegekopieerd; als dat niet het geval was heeft men de marginalia en de index uit het netregister 
overgenomen of een inhoudsopgaven toegevoegd. 1573 De serie is niet voltooid. Verscheidene jaargangen zijn 
zonder index gebleven en niet ingebonden. De moeite die men heeft gedaan om de afschriften allemaal van 
een index te voorzien, wekt het vermoeden dat men de bedoeling heeft gehad om de afschriften 
daadwerkelijk te gebruiken. Toch moet de behoefte van de klerken aan schrijfwerk in slappe tijden het 
belangrijkste motief voor kopiëring zijn geweest. De kopieregisters van netresoluties zijn zo onnauwkeurig, 
dat ze voor het kennen van de inhoud van de resoluties praktisch onbruikbaar zijn. Men is in de negentiende 
eeuw ooit eens begonnen met collationeren (men heeft op de eerste acht folio's van het eerste register zeer 
veel verbeteringen aangebracht, maar daarna heeft men het opgegeven. De eerste vier kopieregisters over 
1576-1578 hebben hun waarde gehad in die zin, dat ze drie dubbelen die werden vermist hebben vervangen 
en van allemaal de identificatie mogelijk hebben gemaakt.1574 Nu de vermiste dubbelen op de KB zijn 
teruggevonden is de archivistische waarde van de kopieregisters nog maar gering. 
De eerste 80 folio's van jaargang 1588 raakten later blijkbaar in het ongerede. Ze zijn in de kopie vervangen 
door afschriften vervaardigd door de onderklerk Kielman die op 12 april 1745 de eed aflegde. Zijn 
handschrift treffen we nog aan in 1783 in de nouvelles bestemd voor de ambassadeur in Frankrijk 
Lestevenon. 
In de negentiende eeuw werden zes kopieregisters van ordinaris resoluties ingevoegd in het archief van de 
Staten-Generaal in de serie dubbelen van ordinaris netresoluties ter vervanging van de registers over 1576 – 
mei 1577, april tot en met december 1578, 1580, 1586, 1590 en 1592, die in de tweede helft van de 
achttiende eeuw waren zoekgeraakt. In 1962 heeft Japikse deze zes kopieregisters weer uit het archief 

                                                
1570 Arch. SG inv. nr. 8957. 
1571 In de Loketkas Den Bosch bevindt zich voorts nog een pak met ‘stukken betreffende de bemoeiingen van de 
Staten-Generaal met de onderhandelingen tussen gedeputeerden van de Staten-Generaal en de gedeputeerden van de 
koning van Spanje, te Tilburg in 1630, 1631 en 1634 gehouden, over de heerschappij over de Meierij van 's-
Hertogenbosch. 1630-1631, 1643. Met bijlagen en retroacta 1621-1643’: arch. SG inv. nr. 12555.14. 
1572 De jaargangen 1576-1595 zijn geschreven door Adriaen Huysken, ords. klerk van de griffier 1733-1789. De kopie 
van het oudste dubbel moet vóór 1765 zijn gemaakt: het wordt in dat jaar voor het eerst als vermist opgegeven. Ook 
de afschriften van het derde en vierde dubbel dateren vermoedelijk van vóór 1765. De jaargangen 1596-1606 zijn van 
de hand van De Hondt, ords. klerk 1766-1796. Voor de determinering van de handschriften van Huysken en De 
Hondt zie hun brieven aan de griffier in NA, Fagel, familie, 1.10.29, resp. inv. nr. 2450 en 2581. Van de jaargang 
1597 bestaat nog een andere kopie uit dezelfde tijd, geschreven door de onderklerk Van der Kest. Deze kopie is 
vervaardigd om een hiaat in de serie van ordinaris resoluties van griffier Hendrik Fagel de Oude op te vullen. 
1573 Deze chronologische registers doen erg denken aan de ‘handboeken’ van Ramet en Valkenburch, waarvan de 
exemplaren over de jaargangen 1589-1599 bewaard zijn gebleven in arch. SG inv. nrs. 12548.75, 87, 98 en 102. 
1574 N. Japikse, ‘Inleiding’, in: Resolutiën, II, XVI; Bijlsma, Regeeringsarchieven, 31. 
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verwijderd en achter de Collectie SGD geplaatst. Ze zijn nog genummerd volgens de inventaris Morren van 
1901. De overige kopieregisters bevinden zich in de Coll. SGD en de Coll. Tweede Kamer.1575 
 
2.7 De resoluties over de jaren 1637-1651 
In 1637 veranderde het minuutregister van ordinaris resoluties in een netregister. Er kwam een derde serie 
van ordinaris resoluties bij: de serie ongeregistreerde minuten.1576  
 
2.7.1 De minuten van ordinaris resoluties (63-113) 
Op 13 mei 1637 bepaalden de Staten-Generaal dat de resoluties voortaan pas mochten worden geregistreerd 
als ze aan het begin van de volgende dag waren geresumeerd. Sindsdien concipieerde de griffier de resoluties 
van de gewone vergadering niet meer in het register, maar in losse kohieren. Als de vergadering de resoluties 
had vastgesteld, kregen deze kohieren de status van minuutresoluties, de status dus die de voordien het 
register had gehad. Ze werden niet meer weggegooid maar in een nieuwe serie minuutresoluties 
ondergebracht. Aanvankelijk maakte men er liassen van, maar vanaf 26 april 1638 werden ze per jaargang 
ongeliasseerd gebundeld en in portefeuilles opgeborgen. Het register veranderde van een register van 
minuten in een netregister.  
Ze werden nu, zoals Van Riemsdijk het uitdrukt, "den grondslag van al het werk, dat ter griffie werd 
verricht. Men duidde door kantteekeningen bij de resoluties aan, welke soorten van depêches er moesten 
worden opgemaakt, namelijk c = copie of extractresolutie, b = brief, app. = appostil. Moest er eene acte 
onder zegel of cachet worden opgemaakt, dan zette men fiat acte, fiat commissie, fiat octroij enz. Met behulp 
van merkteekens wees men de klerken aan, die de depêches moesten grosseeren, welke teekens op de 
minuten dier depêches werden herhaald." 1577 Wanneer een minuutresolutie niet of niet alleen in het 
ordinaris register moest worden geboekt, gaf de griffier dat aan door in de marge van de minuut ‘secreet 
bouck’,  ‘secreet register’ of de naam van een particulier register te schrijven.  
Doordat de resoluties voortaan niet meer in één stap, maar in twee stappen werden opgemaakt, kon de 
griffier aan de opstelling meer zorg besteden en de redactie standaardiseren. De inhoud van resoluties kon 
daardoor gemakkelijker in de vorm van een extract uit het resolutieregister of extractresolutie aan 
belanghebbenden worden meegedeeld. 1578 In eerste instantie gebeurde dat in het verkeer tussen de 
vergadering en haar gecommitteerden en tussen de vergadering en de provincies, maar al gauw ging men er 
toe over om ook geschriften die bedoeld waren om voor de geadresseerde als bewijs tegenover derden te 
dienen, niet de vorm van een akte, maar van een extractresolutie te geven. Kort na 1690, toen de redactie van 
de resoluties volledig werd gestandaardiseerd, had de extractresolutie de gewone akte als bewijsmiddel 
verdrongen. 
In het archief van de Staten-Generaal zoals dat er nu uitziet zijn de minuutresoluties evenals de registers in 
een ordinaris en een secrete serie onderverdeeld. Dit is niet de oorspronkelijke orde. Een doorlopende serie 
secrete minuten heeft althans vóór 1651 niet bestaan en een doorlopende serie secrete netresoluties dus ook 
niet. De beslissing om een resolutie te secreteren werd in veel gevallen staande de vergadering genomen. De 
kans was dan groot dat de desbetreffende resolutie al was geconcipieerd op het blad waar ook 
conceptresoluties stonden die niet gesecreteerd moesten worden. In dat geval maakte de commies of een 
klerk van die minuutresolutie een afschrift (of - vooral sinds 1641 - een authentieke kopie in de vorm van 
een extractresolutie), dat in de Secrete Kas werd opgeborgen. De originele minuutresolutie werd dan 
doorgehaald, zodat hij niet in het ordinaris register (het ‘publieke’ register) werd geregistreerd. Het 
omgekeerde kon trouwens ook: soms secreteerde de griffier het blad papier waar de te secreteren minuut op 
stond, inclusief de resoluties die niet gesecreteerd behoefden te worden. Onder de minuten verving men 
deze ten onrechte gesecreteerde resoluties dan door kopieën. Het kwam ook wel voor, dat de griffier zich 
van tevoren van het secrete karakter van een resolutie rekenschap gaf en deze dan op een afzonderlijk blad 
concipieerde, wat overbrenging naar de secrete kas vergemakkelijkte. Na verloop van tijd konden de 
minuutresoluties die naar de Secrete Kas waren overgebracht weer in de ordinaris serie worden ingevoegd, 
maar dat lijkt men in veel gevallen te hebben nagelaten.Hoe dan ook: vanaf 1637 produceerde de vergadering 
in principe één serie minuten die de basis vormde voor alle registraties: het register van ordinaris resoluties, 

                                                
1575 Arch. SG 1901 inv. nrs. 519, 522, 524, 530, 535 en 539, Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 3-10, 90, 91, 93-96 en 98-104, 
inv. nrs. en NA, Collectie Tweede Kamer, 1.01.51, inv. nr. 73. 
1576 Zie ook voor de series uit deze periode de tabel in par. 2.2. 
1577 Van Riemsdijk, Griffie, 103. 
1578 Van RiemsdijkError! Bookmark not defined., Griffie, 89-100. 
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het register van secrete resoluties en de particuliere resolutieregisters. Alleen resoluties die op naam van de 
Staten-Generaal door secrete besognes werden genomen bleven buiten deze serie: die hadden hun eigen 
registratuur. 
Pas toen de Grote Vergadering van 1651 door een scheiding vooraf van de correspondentie in ordinaris en 
secrete brieven een reguliere scheiding van de vergadering van de Staten-Generaal in een ordinaris en een 
secreet gedeelte had mogelijk gemaakt, konden ook de minuten consequent in een ordinaris en een secrete 
serie worden verdeeld. Dat deze onderscheiden series al in 1637 lijken te beginnen, is aan agent De Heijde te 
danken. Hij heeft vanaf 1662 ook voor de periode 1637-1651 een doorlopende serie secrete minuten (en een 
doorlopende serie secrete netregisters) geconstrueerd. De opdracht die hem in 1662 door de Staten-Generaal 
werd gegeven om ook de oudere secrete resoluties te indiceren en in te binden is daar aanleiding toe geweest. 
De Heijde vormde een doorlopende serie secrete minuutresoluties door alle minuutresoluties bijeen te 
brengen die in een van de secreetboeken waren geregistreerd of die griffier Musch ongeregistreerd in de 
Secrete Kas had opgeborgen en zo aan ieders oog had onttrokken Hij volgde daarbij de gebruikelijkle 
methode: als op bladen die hij naar de secrete serie overbracht ook (delen van) resoluties stonden die in 
het ordinaris register waren afgeschreven, vulde hij de serie ordinaris minuten met afschriften aan . Soms 
ook liet hij het blad met minuten van ordinaris en secerete resoluties op zijn plaats en nam hij in de nieuwe 
serie secrete minuten een afschrift op.1579 In de minuten uit de periode 1634-1654 liet hij in totaal veertien 
keer de resoluties van een hele zitting vervangen. 1580 Tussen 1656 en 1670 liet hij de aldus gecreëerde 
series inbinden.1581 
Hier en daar zien we wel wat onregelmatigheden. Het kwam een enkele keer voor dat de exhibita wel in de 
secrete serie werden ingevoegd, maar dat de minuutresoluties in de serie ordinaris minuutresoluties 
achterbleven.1582 En het lijkt erop dat een gesecreteerde minuutresolutie wel eens zoek raakte (wat wel 
klopt met de slechte reputatie van griffier Musch op dit gebied). Zo heb ik geen registratie kunnen vinden 
van het advies van Zeeland van 2 september 1643 en zijn de resoluties van de middagvergadering van 15 
juni 1644 zoek, terwijl de minuutresolutie meldt: "De resolutiën desen namiddag genomen zijn gestelt in 
het Register van Secrete Resolutiën van HHM." Ook komt het een paar keer voor dat resoluties die in het 
ordinaris register zijn geregistreerd in afschrift ook nog eens in het secreet register zijn opgenomen.1583 
Minuutresoluties zijn ook wel eens om andere redenen door afschriften vervangen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de minuten van de ordinaris resoluties van juli 1638, januari tot en met april 1644 en maart 1646. Op 
het eerste blad van de overgeschreven minuten van maart 1646 staat: "De minuten van dese notulen van 
maert leggen noch boven op het camertjen over de geldene op de casse, boven de dubbelde van de registers 
meestendeels door het water vergaan en verrot". Inderdaad vertonen de verwijderde minuten, die bewaard 
zijn gebleven, waterschade.1584 Bluswater is misschien ook de verklaring voor de vervanging door afschriften 
van een deel van de dertien andere aaneengesloten clusters van minuutresoluties uit de periode 1634-1652 
waarvan de originele minuten niet meer voorhanden zijn.1585 
Onder de ordinaris minuten treffen we niet alleen de resoluties aan, maar ook alle originele stukken die in 
de resoluties geïnsereerd moeten worden, zoals de adviezen van de provincies, en alle stukken die in iets 
anders worden geconverteerd, zoals rekesten en provinciale resoluties die worden omgewerkt tot een 
conceptresolutie. Originele exhibita treft men onder de minuten van 1637-1650 maar heel zelden aan. 
Zo'n uitzondering is het originele rekest dat volgt op de minuutresolutie van 28 september 1639. 

                                                
1579 Wel als extract- of kopieresolutie onder secrete minuten, niet onder ordinaris minuten: 08/07/1637, 07/09/1637, 
28/03/1638, 15/10/1639, 21/11/1639 (de ordinaris minuten van deze datum zijn duidelijk incompleet), 14/01/1640, 
11/02/1640 en 17/03/1640. 
1580 Dat zijn de sessies van 22/08/1634, 01/11/1636, 17/05/1639, 05/11/1641, 22/02/1642, 31/05/1645, 
30/11/1649, 31/05/1650, 06/06/1650, 29/07/1650, 12/11/1653, 18/11/1653, 07/12/1653 en 
05/01/1654.  
1581 Na inbinding veranderde hij in de inventaris ‘de bondels van de notulen van HHM resolutiën’ in ‘Registers van de 
minuten van HHM resolutiën.’ 
1582 Zie een aantal exhibita in arch. SG inv. nr. 3908 (o.m. ingekomen brieven van Frederik Hendrik en Tromp). 
1583 Ress. SG 30/09/1639 (op een brief van Tromp) en 15/10/1639. 
1584 Zij bevinden zich in resp. arch. SG inv. nr. 69, Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 181* en arch. SG inv. nr. 93. Met de 
minuten van juni 1652 in arch. SG 1901 inv. nr. 828 is overigens iets soortgelijks aan de hand. 
1585 De originele minuten van 23/08/1634 - 05-09/1634, 20/12/1634, 01/01 – 13/01/1638, 28/02 - 31/03/1638, 
27/04– 30/04/1638, 08/06 – 17/06/1639, 29/09 – 15/10/1639, 16/08 - 17/08/1640, 19/08/1640, 27/08/1640, 
10/11 – 31/12/1648, 01/08 – 25/08/1650, 19/11 – 30/11/1650 en 06/1652. De afschriften van de eerste minuten 
van 1634 zijn in het handschrift van Spronssen. 
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Van de minuutresoluties lijken er niet veel te ontbreken.1586  
 
2.7.2 De registers en dubbelen van ordinaris resoluties 1637-1653  
� De registers van ordinaris resoluties 1637-1653 (62, 3244-2359) 

Vanaf 1637 werden de minuten geruime tijd nadat ze waren geresumeerd per half jaar in een 
netregister afgeschreven. Eerst was het de commies die ze afschreef en vanaf de jaren 1642-1644, toen 
hij zich met de notulering van de ordinaris resoluties ging bezighouden, een van zijn klerken. Nadat de 
resoluties in kohieren waren afgeschreven, werden die kohieren geïndiceerd en met een index 
ingebonden. Het resolutieregister dat voordien nog uit de geresumeerde minuutresoluties zelf had 
bestaan, werd een netregister, een register waarin de minuutresoluties werden afgeschreven.1587  

� De dubbelen van ordinaris netresoluties 1637-1651 (3196-3202, 3204-3211) 
Doordat het register in 1637 van een register van minuten in een netregister was veranderd, werd het 
dubbel een kopie van het netregister. Daarmee verloor het grotendeels zijn belang. In de periode 1646-
1652 telt de serie dubbelen één register per jaar, met uitzondering van 1652, dat twee registers heeft. De 
jaargang 1644 in de serie is niet het dubbel over dat jaar. Op deze plaats horen twee pakken die zich in 
de Coll. SGD bevinden en die in de zeventiende eeuw wegens waterschade uit de serie zijn 
verwijderd.1588 

 
2.7.3 De minuten en netregisters van secrete resoluties 1634-1653 (3908, 3909, 4563, 4565) 
� De minuten van secrete resoluties 1636-1646 (3908) 

De secrete minuutresoluties uit de periode 4 februari 1636 - 18 maart 1646 bestaan uit verschillende 
bestanddelen van uiteenlopende aard en vorm die onder De Heijde in één band bijeen zijn gebracht. Het 
kernbestanddeel van deze band wordt gevormd door resoluties van de volle vergadering van de Staten-
Generaal die zijn gesecreteerd kort nadat ze zijn genomen. Er zijn veel minuutresoluties onder, maar 
vanaf 15 februari 1637 ook gelijktijdige afschriften, die zijn gemaakt wanneer de te secreteren minuut op 
een vel papier was geschreven waarop ook resoluties waren opgetekend die niet gesecreteerd mochten 
worden. Soms werd zo’n blad wel gesecreteerd en voegde men in de ordinaris minuten kopieën in van 
de resoluties die ten onrechte mee gesecreteerd waren. In één geval extendeerde de griffier de resolutie 
twee maal: de resolutie van 3 september 1641 over het emplooi van het leger komt zowel onder de 
ordinaris als onder de secrete minuten voor. 
De Heijde voerde de scheiding van de registratuur van ordinaris en secrete vergaderingen van de Staten-
Generaal zoals gezegd ook in de resoluties van vóór 1651 door. Voor de resoluties van vóór 1637 
betekende dat vooral de samenvoeging van de secrete resoluties die hij in de Secrete Kas aantrof - 
minuten en afschriften van resoluties van de vergadering die men destijds gesecreteerd had - en 
resoluties van secrete besognes van betrekkelijk geringe omvang met de bijbehorende ingekomen en 
minuten van uitgaande stukken. Vanaf 1637 ging het om minuten van secrete resoluties in de ordinaris 
serie die in secrete registers waren geregistreerd, losse resoluties die in de Secrete Kas waren opgeborgen, 
zoals de resolutie van het secreet besogne van 21 december 1644 over de financiering van de 
oorlogvoering, en kleine verzamelingen ordinaris en secrete resoluties die waren genomen in zaken die 
door secrete besognes waren afgehandeld. Een van die verzamelingen bevat minuutresoluties van het 
besogne dat in de eerste helft van 1642 een oplossing moest vinden voor de liquiditeitsproblemen van 
de staat. De laatste resolutie (die ook als extractresolutie voorkomt) schrijft de griffier voor de resoluties 
van het secrete besogne in kwestie in het secreet register te brengen, een opdracht die Musch dus niet 
heel letterlijk heeft genomen. Een tweede recueil betreft de opstelling van de instructie voor de 
plenipotentiarissen naar Munster in 1645. 1589 

                                                
1586 De ordinaris minuten van 21/11/1639 zijn duidelijk incompleet. Van de minuten van 1669 ontbreken die van 
jan. - juni, m.u.v. die van 14 juni. 
1587 De Handleiding meldt over het samenvallen van ontwikkelingsstadia onder meer: ‘Het komt intusschen herhaaldelijk 
voor, dat eene serie resoluties, die oorspronkelijk uit minuten bestond, later het net-exemplaar wordt.’ Dan volgt het 
voorbeeld van het Statenarchief van Utrecht, waarin het netexemplaar eerst in 1618 wordt afgeschaft omdat de nieuwe 
griffier een veel beter leesbaar handschrift had dan de oude, en in 1674, als weer een andere griffier aantreedt, weer 
wordt ingevoerd. Muller, Feith en Fruin, Handleiding, 146. 
1588 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 1130 en 182. 
1589 De relatie met de Munsterse registers is nog niet onderzocht. 
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Verder heeft De Heijde nog wat resoluties en bijlagen in deze band opgenomen die we tot de categorie 
‘diversen’ moeten rekenen. Hieronder vallen een paar ordinaris kopie- en extractresoluties, waaronder 
twee extractresoluties over het registreren van brieven (13 en 14 maart 1646), die hier niet op hun plaats 
lijken, en enkele exhibita en minuutbrieven waarvan de bijbehorende resolutie onder de ordinaris 
minuten wordt aangetroffen of in het geheel niet te vinden zijn. 
Tenslotte voegde De Heijde daaraan nog minuten of gewone afschriften toe van secrete resoluties die in 
de ordinaris serie waren achtergebleven of daarnaar waren teruggebracht. Dit had tot gevolg, dat de 
betrokken resoluties, die al in het ordinaris register waren ingeschreven, later ook nog eens in het secrete 
register terecht kwamen: de resolutie van 21 september 1639 over de zeeslag bij Bevesier is hiervan een 
voorbeeld. 
Dat neemt niet weg dat nog steeds niet alle resoluties waarvan de secretering uitdrukkelijk was 
voorgeschreven in originali of in kopie onder de secrete resoluties zijn te vinden. Naast de 
minuutresolutie van 18 maart 1646 op de brief van Oosterhout heeft Musch genoteerd: ‘bouck van de 
handelinge voor soo verre het eerste poinct belanckt / ook in het secreet bouck / te laten uit de vulgaire 
notulen.’ Onder de secrete minuten komt deze resolutie echter niet voor. 
Een dubbel van het register over de jaren 1634-1646 is nooit gemaakt of vóór 1765 zoek geraakt. Het 
komt niet voor op de inventaris van Van Goor van dat jaar. 

� De minuten van secrete resoluties 1646-1651, 1652 (3909) 
De resoluties in deze band zijn bijeengebracht door De Heijde, die op 21 maart 1653 agent werd. Dat 
blijkt bijvoorbeeld het opschrift in zijn handschrift: ‘1651 om in te binden’. De Heijde heeft de 
minuten voorzien van verwijzingen naar het netregister.1590 De rug is beschreven door klerk Johan 
Fer. 
De secrete resoluties over deze periode sluiten niet op die van de voorafgaande periode aan. De 
resoluties van de voorafgaande periode eindigen met die van 18 maart 1646, terwijl de resoluties van 
deze periode beginnen met de resoluties van 15 augustus 1646.1591 
De minuten bestaan uit twee gedeelten: een gedeelte over 1646-1651 en een gedeelte over 1652. Deze 
gedeelten verschillen sterk van elkaar. De secrete resoluties over 1646-1651 maken maar 20% van het 
totaal uit. Het zijn merendeels contemporaine of latere afschriften: we treffen er welgeteld tien echte 
minuten in aan.1592 De secrete resoluties van 1652 maken 80% van het totaal uit. Het zijn allemaal echte 
minuten, op een paar contemporaine kopieën uit de serie ordinaris minuten na.1593 De maatregelen van 
de Grote Vergadering met betrekking tot de behandeling van de secrete correspondentie hebben hun 
invloed op het aantal secrete resoluties dus niet gemist. 
De afschriften in het gedeelte over 1646-1651 zijn voor een deel contemporain en voor een deel van 
veel latere datum. De contemporaine zijn op de bekende manier ontstaan: wilde men een 
minuutresolutie secreteren die op hetzelfde blad geschreven stond als resoluties die geregistreerd 
moesten worden, dan secreteerde men een afschrift van de te secreteren resolutie en haalde men in de 
ordinaris minuten de betrokken minuut door.1594 De latere kopieën zijn onder De Heijde naar het 
netregister afgeschreven, wat blijkt uit het feit dat in de afschriften de marginalia die De Heijde in het 
netregister had geplaatst zijn meegekopieerd.1595 
In de periode waarin de Grote Vergadering bijeen was, heeft de gewone vergadering blijkbaar geen 
secrete resoluties genomen. Wel heb ik onder de minuten een minuut en een overgeschreven minuut 
van de Grote Vergadering aangetroffen.1596  

� Het netregister van secrete resoluties 1634-1646 (4563) 
Het meest curieuze product dat de reconstructieoperatie van De Heijde heeft voortgebracht is wel dit 
register. Het bestaat uit afschriften van de resoluties van het secreet besogne van 1634-1636 en de 

                                                
1590 ‘Reg.ta fol. 4’ (11/09/1646) etc. 
1591 De nieuwe instructie voor griffier Musch werd vastgesteld op 01/09/1646. 
1592 De minuten van 11/09/1646, 26/09/1646, 07/01 – 08/01/1647, 21/08/1647, 29/11/1647, 19/12/1647, 
01/10/1649, 08/10/1649 en 30/06/1651 (Grote Vergadering). 
1593 Bijv. de secr. ress. van 10/02/1652, 16/03/1652, 02/04/1652 en 03/04/1652. 
1594 Zo bijvoorbeeld de minuten van 16/03/1652, 02/04/1652 en 03/04/1652, die zijn doorgehaald in arch. SG inv. nr. 
115. 
1595 Het lijkt erop dat een kopie van het netregister uit elkaar is gehaald om de minuten aan te vullen: zie bijvoorbeeld de 
resoluties van 01/10/1649 (minuut en afschrift) en 29/11/1649 (minuut en een deel van een afschrift: de tekst breekt 
aan einde van de pagina af). 
1596 Ress. SG 30/06/1651 en 03/07/1651. 
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heterogene verzameling secrete resoluties uit de periode 1636-1646. De Heijde heeft de overlap tussen 
beide series ongedaan gemaakt en één chronologische serie geconstrueerd, door de laatste twee 
resoluties van het secreet besogne, die op 10 mei en 7 oktober 1636 zijn genomen, te laten kopiëren 
tussen de eerste resoluties van de secrete resoluties over 1636-1646. Het geheel liet hij na indicering 
inbinden in één band1597 van hetzelfde type als de band van het netregister over 1592-1604. Van het 
heterogene karakter van de samenstellende delen is in dit register niets meer te bespeuren. 

� Het netregister van secrete resoluties 1646-1653 (4565)  
Dit register is eigenlijk niet één register, maar een band waarin De Heijde drie netregisters heeft laten 
samenbinden die afzonderlijk zijn ontstaan en geïndiceerd. Bij die inbinding heeft men zich niet al te 
veel gelegen laten liggen aan de ontstaansgeschiedenis van de registers en hun samenhang met de 
minuten. Zo lopen ze niet altijd over dezelfde perioden als de minuutregisters. De drie netregisters zijn 
afschriften van achtereenvolgens de secrete minuutresoluties van 1646 tot juni 16521598, de secrete 
resoluties van de Grote Vergadering, die van 18 januari tot en met 19 augustus 1651 werd gehouden, en 
de secrete minuutresoluties van 16531599. Dat is niet de volgorde van hun ontstaan. De secrete resoluties 
van de Grote Vergadering zijn het eerst in het net geschreven, door de klerk van de griffier Willem van 
Belle, die op 17 april 1651 werd beëdigd. Na foliering zijn in de secrete minuten verwijzingen naar de 
desbetreffende folio's in het register geplaatst (‘regta fo 4, 6, 7, 22, 23’), een procedure die al gauw in 
onbruik is geraakt. Na de secrete minuutresoluties van de Grote Vergadering kwamen de secrete 
minuutresoluties over 1653 aan de beurt: zij werden door de klerk Johansen in het net gebracht. Daarna 
schreef opnieuw de klerk Johansen de secrete minuten over de periode 1646 – juni 1652. Na indicering 
liet De Heijde de kopieën inbinden. Later is dit register gebruikt om er de resoluties uit te kopiëren die 
de ontbrekende minuten moesten vervangen. 

 
2.7.4 Particuliere registers van resoluties van de vergadering en van secrete besognes 1637-1651 
De scheiding tussen minuut- en netresoluties gaf ook bij de registratie van de resoluties meer 
mogelijkheden. Men kon minuutresoluties in het ordinaris register optekenen (en dat deed men ook in de 
meeste gevallen), maar men kon resoluties die op hetzelfde onderwerp betrekking hadden ook vastleggen in 
particuliere registers.1600 Zo werden de resoluties inzake de Oost- en West-Indische Compagnieën vanaf 1638 
in afzonderlijke particuliere registers geboekt, de resoluties inzake de vredesonderhandelingen in Munster 
vanaf 1643 en de resoluties inzake de betrekkingen met Zweden en Denemarken vanaf 1644. Deze series 
bevatten, althans voor een bepaalde periode, resoluties die in geen enkel ander register geregistreerd zijn. Er 
ontstond dus op 13 mei 1637 een serie minuutresoluties en een aantal registers waarin die minuten werden 
afgeschreven. 
� Register betreffende Limburg, Maastricht etc. 1632-1639 

Zoals hierboven al is gemeld wordt het register van resoluties bestaan betreffende Limburg, Maastricht 
etc., 1632-1639, dat in de inventaris van Verburch van 1647 wordt vermeld, niet meer aangetroffen. 

� Register van Oost- en West-Indische resoluties 1638-1651 (4842, SGD 761) 
In 1638 besloten de Staten-Generaal "alle de resoluties, brieven ofte andere geschriften raeckende de 
Oostindische Compagnie, als oock de Westindische Compagnie respective elcx in een bouck apart bij 
den anderen" te stellen en te voegen.1601 De minuutresoluties over Oost- en West-Indische zaken 
werden sindsdien na resumptie niet meer geregistreerd het register van ordinaris resoluties, maar in  een 
‘Oostindisch’ en een ‘Westindisch boeck.’ De griffier plaatste nu ten behoeve van de klerken van de 
griffie die dit register schreven in de marge van de desbetreffende minuutresoluties een golvende lijn (de 
algemene aanduiding voor: niet boeken in het ordinaris register). Vanaf medio 1644 plaatste hij bij deze 
resoluties bovendien aantekeningen als ‘Oost’, ‘West’, ‘Oost Indische Compagnie’, ‘West Indische 
Compagnie’, ‘Oost Indisch Boeck’, ‘West Indisch Boeck’. 

                                                
1597 Arch. SG inv. nr. 4563. 
1598 Arch. SG inv. nr. 3909. 
1599 Arch. SG inv. nr. 3910. 
1600 ‘L' affaire ayant passé la résumption, elle est tenue pour viduée et arrestée. Le greffier la couche dans le registre 
général de l'estat. (...) Il y a un autre registre particulier et secret, qu'ils appellent des notules, qui est pour les affaires 
d'importance et secrètes.’ Waddington, ‘Sommaire’, 161.  
1601 Res. SG 16/04/1638. 
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In 1651 echter besloten de Staten-Generaal de Oost- en West-Indische resoluties ook weer in het 
ordinaris register te registreren.1602 Hierna duurde het nog vele jaren voordat men daadwerkelijk met het 
bijhouden van de Oost- en West-Indische registers ophield. In de loop van 1653 werden de minuten van 
deze resoluties niet meer van bovengenoemde kanttekeningen voorzien en na 1657 staakte men het 
inbinden van de inmiddels tot recueils gedegradeerde registers.1603 

� Registers van Munsterse resoluties (1634-)1643-1649(-1650) (8431-8434) 
In 1643 besloten de Staten-Generaal de resoluties met betrekking tot de voorbereidingen van het 
Munsterse vredescongres en de daar te voeren onderhandelingen in het secreet register te stellen.1604 In 
de periode 1643-1649 werden de minuutresoluties en de bijbehorende akten inderdaad vrijwel gelijktijdig 
in een particulier register afgeschreven. Bovendien liet men aan deze registraties kopieën voorafgaan van 
ordinaris resoluties en liassen van de Staten-Generaal uit de periode 1634-1643 die voor de 
vredesonderhandelingen relevant waren. Zo ontstond wat op het titelblad wordt genoemd een ‘Register 
van extracten uit de registers der resolutiën van Ho. Mo. Heeren Staten Generaal der Vereenichde 
Nederlanden, Tractaten met de Croon van Vranckrijck gemaect, voorslagen van een generalen vreede in 
de christenheyt, propositiën bij uytheemsche ministers tot dien eynde gedaen ende antwoorden op 
deselve gegeven, mitsgaders paspoorten voor de respective plenipotentiarissen van de Coningen, princen 
ende Republicquen welcke op den voorsz. vredehandel tot Munster off Osnabrugge sullen compareren 
ende andere stucken deselce saecke raeckende.’ 
De resoluties en exhibita tot 8 oktober 1643 zijn met terugwerkende kracht gekopieerd. De resoluties en 
exhibita vanaf 8 oktober zijn gelijktijdig geregistreerd. We treffen ze bijna allemaal aan in de serie 
minuten van ordinaris resoluties, een enkele keer onder de secrete minuten. De eerste secrete Munsterse 
minuut is die van 31 oktober 1643. De scheiding van ordinaris en secrete resoluties was nog niet op een 
vaste voet geregeld, zoals hierboven is uiteengezet. 
De meeste resoluties die op de vredehandel in Munster betrekking hadden zijn zowel in het gewone 
resolutieboek als in het Munsterse register geregistreerd. Men treft ze aan in de serie van ordinaris 
netresoluties en een kleiner aantal in de netregisters van secrete resoluties. Maar er zijn ook resoluties die 
uitsluitend in de Munsterse registers geregistreerd zijn. ‘De resolutie dese namiddach genomen sijnde 
geïnsereert in HHM register vande Handelinge van Vrede’1605. Deze resoluties verdienen hier uiteraard 
de meeste aandacht. 
Van de minuutresoluties die uitsluitend in het Munsterse particuliere register geregistreerd zijn, is die van 
20 juni 1644 de eerste. Daarna neemt hun aantal geleidelijk toe. In de maanden januari tot en met april 
1648 zijn alle Munsterse minuutresoluties uitsluitend in het particuliere register geregistreerd. 
Als de griffier een minuutresolutie in het particuliere Munsterse register afgeschreven wilde zien, dan 
platste hij vanaf 1643 in de marge van de minuutresolutie een slingerlijn, vanaf 4 februari 1644 de 
aanduiding ‘manuaal’ en vanaf 28 november 1644 de aanduiding ‘boec van de handelinge’. Soms vindt 
men de zinsnede ’de resoluties deze dag genomen gesteld in het boek van de handelinge van de vrede tot 
Munster’ (bijv. op 1 november 1645 en 19 mei 1648). Veelal gaf de griffier op deze manier opdracht tot 
de registratie in verschillende registers tegelijk: ‘in 't bouck / manuaal’, ‘hantboeck ende manuaal’, 
‘secreet register / manuaal’, ‘manuaal / secreet register’, ‘boec van de handelinge als oock secreet bouck’. 
De in de Munsterse registers geregistreerde exhibita vanaf 1643 treft men veelal in originali aan in de 
eveneens in 1643 gevormde liassen m.b.t. de vredehandel, die tot de secrete stukken worden 
gerekend.1606 Vanaf 16 juni 1647 worden de ingekomen brieven en bijlagen van de plenipotentiarissen in 
Munster niet meer in het particuliere Munsterse register geregistreerd, maar in een afzonderlijk 
register.1607 
Niet alle Munsterse resoluties zijn in de registers van de vredehandel te Munster geregistreerd. De 
Staten-Generaal besloten ook wel eens resoluties rakende de Munsterse vredehandel helemaal niet te 
boeken.1608  
Van de particuliere Munsterse registers zijn verschillende series bewaard gebleven. De serie die in de 
inventaris onder de nrs. 8431-8434 wordt beschreven is inderdaad van de Staten-Generaal. Dat blijkt 

                                                
1602 Res. SG 14/01/1651. 
1603 Voor de recueils van Oost- en West-Indische resoluties zie par. 2.12.2. 
1604 Res. SG 08/10/1643. 
1605 Res. SG 01/11/1645, minuut. 
1606 Arch. SG inv. nrs. 12588.37, 47 en 50a. 
1607 Arch. SG inv. nr. 8448. 
1608 Bijv. res. SG 11/04/1647. 
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onder meer uit de beschrijving van de serie in de inventarissen van 1656 en 1678, de handschriften, de 
marginale aantekeningen, de indicering en verwijzingen naar deze serie in andere bestanddelen van het 
archief van de Staten-Generaal. 1609 Deze registers werden door commies-chartermeester De Zwaan in 
1835 overgebracht naar de collectie Buitenlandse Verbalen en door Japikse in 1962 weer teruggebracht 
naar het archief van de Staten-Generaal. De series Munsterse resoluties die in dat archief onder de inv. 
nrs. 4853-4859 en 8438-8445 zijn opgevoerd, behoren echter tot de archieven van Holland. 

� Registers van resoluties inzake Zweden en Denemarken, 1644-1646 (4859a) 
Om alle besluiten met betrekking tot hun diplomatieke en maritieme activiteiten in de oorlog tussen 
Zweden en Denemarken geheim te houden, bepaalden de Staten-Generaal op 21 oktober 1644, dat alle 
resoluties die daarop betrekking hadden door één klerk in een afzonderlijk kohier (het ‘Boeck van 
Sweeden ende Denemarken’) geregistreerd zouden worden. 1610 Op 10 januari 1646 werd die maatregel 
weer ingetrokken. Na 1670 heeft men de kohieren ingebonden. Het gebonden register draagt het 
opschrift: ‘Acten ende resolutiën vande Hooch Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenichde 
Nederlanden genomen in saacken van Sweden en Denemarcken 't sedert den 21e October 1644 tot den 
16 January 1646.’ De resoluties zijn afgeschreven van de ordinaris en de secrete minuten.1611 Ze zijn niet 
in een ander register geregistreerd. Agent De Heijde heeft deze drie recueils krachtens de resolutie van 
de Staten-Generaal van 28 juni 1662 geïndiceerd en laten binden. De conceptindices van de eerste twee 
recueils zijn bewaard gebleven.1612 Het register werd in 1980 uit het toenmalige Legatiearchief Zweden 
naar het archief van de Staten-Generaal overgebracht.  

Resoluties van secrete besognes kwamen in deze periode door directe optekening van de genomen resoluties 
tot stand.1613 Die werden niet geresumeerd, maar net als voorheen nadat ze genomen waren in het daarvoor 
bestemde kohier opgetekend en in de Secrete Kas opgeborgen. 
 
2.7.5 Minuut-, net- en kopieresoluties van de Grote Vergadering van 1651 (4807-4808) 
De resoluties en bijlagen van de Grote Vergadering zijn niet in de gewone series resoluties en bijlagen, 
maar in aparte series opgenomen. Alleen de in het register geïnsereerde exhibita werden merendeels in de 
lias lopende opgenomen.  
Van de minuten van resoluties van de Grote Vergadering zijn alleen die over de periode 1 februari - 19 
augustus 1651 bewaard gebleven. De minuten van de resoluties die van 18 tot en met 22 januari op de Grote 
Zaal werden genomen zijn verloren gegaan. De oorzaak valt af te leiden uit de door het vocht ernstig 
beschadigde minuten van 23 tot en met 31 januari 1614, die verspreid onder de minuten van ordinaris 
resoluties werden aangetroffen. De minuten die wel bewaard zijn gebleven zijn ingebonden in twee banden. 
1615 In de band met de minuten van 1 februari tot en met 10 juni zijn bij herbinding op het Rijksarchief vier 
folio's meegebonden die weliswaar op 1651 zijn gedateerd, maar die in werkelijkheid behoren tot de ordinaris 
minuten van 30 april 1663. Ze zijn in het hart beschadigd en (vermoedelijk om die reden) op hun 
oorspronkelijke plaats door afschriften vervangen. Bovendien is de minuut van 27 mei vóór die van 1 
februari terechtgekomen. In de band met de minuten van 12 juni tot en met 19 augustus ontbreekt de 
minuut van 30 juni over de conferentie met de Engelse ambassadeur, die onder de secrete minuten is 
opgenomen. 
Onder de minuten van de Grote Vergadering treft men ook een aantal voor insertie bestemde memories en 
adviezen aan. De meeste in het register geïnsereerde exhibita worden echter zoals gezegd in de lias lopende 
bewaard. 

                                                
1609 Dat blijkt uit de handschriften, de marginale aantekeningen van De Heijde en de aanwezigheid in het archief van 
een conceptindex van De Heijde (arch. SG inv. nrs. 8435-8437). In de index op de ordinaris resoluties van 1648 (arch. 
SG inv. nr. 3254) vindt men bovendien onder ‘Vredehandel’ de aantekening ‘resolutiën den 19 may genomen te vinden 
in het vierde volumen van de handel.’ Dit kan alleen maar verwijzen naar arch. SG inv. nr. 8434. 
1610 Van Riemsdijk, Griffie, 107. 
1611 Bijv. in de ordinaris minuutresolutie van 01/12/1645: ‘Boeck van Sweeden ende Denemarken.’ 
1612 Arch. SG inv. nrs. 4819 en 4820. De laatste bevond zich eerder in de coll. Goldberg (Immerzeel). 
1613 Resoluties van secrete vergaderingen misschien ook wel, maar dat kan niet heel precies worden vastgesteld. 
1614 Arch. SG inv. nr. 4806a. 
1615 Arch. SG inv. nrs. 4807-4808. 



343

De minuten van de resoluties (met uitzondering van de bovengenoemde van 30 juni) en de bijbehorende 
exhibita zijn geregistreerd in een apart register. Van dit register worden in het Nationaal Archief vele 
exemplaren bewaard. 1616 
In de jaren zestig of zeventig van de achttiende eeuw heeft Hendrik Fagel de Oude zijn ordinaris klerk 
Adriaen Huysken het netregister laten afschrijven. Dit kopieregister (CTK 73) hoort bij een grotere 
verzameling kopieregisters die als stopwerk werden vervaardigd en zeer onnauwkeurig zijn.1617 
 
2.8 De resoluties over de jaren 1652-1670 
Op 21 juli 1651 bepaalde de Grote Vergadering, dat de gezanten in het buitenland, de militaire 
bevelhebbers van de grensplaatsen en particulieren hun secrete brieven aan de Staten-Generaal voortaan 
moesten richten aan de Staten-Generaal ‘onder adresse van de griffier.’ Deze zou ze dadelijk moeten 
openen, in aanwezigheid van een daartoe door de vergadering in te stellen commissie, die aanvankelijk 
bestond uit zestien, later meestal uit zeven gecommitteerden, van elke provincie één. Toen de Staten-
Generaal op 27 oktober 1651 voor de eerste maal zo’n commissie instelden 1618, bepaalden zij tevens dat 
de zaken en rapporten die zij door deze en bij gelegenheid door volgende soortgelijke commissies zouden 
laten behandelen in de secrete registers moesten geïnsereerd. 1619 Op 12 januari 1652 bepaalden zij zelfs 
dat alle secrete correspondentiën in het onderhavige geval gesecreteerd moest worden en dat de 
commissie daarvan zelfs geen mededeling mocht doen aan de vergadering. 1620 Dergelijke commissies tot 
de secrete correspondentiën zouden gedurende de oorlog met Engeland en ook wel daarna regelmatig 
worden ingesteld, nu eens met de bevoegdheid om te beslissen, dan weer met de opdracht om aan de 
vergadering te rapporteren.1621 Vanaf 1651 werd de beslissing om een zaak secreet te behandelen niet 
genomen in de vergadering, maar bij de voorbereiding ervan, tussen 1651 en 1653 door commissies tot de 
secrete correspondentiën, later door de griffier in overleg met de voorzitter van de vergadering. Door de 
scheiding van ordinaris en secrete brieven, kon ook de vergadering structureel in een ordinaris en een secreet 
gedeelte worden gescheiden en een parallelle registratuur van de secrete resoluties worden ingevoerd. 
 
2.8.1 De ordinaris en secrete minuten 
De scheiding van de gewone en de secrete correspondentie in 1651 maakte aan de secretering van resoluties 
die in de gewone vergadering worden genomen niet een einde. De ordinaris vergadering behield de 
mogelijkheid om resoluties secreet te verklaren. Dat is vooral in de minuten zichtbaar. In de serie ordinaris 
minuten is het katern met een minuut van 27 december 1652 bijvoorbeeld vervangen door een afschrift; later 
heeft men het katern trouwens weer los in de band teruggelegd. De vergaderingen van 12 november, 18 
november en 7 december 1653 zijn in hun geheel secreet verklaard; onder de ordinaris minuten treffen we 
alleen nog in kopie de presentes aan en verwijzingen naar het secreet register. Een minuutresolutie van 5 
januari 1654 is in de serie minuutresoluties door een kopieresolutie vervangen. Bij 15 februari 1654 wordt 
gemeld: ’De resoluties huyden genomen sijn gestelt in 't secreet register.’ 
In de periode 1651-1670 werden de meeste minuten geschreven door griffier Ruijsch of als het om ordinaris 
resoluties ging door commies Spronssen. Steeds meer conceptresoluties echter werden na de vergadering 
waarin ze waren genomen door een klerk in het net geschreven, zodat de resumptie niet op het concept, 
maar op het afschrift plaats had. De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd, dat het hierbij in de eerste plaats 
ging om concepten die door een moeilijk leesbare hand of door meer handen waren vervaardigd. In veel 

                                                
1616 Nl. exemplaren van de Raad van State (NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv. nrs. 1876-1877), Holland 
(Staten van Holland na 1572, 3.01.04.01, inv. nr. 1280a, en arch. SG inv. nr. 4810-4811), de Generaliteitsrekenkamer 
(Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 1185), de stadhouder, uit de boedel van Steyn (NA, Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, 
inv. nr. 1674 en de index in arch. SG inv. nr. 4812) en van onbekende herkomst in Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 
1092-1093 (was NA, Coll. Aanwinsten Eerste Afdeling, 1.11.01.01, 1902 XIV 9-10), in NA, Coll. Aanwinsten Eerste 
Afdeling, 1.11.01.01, 1983, 11 (was coll. Tydeman 1865 nr. 312) en NA, Coll. Aanwinsten Eerste Afdeling, 1.11.01.01, 
1914 VII 14-15 (was van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht). Een verzameling resoluties en bijlagen is ook nog te 
vinden in NA, Bisdom, 1.10.06, inv. nr. 10.  
1617 Zie par. 12.2. 
1618 Res. SG 27/10/1651. 
1619 Secr. res. SG 27/10/1651. Er is geen reden om aan te nemen dat het hier ging om een vaste commissie met een 
vaste samenstelling. 
1620 Secr. res. SG 12/01/1652. 
1621 Secr. ress. SG 27/10, 28/10 en 30/10/1651; 12/01, 14/02, 14/03, 27/03, 03/07 , 06/07 en 8 juli, 19 en 30 aug., 18 
nov., 3, 12, 16 en 21 dec. 1652. Zie ook res. SvH 29/08/1653. 



344

gevallen bestonden ze uit omwerkingen van ingekomen stukken, in het bijzonder van ingekomen rekesten en 
commissorialen (extractresoluties die de opdracht bevatten aan een commissie om op een bepaald punt te 
adviseren). Als verzoeken van particulieren tot een resolutie leidden bestond zo'n resolutie uit een omwerking 
van het ingekomen rekest. Conclusies van besognes werden geconcipieerd op de resoluties commissoriaal 
die tot de besprekingen in die besognes aanleiding waren geweest. In andere gevallen was het de 
raadpensionaris die de conclusie redigeerde of hadden klerken al een deel van de tekst op papier gezet. En 
dan kwam het ook nog voor dat een concept pas na doorhalingen en veranderingen goed op papier kwam.  
Wat precies de redenen waren om eerste minuten voor resumptie over te schrijven kan in deze periode 
echter niet met zekerheid worden vastgesteld, omdat de oorspronkelijke concepten niet bewaard zijn 
gebleven. Vast staat wel, dat in ieder geval resoluties die adviezen van besognes inhielden en die door 
omwerking van de oorspronkelijke commissorialen tot stand waren gekomen, voor kopiëring in aanmerking 
kwamen.1622 Alles wat in de resoluties geïnsereerd moest worden, zoals de adviezen van de provincies1623, 
kunnen we onder de eerste minuten in originali aantreffen. Eveneens alle stukken die in iets anders zijn 
geconverteerd, zoals rekesten en provinciale resoluties die zijn omgewerkt tot een conceptresolutie.1624 
 
2.8.2 De minuten van secrete resoluties uit 1653-1670 (3910-3913) 
De minuten van secrete resoluties uit 1653 zijn door De Heijde verzameld, aangevuld met kopieën van 
minuten die naar de ordinaris minuutresoluties waren teruggebracht en per maand gebundeld ‘om in te 
binden.’ Ze hebben een soortgelijke band gekregen als de secrete minuten over 1646-1652. De samenstelling 
van deze band komt daar ook mee overeen. Hij bevat gesecreteerde minuutresoluties, gelijktijdige afschriften 
van minuutresoluties en een groot aantal latere afschriften, die blijkbaar naar het netregister zijn vervaardigd. 
De resoluties over de maand december zijn zowel in minuut als in afschrift aanwezig. 
De procedures die werden gevolgd om minuutresoluties te secreteren waren in 1653 dezelfde als in de jaren 
daarvoor. Als de Staten-Generaal wilden voorkomen dat een resolutie werd geregistreerd, dan lieten ze de 
minuut overbrengen naar de Secrete Kas. Als de desbetreffende minuut geschreven was op een blad papier 
waar ook andere minuten op waren geboekt, dan werd er een afschrift van gemaakt en dan werd dat afschrift 
naar de Secrete Kas overgebracht. Overbrenging van minuten en overgeschreven minuten vond uiteraard 
pas plaats als de stukken die er het gevolg van waren waren vervaardigd op basis van de aanwijzingen die de 
griffier erop had aangebracht.  
Een voorbeeld van deze procedure levert de resolutie die op 5 januari 1653 naar aanleiding van twee 
missiven van Pieter van der Straaten, de consul in Livorno, werd genomen over de omkoping van de 
ministers van de hertog van Florence. Het tweede gedeelte van deze resolutie is aangestreept. In margine staat: 
"Hare ho. mo. hebben om goede redenen goet gevonden, ende verstaen, dat de aengetrocken regulen in 
geene van derselver Registers genotuleert sullen werden, maar in de secrete casse geseponeert. Actum ten 
daghe ende ure, oock present alle de hrn., als int' hooft vande nevenstaende resolutie. Ende ten oirconde van 
deses bij mij als presiderende onderteyckent. (Was get.:) W. v. Raesfelt" 
Als ten behoeve van secretering een afschrift moest worden gemaakt, werd de oorspronkelijke minuut 
gewoonlijk doorgehaald, maar het kwam ook wel voor dat men dat achterwege liet, waardoor ze later zowel 
in het ordinaris als in het secrete register werden geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn drie minuutreso-
luties van 14 mei 1653, die we als contemporaine afschriften onder de secrete minuten aantreffen maar ook 
als niet doorgehaalde originelen onder de ordinaris minuten. 1625 
Secretering was veelal als een tijdelijke maatregel bedoeld. Sommige minuutresoluties werden na korte tijd 
weer naar de ordinaris minuten teruggebracht, zodat ze in het ordinaris register geregistreerd werden. Een 
voorbeeld hiervan is de minuut van de resolutie van 25 juni 1653 over de Chambre Mi-partie, waar in dorso 
op aangetekend staat: "Dese notulen voor een tijt langh te secreteren". Hij is opgenomen onder de ordinaris 
minuten en in het ordinaris register geregistreerd.1626 Dat betekent waarschijnlijk dat hij ontsnapt is aan de 
aandacht van agent De Heijde. Ter uitvoering van de opdracht van de Staten-Generaal om deze secrete 
resoluties te doubleren, te binden en te indiceren bundelde hij de secrete minuten per maand en voegde hij 
aan die bundels de secrete minuten toe die hij nog elders, in de Secrete Kas of onder de ordinaris minuten, 

                                                
1622 Zie voor dergelijke in het net gebrachte rapporten de minuten van januari 1669. 
1623 Bijvoorbeeld ress. SG jan. 1654. 
1624 Bijv. ress. SG. 01/11 en 26/11/1653. 
1625 Zo ook 07/01 (arch. SG inv. nr. 120), 04/02 (arch. SG inv. nr. 121), 25/06 (arch. SG inv. nr. 122).  
1626 Resp. arch. SG inv. nrs. 122 en 3259. 
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had aangetroffen of de kopieën die hij daarvan alsnog had laten maken.1627 Dat hij niet alle gesecreteerde 
resoluties op het spoor kwam staat trouwens wel vast. Los in het register - en dus na inbinding pas 
toegevoegd - ligt de resolutie van 20 januari 1653 over de positie van Zweden in de Eerste Engelse Oorlog. 
In de marge heeft griffier Musch aangetekend: "dit uijt de notulen te lichten, ende in de secrete casse te 
seponeren, sonder daer van enige copiën uyt te laten schrijven." Ook niet door De Heijde getraceerd (en 
door mij evenmin) is de secrete resolutie van 4 februari 1653 over een brief aan de provinciën inzake de 
expeditie naar Brazilië. De minuut hiervan (met de aantekening ‘secreet’ in de marge), die we - ongeroyeerd - 
onder de ordinaris minuten aantreffen 1628, is noch in het ordinaris, noch in het secreet register geregistreerd. 
Ook komt het wel voor dat de minuutresolutie waarnaar de overgeschreven minuut in deze band is 
vervaardigd zich niet onder de ordinaris minuten bevindt, maar nog in de Secrete Kas. Dit is bijvoorbeeld 
het geval met de resolutie van 28 juli 1653 op het advies van Zeeland tot aanstelling van de prins van Oranje 
tot kapitein-generaal. De overgeschreven minuut van deze resolutie bevindt zich onder de minuten en 
overgeschreven minuten, maar de minuut zelf bevindt zich, met het te insereren advies van Zeeland, in de 
Secrete Kas en niet onder de ordinaris minuten. 1629 
De minuten van secrete resoluties uit de jaren 1654-1670 zijn verdeeld over drie banden, die respectievelijk 
de secrete minuten bevatten van de jaren 1654-1656, 1657-1661 en 1662-1670. Ze worden op de ruggen 
aangeduid als: ‘Minuten van 't register van secrete resolutiën’ of ‘Minuten van 't secreet register.’ Ze bevatten 
nog maar enkele afschriften, maar in de band over 1657-1661 treffen we wel minuutbrieven en exhibita aan. 
De minuten van januari 1662 ontbreken. 
 
2.8.3 De netregisters van secrete resoluties en hun dubbelen 1654-1661 en 1661-1670 (4566, 4568, 

SGD 356)  
Sinds 1652 werd het afschrijven van de secrete minuten in een netregister een vaste routine. De Heijde 
maakte zelf de indices. Het netregister over 1646-1653 kwam al in par. 2.6.10 aan de orde. De serie wordt 
voortgezet met twee netregisters, over resp. 1654-1660 en 1661-1670. De folio’s van deze registers zijn op 
de karakteristieke wijze in het begin van de 18e eeuw gesuperscribeerd.  Beide bevatten ook enkele minuten, 
concepten en exhibita.1630  
Er is van het register over 1654-1660 ook een dubbel beschikbaar. Het dubbel over 1661-1670 wordt nog 
vermeld op de inventaris van Van Goor van 1765, maar is daarna zoek geraakt.1631 
 
2.8.4 De resoluties van de secrete besognes tot de zaken van de zee uit de periode 1666-1668 
In de jaren 1665-1667 fungeerde het besogne tot de zaken van de zee afwisselend als binnenlandse deputatie 
en als secreet besogne. In de eerste hoedanigheid moest het met de vergadering van de Staten-Generaal 
overleggen en aan haar rapport uitbrengen. In de tweede hoedanigheid echter trad het op als ware het de 
Staten-Generaal zelf. Het depêcheerde zijn resoluties en depêches op naam van de Staten-Generaal ‘onder de 
paraphure van het aanwezige lid uit de presideerende provincie en de handteekening van den griffier.’ 1632 
Dergelijke resoluties en depêches treffen we aan in zijn verbaal over de periode 13 maart 1666 - 3 oktober 
1667.1633 In 1668 kreeg het besogne tot de militaire zaken de bevoegdheid om nevens gecommitteerden van 
de Raad van State te disponeren op de aanwending van het leger. Van deze bevoegdheid heeft het echter 
geen gebruik hoeven maken, zodat van dit besogne geen resoluties bewaard zijn gebleven.1634 
 
2.9 De resoluties over de jaren 1671-1796 
In de jaren na 1670 doen zich in de registratie van de resoluties vier ingrijpende veranderingen voor. In de 
eerste plaats kreeg de griffier een grotere rol in de besluitvorming over secrete zaken in het algemeen en 

                                                
1627 Behalve de resoluties op brieven van veldmaarschalk Brederode worden in deze band nog zeer vele brieven in 
afschrift aangetroffen. De resoluties over de maand december zijn zowel in minuut als in afschrift aanwezig. 
1628 Arch. SG inv. nr. 120. 
1629 Arch. SG inv. nr. 12579.43. 
1630 Secr. ress. SG 12/08/1655, 10/03/1656, 13/12/1661, 1663, na de res. van 30/12/1670 nog een aantal secrete 
stukken, al dan niet ingebonden. 
1631 Over de dubbelen van de secrete registers zie par. 12.1. 
1632 Res. SG 03/04/1665 en 13/03/1666; Van Riemsdijk, Griffie, 22-23.  
1633 Ress. SG 03/04/1665 en 13/03/1666; resolutiën en verbaal over 1666-1667 in arch. SG inv. nr. 9234. Van 
Riemsdijk, Griffie, 22-24. Wat het verbaal over 1665 betreft: de Staten-Generaal besloten op 28/12/1768 (secr. res. i.d.) 
dit verbaal aan te kopen van boekverkoper Gaillard, omdat het in de griffie werd vermist. 
1634 Res. SG 23/04/1668; Van Riemsdijk, Griffie, 24. 
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buitenlandse zaken in het bijzonder en ging hij zich bij de ondersteuning van de vergaderingen richten op de 
secrete vergaderingen en vooral op de vergaderingen van de secrete besognes. Het griffierschap werd, 
waarschijnlijk in verband met de toegenomen werkdruk, gesplitst.1635 De commies of tweede griffier nam de 
binnenlandse zaken en de ondersteuning van de ordinaris vergadering over van de griffier. In de tweede 
plaats gingen griffier en tweede griffier de concipiëring van de resoluties in toenemende mate aan klerken 
delegeren. In de derde plaats werden de meeste minuten waarvan in verband met de resumptie een afschrift 
was gemaakt in een afzonderlijke serie bewaard, waardoor een serie minuten in een serie eerste minuten en 
een serie geresumeerde minuten werd gesplitst. En tenslotte werden drie vaste secrete besognes tot het 
Secreet Besogne samengevoegd, waardoor feitelijk drie reguliere vergaderingen ontstonden: de ordinaris 
vergadering, de secrete vergadering en de vergadering van het Secreet Besogne. De resoluties van de secrete 
vergadering en het Secreet Besogne zijn in de minuten en de registers duidelijk van elkaar onderscheiden, 
maar hebben niet tot het ontstaan van een afzonderlijke series resoluties van het Secreet Besogne geleid. In 
1674 was de registratuur van de secrete resoluties voorgoed geregeld; afzonderlijke registers met secrete 
resoluties van besognes komen nadien niet meer voor.  
Gaspar Fagel, die in 1670 Nicolaas Ruijsch als griffier opvolgde, liet aanvankelijk een afschrift maken van 
alle resoluties die hijzelf in zijn moeilijk leesbare handschrift had geconcipieerd: de resoluties die waren 
voorbereid door ordinaris besognes en de resoluties die waren genomen door de secrete vergadering van 
de Staten-Generaal. Deze overgeschreven minuten dienden dan als uitgangspunt van verdere 
administratieve handelingen. Zo was het bijvoorbeeld niet meer de eerste minuut, maar de overgeschreven 
minuut waarop de volgende dag werd geresumeerd. Hendrik Fagel, die hem in 1672 als griffier opvolgde, 
volgde dit voorbeeld en ook Johan Spronssen, de commies die in 1672 tweede griffier werd, ging er 
sindsdien geleidelijk toe over de andere ordinaris resoluties die hij concipieerde voor resumptie over te laten 
schrijven.1636 Vanaf maart 1671 zijn ook eerste minuten die zijn overgeschreven (dan nog alleen de eerste 
minuten die door de griffier zijn geconcipieerd) bewaard gebleven. Aanvankelijk bleef slechts een gedeelte 
van de eerste minuten bewaard, wat voor de ordinaris resoluties vooral in de jaargang 1671 opvalt. Maar 
na een paar jaar was het kopiëren van de eerste minuten een vast gebruik geworden en bleven van alle 
resoluties zowel de eerste als de overgeschreven minuut bewaard. 
De minutering en registratie van de resoluties uit de periode na 1671 hebben steeds op vaste en 
regelmatige voet plaatsgevonden. Van de ordinaris en secrete resoluties waren concipiëring, minutering en 
registratie strikt van elkaar gescheiden. Zo konden de eerste en geresumeerde minuten gemakkelijker dan 
voorheen tot één serie worden gebracht en in één andere serie worden geregistreerd. 
De periode 1671-1796 is ook de periode die begint met de vervanging van de verschillende secrete besognes 
door één Secreet Besogne. In 1671 en 1672 waren er nog drie secrete besognes actief: de Gedeputeerden tot de 
zaken van de Triple Alliantie nevens gedeputeerden uit de Raad van State (5 / 24 november 1671 - 4 augustus 1672), 
de Gedeputeerden tot de zaken van de zee (29 februari - 13 augustus 1672) en de Gedeputeerden tot de militaire zaken 
nevens gecommitteerden uit de Raad van State (7 april - 23 juni 1672). Deze secrete besognes hadden volledig 
mandaat om op naam van de Staten-Generaal te handelen. In 1673 gingen deze drie secrete besognes op in 
het Secreet Besogne en bestonden de secrete resoluties uit de resoluties van de secrete vergadering en de 
resoluties van het Secreet Besogne. 
Enig inzicht in de verhouding tussen de resoluties van de secrete besognes en de reguliere vergadering 
verschaft ons een brief van de Staten-Generaal aan de Staten van Friesland uit 1761.1637 Daarin schrijven 
Haar Hoog Mogenden, dat zij de kwestie Van Haren (die van incest met zijn dochters was beschuldigd) 
met zoveel beleid en discretie en met zoveel egards voor de Staten van Friesland behandeld hadden als in 
een zaak van dien aard mogelijk was. De zaak zou dan ook niet publiek zijn gemaakt, maar binnen het 
secrete besogne zijn gebleven, als Van Haren zelf niet de publiciteit had gezocht. Daardoor zagen de leden 
van het Secreet Besogne zich genoodzaakt om alles te openbaren aan de volle vergadering van Haar Hoog 
Mogenden. De vergadering had vervolgens alles goedgekeurd wat het Secreet Besogne in deze zaak op 28 en 
29 april en op 1, 12 en 18 mei van dat jaar had besloten en de desbetreffende resoluties overgebracht van het 
secreet register naar het ordinaris register van resoluties, zodat niet de schijn zou worden gewekt, dat de 
vergadering goedkeurde wat door het besogne was afgekeurd. 

                                                
1635 Van Riemsdijk, Griffie, 12. 
1636 Zo nog in 1672: zie de geresumeerde minuten van 09/06, 10/06 en 20/07/1672 op de concepten van Spronssen. 
1637 SG aan Staten van Friesland 11/06/1761: Busken Huet, ‘De Van Haren’s’, 16-17. 
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Het aantal secrete resoluties neemt vanaf 1671 sterk toe. De secrete resoluties over de periode 1592-1671 
vullen slechts tien banden met minuten en zeven netregisters, terwijl de minuten over de periode daarna in 
646 portefeuilles worden bewaard en doorgaans per jaargang in een netregister zijn afgeschreven. 
De resolutie over de secretesse van 1651 werd nog eens bekrachtigd in 1704.1638 
 
2.9.1 De eerste en geresumeerde minuten van ordinaris resoluties 1671-1796 (3914-4554) 
Vanaf maart 1671 is men bij de ordinaris resoluties naast de eerste minuten ook de geresumeerde minuten 
gaan bewaren.1639 Zoals eerder is opgemerkt, werden veranderingen bij de resumptie in de geresumeerde 
minuut doorgevoerd, maar vervolgens ook in de eerste minuut. 1640 
De eerste minuten uit de eerste jaren (1671-1673) geven een nogal chaotisch beeld te zien. De eerste 
minuten over maart 16711641 zijn niet volledig. De eerste minuten van april 1671 ontbreken. De eerste 
minuten van mei 1672 blijken contemporaine afschriften te zijn. Met die afschriften heeft men de 
oorspronkelijke eerste minuten vervangen, die (vocht)schade hadden opgelopen.1642 Die van oktober tot en 
met december 1672 en het hele jaar 1673 worden al sinds 1823 vermist.1643 
Pas vanaf 1674 zijn de eerste minuten van ordinaris resoluties compleet. Men heeft er sindsdien op 
toegezien, dat de serie eerste minuten ook compleet en up to date bleef. Als de resumptie toch een keer op 
het concept plaatsvond, voegde men in de serie eerste minuten een gelijktijdige kopie in.1644 In de 
achttiende eeuw vulde men bovendien de hiaten in de eerste minuten uit de jaren 1672 en 1673 met kopieën 
op.1645 Bovendien gingen de griffier en de commies er geleidelijk toe over om de codes die de klerken 
moesten dienen als instructie voor verdere administratieve afhandeling1646 niet meer op de geresumeerde 
maar op de eerste minuten te plaatsen. Vanaf januari 1731 is dit een vaste procedure. 
De eerste en geresumeerde minuten van ordinaris resoluties werden eerst per maand afzonderlijk 
geliasseerd en vervolgens in één en dezelfde portefeuille opgeborgen. Na enige tijd echter werden de 
geresumeerde minuten vanaf 1671 uit de portefeuilles gelicht en ingebonden. Deze banden omvatten niet 
meer een half jaar, maar meestal een kwartaal. Alleen de geresumeerde minuten over de eerste helft van 
1672, over heel 1675 en over het tweede kwartaal van 1684 zijn niet ingebonden, maar per maand in 
portefeuilles opgeborgen. In 1684 hield men op de geresumeerde minuten in te binden.1647 Vanaf dat 
moment bestaan de ordinaris minuten uit een serie portefeuilles per maand met eerste minuten en een serie 
portefeuilles per maand met geresumeerde minuten.1648 
De manier waarop Japikse de series vanaf 1671 heeft geordend heb ik hierboven al becommentarieerd. Ik 
volsta met hiernaar te verwijzen en ook naar de gecomprimeerde tabellarische inventaris van de resoluties 
over de periode 1670-1687.1649 
De lotgevallen van de eerste minuten maken duidelijk dat ze in ieder geval in de afgelopen anderhalve eeuw 
niet tot de meest gewaardeerde bestanddelen van het archief hebben behoord. Na de verhuizing naar het 
Plein in 1853 zijn ze uit het archief verwijderd en in de collecties dubbelen ondergebracht. Van Riemsdijk 

                                                
1638 Res. SG 04/07/1704. 
1639 Vanaf 18/10/1675 begon de griffier onder de eerste minuten van een dag ‘goet’ te schrijven, wat vermoedelijk 
inhield dat ze in overeenstemming waren (gebracht) met de geresumeerde minuten. Deze gewoonte werd in de 
periode 1751-1760 geleidelijk verlaten. 
1640 De wijzigingen bij resumptie aangebracht zijn zichtbaar in de geresumeerde minuten, maar worden ook 
aangebracht in de eerste minuten: bijvoorbeeld resoluties van 01/12 en 06/12/1695, december 1706, secr. res. 
28/09/1681 (royement) en 01/12/1785 (de zaak van Pieter Chomel). Het kan ook anders: royement  wordt niet 
doorgevoerd in de eerste minuut: res. 01/12/1707 (zaak Tulleken) en op dezelfde dag wordt een aantekening bij 
resumptie gedaan alleen toegevoegd aan geresumeerde minuut. Veranderingen in de eerste minuten worden niet 
aangebracht door de klerken van de commies, maar door de klerken van de griffier. 
1641 Arch. SG inv. nr. 1734. 
1642 De eerste minuten van 14/05 - 19/05/1672 werden aangetroffen in Coll. SGD, 1.01.52, volgnr. 238 II (=arch. SG 
1901 inv. nr. 8365). De vermiste eerste minuten van juli 1672 bevonden zich onder de eerste minuten van juli 1671. 
1643 Brouillon inventaris SG, De Fouw, 1822. 
1644 Zie bijv. de eerste minuten van 02/07/ 1677 en 08/06/1680. 
1645 De concepten van 1671, die geborgen waren in portefeuilles met het opschrift ‘geresumeerde minuten’, waren 
toen blijkbaar al van de serie afgedwaald. 
1646 Zie bijvoorbeeld de geresumeerde minuten van maart 1672 en december 1695. 
28 Aan de portefeuilles van 1671 kan men nog zien, dat er oorspronkelijk meer heeft ingezeten dan alleen eerste 
minuten. 
1648 Van de geresumeerde minuten ontbreken in de Inventaris Morren, 1901, de maanden december 1685 en april 1709. 
1649 Zie par. 2.2. 
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concludeerde daardoor ten onrechte dat sedert 1671 alleen de overgeschreven minuten bewaard waren 
gebleven. Bijlsma trof ze later onder de dubbelen aan en voegde in de inventaris Morren van de Staten-
Generaal een beschrijving in. Japikse nam ze op grond van die aanwijzing op in zijn inventaris van 1962. De 
eerste minuten zelf echter werden wegens ruimtegebrek in het gebouw aan het Bleijenburg naar het 
hulpdepot in Schaarsbergen overgebracht. Na de verhuizing naar de Prins Willem-Alexanderhof in 1980 
werden ze uit Schaarsbergen teruggehaald.1650  
 
2.9.2 De registers van ordinaris netresoluties 1671-1793 (3283-3631, SGD 340-344) 
Gewoontegetrouw werden de geresumeerde minuten ook in deze periode in kohieren afgeschreven, 
waarna de registers werden geïndiceerd en tot netregisters ingebonden.1651 De reguliere netregisters 
omvatten elk een half jaar. Uitzonderingen zijn de netresoluties van 1777 eerste half jaar, 1781, 1782, 1784 
en 1785, die in verband met hun grote omvang per kwartaal zijn geregistreerd. Het register over de eerste 
helft van 1726 is vóór 1841 zoekgeraakt.1652 Het laatste gebonden netregister is het register over het laatste 
kwartaal van 1785. Over de periode daarna zijn slechts losse kohieren bewaard gebleven. De eerste zijn de 
kohieren van 1789, tevens de laatste die nog zijn gemarginaleerd. Het laatste kohier eindigt met de resoluties 
van 28 augustus 1793.1653 Waarschijnlijk was het toen al niet meer de bedoeling de kohieren in te binden: een 
duidelijke scheiding tussen 31 juni en 1 juli ontbreekt in 1793 voor het eerst geheel. 
In de inventaris van 1962 heeft Japikse de serie netresoluties met het register over september - december 
1785 laten eindigen, maar hij heeft voor de overige jaargangen wel inventarisnummers gereserveerd, ervan 
uitgaande dat de serie tot en met 1796 zou blijven bestaan uit registers over één kwartaal. 1654 Na voltooiing 
van de inventaris, maar nog vóór de nummering van de delen zijn op de vacante nummers over de periode 
1786-1793 28 delen ingevoegd uit een serie die in de collectie SGD werd aangetroffen. 1655 Deze registers 
(die ‘notulen’ heten) bevatten lang niet alle resoluties van de Staten-Generaal, maar bij de resoluties die zijn 
opgenomen wel de exhibita. Mij is gebleken dat ze deel uitmaken van een serie in het archief van de 
Stadhouderlijke Secretarie. 1656 
 
2.9.3 De dubbelen van ordinaris netresoluties 1671-1719 (3241-3242, CTK 131-132, SVZ 2500-2514, 

SGD 1177-1182, CTK 157-192, SG 3869-3903. 
Sinds 1671, toen het overschrijven van de eerste minuten voor de resumptie vaste regel werd, had het 
doubleren van het netregister nauwelijks meer betekenis. Bovendien was er in 1703 geen ordinaris resolutie 
meer die niet in gedrukte vorm werd verspreid. Toch duurde het tot 1728 voordat het doubleren werd 
gestaakt. Men was er ongetwijfeld eerder mee opgehouden, als J. van Hardenbroek, de klerk die sinds 1692 
de dubbelen schreef, het niet zo lang had volgehouden.1657 Hij bleef tot op hoge leeftijd zijn afschriften 
maken, in een steeds kleinere letter, met een steeds meer trillende hand en steeds trager. In 1692 doubleerde 
hij nog de resoluties die twee weken eerder waren genomen, maar in 1724 had hij al een achterstand van vijf 
jaar, een achterstand die in 1726 tot zes jaar en in 1728, het jaar van zijn overlijden tot zeven jaar was 
opgelopen.1658 De kopieën over de periode juli 1719 - februari 1721 heeft men vermoedelijk niet eens meer 
ingebonden. In 1765 wist niemand meer dat ze hadden bestaan. Van Goor meldt in zijn inventaris van dat 

                                                
1650 Verhuisnummers De Zwaan 1853; Van Riemsdijk, Griffie,103; Inventaris SG, Morren, 1901; inventaris Coll. SGD, 
1.01.52, inv. nrs. 593-997. 
1651 Minuutresoluties op paspoortaanvragen die in 1705-1716 zijn genomen, zijn niet geregistreerd in het ordinaris 
register, maar in het register van ordinaris resoluties inzake paspoortverleningen 1705-1716 (1747): zie par. 2.8.4. 
1652 In 1726 II: ‘Het eerste deel wordt niet gevonden 13 mrt. 1841 DZ.’ 
1653 Is vermoedelijk ook het laatste of het voorlaatste dat gemaakt is: het negende kohier van 1793 omvat de periode 
(februari) 1793, maar het opschrift luidt ‘1795’. 
1654 Voor 1796 zijn twee delen gereserveerd, resp. tot en vanaf 01/07/1796.  
1655 Arch. SG inv. nr. 3633-3667, voordien Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 477-517. 
1656 Dat blijkt onder meer bij vergelijking van de rugschriften met bijv. NA, Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv. 
nr. 1706. De opvolgende jaargang 1794 bevindt zich overigens in het UA: Staten van Utrecht, 1581-1810, toeg. nr. 
233, inv. nrs. 635-433 - 635-436).  
1657 Vanaf het tweede register van 1691 zijn alle dubbelen van zijn hand. J. van Hardenbroek  moet niet worden verward 
met de ontvanger Anthony van Hardenbroek, klerk ten comptoire van de griffier, die nog in december 1695 in functie 
is, maar kort daarna moet zijn overleden. 
1658 Kwitanties op de declaraties van Van Hardenbroek voor het doubleren en marginaleren van het ordinaris register 
over de maanden januari – maart 1724, april – augustus 1724, oktober - december 1726, juli – september 1727, 
december 1727 en januari – maart 1728 in NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nr. 329. 
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jaar dat het laatste dubbel het exemplaar is over de eerste helft van 1719 "als wanneer men met het 
doubleeren opgehouden heeft." 1659 
De lotgevallen van de dubbelen over de jaren 1672-1719 worden zichtbaar in hun signaturen. De dubbelen 
over 1672 en 1685-1701 bevinden zich in de Collectie Tweede Kamer1660, de dubbelen over 1673-1680 
bevinden zich in het archief van de Staten van Zeeland1661, de dubbelen over 1681 en 1683 behoren tot de 
nummers uit SGD die in 1983 uit Nijmegen werden teruggehaald1662 en de dubbelen over 1682 maakten deel 
uit van het restant van SGD dat in 1980 vanuit het hulpdepot in Schaarsbergen in het Algemeen Rijksarchief 
terugkeerde.1663 De dubbelen over de jaren 1684, 1688 1e deel, 1690 en 1693 1e deel worden al sinds 1765 
als vermist opgegeven. 
Japikse heeft in 1962 de 35 dubbelen over 1702-1719, die door Bijlsma als onderdeel van de serie waren 
aangewezen, teruggebracht naar het archief van de Staten-Generaal, maar dan wel als een afzonderlijke 
serie.  
 
2.9.4 Registers van ordinaris resoluties inzake paspoortverleningen 1705-1716 (1747), 1771-1778 

(12359-12447) 
De Staten -Generaal verleenden paspoorten die ontheffingen inhielden van de betaling van convooien en 
licenten en militaire paspoorten en verloven in tijden waarin de kapitein-generaal die bevoegdheid niet 
uitoefende.1664 
Na het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog kregen de Staten-Generaal een toenemende stroom te 
verwerken van paspoortaanvragen, die vooral betrekking hadden op de vrije in- en uitvoer van 
legerbehoeften. Voor het opstellen van de minuten van de resoluties die hierop moesten worden genomen, 
ging men tegen het einde van 1702 zelfs voorgedrukte formulieren in gebruik nemen. "Om de 
volumineusheijt der registers voor te komen" besloten Haar Hoog Mogenden op 30 januari 1705 de 
gearresteerde resoluties op paspoortaanvragen in een apart register te boeken: ze namen inmiddels bijna een 
kwart van het ordinaris register in beslag. 
Minuutresoluties op paspoortaanvragen die na 31 december 1704 zijn genomen, zijn dus niet geregistreerd in 
het ordinaris register (en dus ook niet in het ‘dubbel’ daarvan), maar in aparte ‘kohieren’ of katernen. 
Bovendien treft men ze aan onder de gedrukte resoluties, die naar de minuutresoluties werden 
vervaardigd.1665 Ook minuutresoluties die werden genomen op aanvragen van akten ad omnes populos (eigenlijk 
paspoorten ‘in forma van acten ad omnes populos’) werden in de kohieren afgeschreven, al kunnen ze (ook) 
wel in het ordinaris register worden gevonden. 1666 
In de registers van paspoorten werden ook de resoluties geregistreerd die genomen werden op 
verlofaanvragen van legerofficieren, die dikwijls van paspoortaanvragen vergezeld gingen. Deze resoluties, 
die vooral sinds 1710 in aantal toenamen, werden echter ook in het ordinaris register ingeschreven. Hetzelfde 
geldt voor andere resoluties die een ruimere werking hadden dan een individuele paspoortverlening. 
Het einde van de oorlog maakte ook aan de vloedgolf van paspoortaanvragen een einde. De op die 
aanvragen genomen resoluties werden na juni 1716 dan ook weer als vanouds in de ordinaris registers 
geboekt. De afzonderlijke kohieren van paspoorten - nu tot eenvoudige recueils gedegradeerd - werden 
echter nog lange tijd bijgehouden, in ieder geval tot na 15 februari 1747, de datum waarop het laatste 
bewaard gebleven kohier afbreekt. 

                                                
1659 ‘Inventaris’ SG, Van Goor, 1765/1773. 
1660 Collectie Tweede Kamer, 1.01.51, inv. nrs. 131-132 en 157-192. 
1661 ZA: Staten van Zeeland, 1574-1599,  inv. nrs. 2500-2514. 
1662 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 1177-1178 en 1181-1182. 
1663 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 1179-1180. 
1664 Zie hfdst. 3 par. 11.2 en 10.4.4. 
1665 In een kopnoot bij zijn beschrijving van de gedrukte resoluties meldt Japikse ten onrechte dat in 1785 de registers 
van de griffier (bedoeld zijn de netregister van ordinaris resoluties) ophouden en dat men sindsdien de minuut-
resolutiën voor de druk heeft moeten gebruiken. 
1666 Van eigenlijke minuten van paspoorten is in de achttiende eeuw geen sprake geweest. De benodigde gegevens 
werden ingevuld in voorgedrukte formulieren, die vervolgens, voorzien van de handtekening van de griffier en het zegel 
van de staat, aan de betrokkenen werden uitgereikt. Exemplaren van deze formulieren zijn te vinden in het 
formulierboek dat onder inv. nr. 12449 is opgenomen in het archief van de Staten-Generaal. De bedoelde gegevens 
werden overigens wel in de aktenboeken geregistreerd. 
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Bewaard zijn gebleven oningebonden kohieren over de perioden 18 februari 1707 - 26 april 1730 en 6 
oktober - 15 februari 1747. 1667 De paspoortregisters over 1705-1716 zijn niet geïndiceerd. Over die periode 
echter vormen de tafels in de aktenboeken een bruikbare toegang. 
De serie bevat de paspoortresoluties genomen in de periode 1702-1747, dus in de periode waarin de Staten-
Generaal de militaire paspoorten en verloven uitgaven.  
Behalve deze kohieren zijn er in het archief van de Staten-Generaal ook elf registers van paspoortresoluties 
(`Registers der Paspoorten') uit de periode 1771-1778 bewaard gebleven. Ze zijn ingebonden, hebben een iets 
andere inhoud. Ze bevatten extractresoluties op rekesten waarbij paspoorten in verband met de heffing 
van convooien en licenten werden aangevraagd; resoluties inzake militaire verloven zijn niet opgenomen. 
Behalve resoluties op paspoortaanvragen treft men er resoluties in aan over inkomende en uitgaande rechten 
in het algemeen en over verloven en declaraties van Nederlandse gezanten in het buitenland. Al deze 
resoluties zijn ook in de ordinaris registers te vinden. 
In de inventaris zijn deze registers en recueils onder het kopje ‘De Registers van Paspoorten’ geplaatst onder 
de akten, wat verwarring wekt. Ze zijn onder de particuliere registers van resoluties beter op hun plaats.1668 
 
2.9.5 De eerste en geresumeerde minuten van secrete resoluties 1671 en 1672 (3914-3923) 
De minuten van secrete resoluties van 1671 en 1672 zijn verdeeld over tien portefeuilles en chronologisch 
geordend. De aantekeningen die de griffier op de resoluties heeft gesteld, geven aan dat dat oorspronkelijk 
niet het geval is geweest. Die aantekeningen verwijzen namelijk naar vier registers waarin ze geregistreerd 
moesten worden: het secreet register, het register tot de buitenlandse zaken (de ’Triple Alliantie’), de 
zeezaken en de militaire zaken. Inderdaad blijkt deze serie minuten te bestaan uit de samengevoegde minuten 
van maar liefst vier vergaderingen. Ze omvat de eerste en geresumeerde minuten van de secrete resoluties 
van de vergadering van de Staten-Generaal en de minuten (of overgeschreven minuten) van de resoluties van 
drie secrete besognes, alsmede een gering aantal minuten van uitgaande brieven. Zoals in de volgende 
paragraaf zal worden uiteen gezet, heeft de samenvoeging niet onder De Heijde, maar waarschijnlijk kort na 
zijn dood (1679) onder een van zijn opvolgers plaatsgevonden. 
De resoluties van de reguliere vergadering en van de secrete besognes werden geacht door de voltallige 
vergadering van de Staten-Generaal te zijn genomen. Ze zijn ook op naam van de Staten-Generaal gesteld, 
evenals hun depêches.1669 De minuten zijn alle opgesteld door de griffier. 
Een enkele keer werden er nog resoluties gesecreteerd die in de ordinaris vergadering waren genomen. 
Onder de minuten treffen we nog enkele (kopie-)extractresoluties aan en wel op 9 januari en op 3, 4, 19 en 
23 maart 1672. De minuten van 3 en 4 maart zijn trouwens om meer redenen bijzonder. Ze zijn geresumeerd 
op afschriften niet van eerste minuten, maar van kopieresoluties, die ook bij de geresumeerde resoluties 
worden aangetroffen. Bovendien treffen we daar afschriften aan van een brief aan Monterey en de 
geloofsbrieven voor Meerman aan de leden van de Koninklijke familie en de regering van Engeland (in 
tweevoud). Evenals de drie uitgaande brieven aan Van Amerongen en Brasser van 7 november 1672 en de 
minuutresolutie betreffende de uitwisseling van de ratificatie van het traktaat met de Keizer van 13 december 
1672 zijn deze stukken geen van alle in het (nieuwe) register over 1672 ingeschreven. 1670 
 
2.9.6 De netregisters van secrete resoluties van 1671 en 1672 (4570-4573) 
Over de periode 1671-1672 zijn twee netregisters van secrete resoluties gemaakt, voor elk jaar een. Ze 
vervangen de vijf of zes oorspronkelijke netregisters over deze jaren. De eerste twee zijn de reguliere secrete 
registers over 1671 en 1672, waarin de secrete resoluties werden geregistreerd die in de volle vergadering van 
de Staten-Generaal waren genomen. Het derde is het register van het secreet besogne tot de buitenlandse 
zaken ofwel het ‘register van de Triple Alliantie’, dat de periode 30 november 1671 - 4 augustus 1672 (24 

                                                
1667 De verloren gegane paspoortresoluties over 01/01/1705 – 17/02/1707 vinden we behalve onder de minuten ook 
in de gedrukte resoluties, die naar de minuten zijn vervaardigd. 
1668 Ze zijn in het archief op deze plaats ingevoegd door Morren: arch. SG 1901 inv. nrs. 3412-3509, met een register 
over de jaren 1641-1644 (inv. nr. 3411) dat wel een register van paspoorten is. Japikse heeft deze opstelling 
gehandhaafd. 
1669 Op elke minuutresolutie gaf de griffier aan in welk register ze geboekt moest worden. De laatste van dit soort 
aanduidingen (‘Voor 't secreet register’, ‘Triple Alliantie’, ‘Secreet zee- ende militaire saecken’, ‘Vredehandelinge’) treffen 
we nog aan op de minuutresoluties van april 1673. De resoluties tot en met 16/12/1671 werden overigens ook nog in 
het register van de reguliere vergadering opgenomen. 
1670 In arch. SG inv. nr. 4573. Daar is evenmin geregistreerd een later in arch. SG inv. nr. 3919 ingevoegde minuutbrief 
van 14/04/1672. 
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april 1673) moet hebben omvat en nu wordt vermist. Het moet in ieder geval resoluties bevat hebben uit de 
periode 30 november 1671 - 4 april 1672, althans de inventaris Cassa van het archief van de Staten van 
Holland vermeldt een kopie van het register dat over die periode loopt.1671 De aanduiding ‘Triple Alliantie’ 
komt echter nog voor op een minuutresolutie van 24 april 1673. 
Het vierde is het register van het secreet besogne tot de zeezaken ofwel het register van de secrete zeezaken 
van 19 maart tot en met 13 augustus 16721672. Het vijfde is het register van het secreet besogne tot de 
militaire zaken ofwel het register van secrete militaire zaken van 12 april tot en met 23 juni 1672 (SG 
4834).1673 Het zesde is waarschijnlijk het register van de vredehandel in Aken en Keulen. 
Dat men de secrete resoluties van één jaar in vier verschillende registers moest zoeken leverde al gauw 
bezwaren op. Nog tijdens het agentschap van Cornelis de Heijde (die in 1678 overleed) besloot men de 
resoluties van de drie besognes samen in één register af te schrijven. Van dit register zijn in het archief van de 
Raad van State het negende en het twaalfde kohier bewaard gebleven. Nog voordat men het had laten 
inbinden, besloot men nog een stap verder te gaan en één afschrift te maken waarin niet alleen de resoluties 
van de drie secrete besognes, maar ook de secrete resoluties van de reguliere vergadering zouden zijn 
opgenomen. Niet lang na de dood van De Heijde werden de vier series minuten bij elkaar gevoegd, per jaar 
geordend en afgeschreven in twee registers, één met de resoluties van 1671 en één met de resoluties van 
1672. Deze registers bevatten dus alle secrete resoluties, ongeacht of deze in de reguliere vergadering of in de 
besognes zijn genomen. Het register over 1671 (SG 4570) werd een volkomen nieuw product. Het register 
over 1672 (SG 4573) werd samengesteld uit kopieën van de vier series minuten over de maanden januari - 
augustus en de bestaande kohieren uit het oude register over de maanden september - december. Doordat de 
besognes in die maanden niet meer actief waren konden deze kohieren op de foliëring na ongewijzigd 
blijven.1674 
Sindsdien werden bij het opzoeken van de retroacta alleen de nieuwe registers gebruikt. De registers van de 
secrete besognes, die door het ontbreken van indices toch al weinig toegankelijk waren, verloren hun functie. 
Het register van de Triple Alliantie raakte zoek en ook het gedeelte van het oorspronkelijke register waarin 
de secrete resoluties van de voltallige vergadering van de Staten-Generaal geregistreerd waren, verdween, 
waardoor de bijbehorende minuutindex waardeloos werd. De onder De Heijde vervaardigde kohieren bleven 
uiteraard ook buiten gebruik. 
Het oorspronkelijke reguliere register van secrete resoluties over 1671 is wel bewaard gebleven. In het eerste 
kwart van de achttiende eeuw is het aan de serie dubbelen toegevoegd. In de  negentiende eeuw kwam het 
terecht in de Collectie SGD, waar het zich nog altijd bevindt.1675 Het is door De Heijde gemarginaleerd. 
Opmerkelijk is, dat het resoluties bevat die in het nieuwe register1676 niet voorkomen. Het gaat om de secrete 
resoluties van 30 en 31 december, over de ontslagaanvrage van maarschalk Wirtz, de Friese ratificatie van de 
akte van secours voor Spanje, de instructie voor de gezant naar Brunswijk - Lüneburg en instructies voor 
ambassadeur De Groot in Parijs. Deze resoluties worden ook onder de minuten niet meer aangetroffen, 
zodat de veronderstelling voor de hand ligt dat deze minuten voor de herschikking en integratie van de 
secrete resoluties van 1671 en 1672 verloren zijn geraakt. Voor het overige biedt het nieuwe register veel 
meer dan het oude: de resoluties van het besogne tot de zaken van de Triple Alliantie van 21 en 22 
december, maar ook 58 brieven, waarvan registratie niet uitdrukkelijk in de bijbehorende resolutie werd 
voorgeschreven. 
Op de inventaris van Van Goor van 1765 wordt een dubbel van het secrete resolutieregister vermeld over 
1671. Dat register heeft waarschijnlijk nooit bestaan. Het register waar Van Goor naar verwijst is in 

                                                
1671 Inventaris Cassa, 1793, 16. 
1672 Arch. SG inv. nr. 4821. 
1673 De resoluties tot en met 16/12/1671 werden overigens ook nog in het register van de reguliere vergadering 
opgenomen. Vastgesteld moet nog worden wat de relatie is van het register van militaire zaken met het ’Register van 
secreete notulen van haar HM van den 24 Sept. 1671 tot den 19 Mey 1672, waar agter gevoegt is: ‘Relation 
concernant les conquetes du Roy sur le Hollande’”, dat tot het archief van de Raad van State behoort en zich bevindt 
in Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 67. 
1674 In de index van arch. SG inv. nr. 4571 wordt naar de doorgehaalde folionummers verwezen. In arch. SG inv. nr. 
4573 is de res. van 04/04/1672 niet geregistreerd. Ter aanvulling is de minuut los in het register gelegd tussen fo. 202 
vo. en 203 ro. In arch. SG inv. nr. 4573 zijn de minuten opgenomen van 25/08 en 26/08/1672 's avonds om 10 uur. Ze 
zijn niet meegenummerd en ontbreken inderdaad in arch SG inv. nr. 3921 (min. secr. ress. aug. 1672). 
1675 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 367. 
1676 Arch. SG inv. nr. 4570. 
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werkelijkheid het oorspronkelijke secrete register over 1671.1677. Van Goor verwijst ook naar een dubbel 
over 1672. Dat dubbel wordt niet meer aangetroffen.1678 
 
2.9.7 De eerste en geresumeerde minuten van secrete resoluties 1673 (3924-3932) 
De minuten van secrete resoluties over 1673 zijn chronologisch geordend in negen portefeuilles. In de 
minuten van april - mei 16731679 treffen we nog verwijzingen aan die op registratie in afzonderlijke registers 
wijzen: ‘Triple Alliantie‘ 13 april; ‘Vredehandelinge’, 18 april; ’Voor het secreet register’, ‘Vredehandelinge’,  
‘Secreet zee- ende militaire saecken’; ‘voor 't secreet register’, ‘Triple Alliantie’, 10 en 24 april. 
De verwijzing ‘Vredehandelinge’, die het minst frequent voorkomt, moet verwijzen naar een register van 
resoluties inzake de vredesonderhandelingen in Aken en Keulen. In de inventaris van 1699/1700 wordt 
een dergelijk register inderdaad beschreven. Misschien moet het worden geïdentificeerd met het register 
van ordinaris en secrete extractresoluties uit de periode 26 oktober 1672 - 21 mei 1674 (met exhibita vanaf 
18 juli 1672) dat zich in het archief van de Staten-Generaal bevindt, al wijkt dat qua opzet wel sterk van de 
andere particuliere secrete registers af.1680  
Onder de minuutresoluties treft men heel wat stukken aan die betrekking hebben op de onderhandelingen, 
zoals een minuuttraktaat onder de minuten van december 1673 en ingekomen pleinpouvoirs onder de minuten 
van juni 1673. 
Een dubbel over 1673 ontbreekt. Omdat het op de inventaris van Van Goor ontbreekt, weten we niet zeker 
of het ooit is vervaardigd. 
 
2.9.8 De minuten van secrete resoluties 1674-1796 (3933-4559, CTK 418a-c, 4791, 4793, 4797) 
De eerste minuten en de geresumeerde minuten van secrete resoluties van dezelfde vergaderdag werden 
afzonderlijk geliasseerd en vervolgens in dezelfde portefeuille opgeborgen. In die staat zijn ons de eerste 
en geresumeerde minuten van de secrete vergadering overgeleverd, met de bijbehorende exhibita en 
minuten van uitgaande brieven, alsmede de minuten van de resoluties van het Secreet Besogne. 
Het aantal portefeuilles per jaar is afhankelijk van het aantal secrete resoluties dat in het betrokken jaar is 
genomen. Meestal zijn het er meer dan zes, maar in 1717 zijn het er maar twee en in 1748 zijn het er 
twaalf. Van de maand oktober 1685 zijn er twee portefeuilles. De minuten van november 1735 - 1739 en 
van 1744-1745 hebben waterschade geleden. Om die reden heeft men op de griffie de geresumeerde 
overgeschreven minuten door afschriften vervangen.1681  
De minuten van de resoluties van secrete besognes werden lange tijd niet geresumeerd.1682 Pas in 1748 ging 
men hier geleidelijk aan toe over.1683 In 1750 werden resoluties van secrete besognes slechts bij uitzondering 
niet geresumeerd.1684 
Secrete minuten waren wel eens zo geheim, dat ze niet werden geregistreerd. Zo treffen we vóór de reguliere 
secrete minuten van mei 1675 een aantal dubbelgevouwen resoluties aan van 3, 8, 11, 12 en 15 mei, die niet 
zijn geregistreerd. In dorso van die van 3 mei (inzake de breuk met Zweden): ‘b.d.n.’, wat wel ‘buiten de 
notulen’ zal betekenen. 
Onder de secrete minuten bevinden zich de minuten van akten en resoluties van de secrete vergadering en 
de minuten van akten en resoluties opgesteld door secrete besognes, met de bijbehorende exhibita, al dan 
niet in de desbetreffende resolutie geïnsereerd. Bovendien treffen we er al dan niet geregistreerde minuten 
van uitgaande stukken in aan, zoals minuten van instructies en minuten van brieven en van vertalingen van 
secrete resoluties die als extractresoluties in een andere taal moesten worden uitgegeven. De meeste 
uitgaande brieven hadden een routinekarakter en werden niet geregistreerd.  

                                                
1677 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 367. 
1678 Voor de dubbelen van de secrete registers zie par. 12.1. 
1679 Arch. SG inv. nr. 3925. 
1680 Arch. SG inv. nr. 8573. Opschrift in het hs. van Johan Fer. 
1681 De oorspronkelijke, beschadigde geresumeerde minuten zijn overigens bewaard gebleven (Coll. SGD, 1.01.52, inv. 
nrs. 70-72). De Zwaan beschouwde ze ‘van weinig waarde omdat wij die reeds hebben minuteel en geresumeerd. JAdZ 
21 Sept. 1858’ (aant. in Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 72 II). 
1682 ‘De Griffier zeide zelf in 1744 dat de resumtie bij honderden van zulke resoluties was nagelaten. Somtijds bleef de 
griffier, nadat het besogne geëindigd was, op zijne plaats zitten om de resolutie te extendeeren, die hij dan door die 
leden, welke zich nog in het vertrek bevonden, liet goedkeuren.’ Secr. res. SG 12/06/1744. Bij hoge uitzondering 
vinden we onder de secrete resoluties van 18/01/1674 een overgeschreven minuut van het SB.  
1683 Op 04/06, 10/06 en 05/08/1748. 
1684 Bijv. ress. SB 26/01 en 09/03/1750 in arch. SG inv. nr. 4413. 
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De secrete minuten bevatten ook ingekomen stukken: originele brieven, memories en diplomatieke akten 
van buitenlandse vorsten, staatslieden en gezanten.1685 Soms gaan ze nog vergezeld van retroacta, zoals 
belangrijke stukken uit de ordinaris en secrete resoluties en bijlagen bij ingekomen brief met bijlagen van 
Colyer van mei 16831686, die men kennelijk verzuimd heeft na gebruik weer op hun oorspronkelijke plaats 
terug te leggen.  
Tussen de eerste en geresumeerde minuten van 1786-1788 en 1793 – januari 1795 heeft men een 
kunstmatige scheiding aangebracht. De geresumeerde minuten van de jaren 1786-1788 hebben deel 
uitgemaakt van de verzameling resoluties die in 1854 door de Tweede Kamer in bruikleen werd genomen en 
in 1982 weer werd teruggeven aan het Algemeen Rijksarchief. De geresumeerde minuten van de periode 
1793 – januari 1795 dragen merktekens die zijn aangebracht door de in 1795 ingestelde Hollandse commissie 
van onderzoek naar het gedrag van de van de voormalige regenten.1687 Over hun onderzoek in de indices op 
de secrete resoluties rapporteerden de leden onder meer, dat zij de papieren in complete disorder hadden 
aangetroffen en dat ze zelfs zo dooreen waren, dat zij wel veel omslagen hadden vonden waarop de 
inhoudscheen aangeduid, maar dat zij daarin nauwelijks de sporen hadden gevonden van datgene wat het 
opschrift aankondigde."1688 
 
2.9.9 De netregisters van secrete resoluties 1674-1790 en 1795-1796 (4577-4787 en 4795) 
De geresumeerde minuten zijn afgeschreven in registers van secrete resoluties. Er is steeds één register per 
jaargang, met uitzondering van 1679-1688, als elk register twee jaargangen omvat. Het laatste register is het 
register over 1790. Het is niet voltooid: het bestaat uit losse katernen en omvat alleen de periode januari tot 
en met 27 oktober. De dagtekening en de volledige foliëring ontbreken nog. Het wordt gevolgd door het 
register over 1795 - 1 maart 1796 (SG 4795), dat merkwaardig genoeg wel is gebonden. 
Het dubbel over 1674 is na 1765 (inventaris Van Goor) zoekgeraakt. Bewaard gebleven zijn de dubbelen 
van de secrete registers over de jaren 1675-1684 en 1713-1714.1689 
 
2.10 De serie dubbelen van registers van secrete netresoluties 1592-1684 en 1713-1714 (4562, SGD 350, 

354, 356, 368, 369, 372-375, 378, 414, 415, 1077) 
De ontstaansgeschiedenis van de dubbelen van de registers van secrete resoluties is anders dan die van de 
dubbelen van ordinaris resoluties. Het dubbel van een ordinaris register werd van het netregister  
 

Tabel 12. De ‘dubbelen’ van registers van secrete netresoluties 
1592-1604 SGD 1076  
1608-1609 SGD 350 en 

SGD 1077 
 

1615-1634 SG 4562 In de 17e eeuw in de plaats gesteld van het netregister 
1634-1646  Zoek geraakt voor 1765. 1690 
1646-1653 SGD 354  
1654-1660 SGD 356  
1661-1670  Zoek geraakt na 1765 
1671  SGD 367 is geen dubbel, maar het oorspronkelijke reguliere register van 

secrete resoluties over 1671 
1672   Zoek geraakt voor 1765 
1673 en 1674  Zoek geraakt na 1765 
1675-1677 SGD 368, 369, 

372 
 

1678-1684 SGD 373-375, 
378  

 

1713-1714 SGD 414-415  
 
                                                
1685 Brieven en memories 3970 (01/11 -31/12/1677), 4117 (oktober 1702), 4136, 4159, 4182. 
1686 Arch. SG inv. nr. 4001. 
1687 Genoteerd zijn de kentekens: c 22, c 15, c 18 (2x), c 19, c 20, c 37, c 40, c 24. 
1688 Bijll. bij de notulen van de 1e Commissie tot onderzoek van de financiële en politieke gedragingen van de leden en 
ministers van het vorig gouvernement, 1796, NA, Provisionele Representanten, 3.02.01, inv. nr. 102. 
1689 Voor de dubbelen van de secrete registers zie de volgende paragraaf. 
1690 Blijkens de inventaris Van Goor, 1765. 
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afgeschreven een of twee jaar nadat dit was voltooid. De dubbelen van de secrete registers van 1592 tot en 
met 1684 werden in het laatste kwart van de zeventiende eeuw vervaardigd. 1691 Het besluit om ze te 
doubleren is pas in of kort na 1670 genomen. Vermoedelijk houdt het besluit verband met de maatregel 
die in 1670 werd genomen om uit veiligheidsoverwegingen de stukken van de Secrete Kas te kopiëren.1692 
Tot en met het dubbel van 1684 volgen de dubbelen de foliëring van de netregisters nauwkeurig, 
waardoor ook de indices ongewijzigd konden worden meegekopieerd. De dubbelen over 1592-1670, lopen 
niet steeds over dezelfde perioden als de registers van secrete minuutresoluties uit die tijd. Ze zijn in het 
begin van de achttiende eeuw en in ieder geval vóór 1723 van een dagtekening voorzien. Vanaf 1671 is er 
steeds één register per jaargang, met uitzondering van 1679-1688 en 1692-1693 en 1719-1720, als elk 
register twee jaargangen omvat. De dubbelen over 1646-1684 hebben gelijkvormige banden, die 
overeenkomen met de banden van de netregisters. Vanaf het dubbel over 1679-1680 zijn de banden 
voorzien van het rugschrift ’dubb(elt).’ De dubbelen over 1713 en 1714 wijken af van de andere dubbelen 
in de serie. Ze hebben banden van een ander type en de indices van de netregisters zijn niet 
meegekopieerd. Ze zijn ook later vervaardigd, maar wat de reden daarvoor is geweest is mij niet duidelijk 
geworden. 
De dubbelen van secrete resoluties heeft men al vóór 1822 met jaargangen secrete generaliteitsresoluties uit 
het archief van de Staten van Holland samengevoegd om een doorlopende serie te construeren.1693 Deze 
serie bleef tot de verhuizing in 1854 achter de secrete netresoluties geplaatst1694, maar werd in het gebouw op 
het Plein naar de grote collectie dubbelen op zolder verbannen. In die collectie bevinden ze zich dus nog 
steeds. 
 
2.11 De resoluties van de Grote Vergadering van 1716-1717 (4813-4816, 1901 2362b, Goldberg 248) 
Evenals de buitengewone vergadering van 1651 verschilde die van 1716-1717 van de gewone vergadering 
van de Staten-Generaal door de vorm, de tijd en de plaats van de beraadslagingen, zij het in minder sterke 
mate. Haar bescheiden zijn, ten gevolge van de ontwikkelingen in de registratuur, nog duidelijker dan die van 
1651 van de reguliere series onderscheiden. De behandeling van de stukken is geweest als die van de secrete 
resoluties: eerste minuten, exhibita en geresumeerde minuten zijn niet van elkaar gescheiden, maar 
gezamenlijk in drie portefeuilles opgeborgen. In die portefeuilles bevinden zich ook de bijlagen (4813 I-
III). 
De resoluties en de bijlagen zijn wel afzonderlijk geregistreerd. De beide registers zijn eerst uit het archief 
van de Staten-Generaal verwijderd, maar daarin na 1901  weer ingevoegd. Het resolutieregister wordt daar 
nog aangetroffen (4814), het register met de bijlagen is weer achter de Coll. SGD geplaatst.1695 Het is 
vervangen door een exemplaar dat hoort bij een kopieregister dat c. 180 folio's telt en niet uit het archief van 
de Staten-Generaal afkomstig is (4816). Verder bevindt zich in het archief van de Staten-Generaal nog het 
concept van de index die in het resolutieregister is opgenomen (4815). Het verwijst naar data en naar de 
folio's van het netregister (de netindex in het register verwijst alleen naar folio's). 
De netregisters van resoluties van de Grote Vergadering van 1716-1717 zijn in een dubbel afgeschreven. 
Dit dubbel bevindt zich in de collectie Goldberg. 1696 Het maakte deel uit van de auctie Fagel van 18031697, 
maar is gelet ook op het handschrift, afkomstig uit  het archief van de Staten-Generaal.1698  
Het aantal kopieregisters van resoluties van de Grote Vergadering van 1716-1717 is vergeleken met die 
van 1651 opvallend klein. Behalve de hierboven genoemde registers bevinden zich in het Nationaal 
Archief alleen nog exemplaren in de Aanwinstencollectie en het archief Heinsius.1699 

                                                
1691 Dat blijkt uit een vergelijking van de inventarissen van het archief van de Staten-Generaal van 1656, 1699/1700 
en 1765 en uit de handschriften. 
1692 Zie par. 12.1. 
1693 Deze doorlopende serie wordt al in 1822 beschreven in: ‘Brouillon inventaris, SG’, De Fouw, 1822, 10. 
1694 Aantekening van De Zwaan in het register over 1646-1653: ‘Hooge galerij van de dubbelden achter de 
originelen’. 
1695 Arch. SG 1901 inv. nr. 2362b. 
1696 NA, Goldberg, 2.21.006.51, inv. nr. 248. 
1697 Zie Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KB. 
1698 Het handschrift is van B. Visser, die tussen 1721 en 1775 klerk was van de commies. 
1699 NA, Aanw. 1e afd. ARA, 1.11.01.01, 1914 VII 17; NA, Heinsius, 3.01.19, inv. nr. 2120. Beide exemplaren, 
waarvan het eerste uit het rijksarchief in Utrecht afkomstig is, zijn zelfstandig ontstaan. Ze bevatten de resoluties, de 
bijlagen en een index. Resoluties en bijlagen van deze Grote Vergadering worde overigens ook aangetroffen in NA, 
Bisdom, 1.10.06,  inv. nr. 10. 



355

 
2.12 Particuliere registers van afschriften 
 
2.12.1 Recueils van resoluties betreffende zeezaken, 1597 en 1630-1639 en 1640-1645 (4819, 4820) 
In de zeventiende eeuw is op de griffie een serie van drie particuliere registers van resoluties betreffende 
zeezaken (de beveiliging van de zee) aangelegd, die lopen over respectievelijk de jaren 1597, 1630-1639 en 
1640 - 1645. De laatste twee komen voor op de inventaris van Verburch van 1647; in de inventaris van De 
Heijde worden ze alle drie vermeld. Het register over 1597 (4819), een recueil, is door De Heijde geïndiceerd. 
De conceptindex is bewaard gebleven. Het register over de periode 1630-1639 maakte deel uit van de auctie 
Fagel van 18031700 en bevindt zich nu in de Collectie Goldberg.1701 Het is voorzien van het opschrift: 
‘particulier register van HM rakende de beveiling van de zee.’ Niet alle resoluties die hierin zijn geregistreerd 
komen in het ordinaris of het secrete register voor. 1702 De Koninklijke Bibliotheek bewaart een kopie. In het 
archief van de Staten-Generaal bevindt zich ook nog de conceptindex van De Heijde (4820).1703 
Het register over 1640-1645 wordt vermist. Hetzelfde geldt voor de conceptindex Van De Heijde, die wel 
gemaakt moet zijn.1704 
 
2.12.2 Recueils en registers van Oost- en West-Indische resoluties 1602-1794 (4841-4850) 
Het archief van de Staten-Generaal bevat een recueil van Oost-Indische resoluties uit de periode 1602-1612. 
Het is blijkens het handschrift niet lang na 1612 vervaardigd. 1705 In opdracht van de Staten-Generaal heeft 
agent De Heijde er in 1659 een index op gemaakt. 1706 Het minuutoctrooi van de VOC uit 1602, dat elders in 
het archief thuis hoort, werd bij herbinding van het register in 1848 mee ingebonden. 
Over de periode 1638-1657 zijn twee registers van Oost-Indische resoluties bewaard gebleven: een 
netregister, dat in 1659 door agent De Heijde werd geïndiceerd 1707, en een ‘dubbel’-exemplaar, waarop De 
Heijde in 1671 een index maakte1708 en dat in de Loketkas werd opgeborgen.1709 Het netregister van West-
Indische resoluties beslaat twee delen: een deel over de jaren 1638-1651, toen de minuutresoluties over Oost- 
en West-Indische zaken uitsluitend in deze particuliere registers en niet in de reguliere netregisters werden 
afgeschreven, en een deel over de jaren 1652-1657, dat het karakter heeft van een recueil. Deze registers zijn 
eveneens geïndiceerd door De Heijde, maar niet gedoubleerd. Wel is er een kopieregister bewaard gebleven 
over de periode 1638-1641.1710 Ruim voor het einde van de zeventiende eeuw werden al verscheidene van de 
losse kohieren vermist. Kennelijk om de ontstane hiaten op te vullen heeft men nog vóór de eeuwwisseling 
een paar nieuwe recueils vervaardigd, die, voor zover nog is na te gaan, niet helemaal van dezelfde 
samenstelling zijn als de oorspronkelijke kohieren. Na 1699 zijn er bovendien nog eens acht kohieren uit de 
periode 1676-1695 verloren gegaan.1711 
Van de kohieren van Oost-Indische resoluties uit de zeventiende eeuw zijn alleen nog bewaard gebleven 
negen kohieren van ordinaris resoluties betreffende Oost-Indische zaken over de jaren 1671-1675 en 1685-
16891712 en dertig kohieren van ordinaris resoluties betreffende West-Indische zaken over 1671-1695.1713 Na 
1695 is men met het kopiëren van de Oost- en West-Indische resoluties opgehouden, maar tegen het einde 
van de achttiende eeuw is men er opnieuw mee begonnen, wat waarschijnlijk in verband staat met de 
kopieerlust die in die jaren in de griffie hoogtij vierde. De resoluties zijn afgeschreven in kohieren, die niet 
zijn ingebonden. Bewaard zijn de kohieren van ordinaris resoluties betreffende Oost-Indische zaken over 

                                                
1700 Catalogus Fagel 1803, cat. nr. 46. 
1701 NA, Goldberg, 2.21.006.51, inv. nr. 264. 
1702 Van Riemsdijk noemt als voorbeeld de res. van 19/02/1637. 
1703 Bevond zich eerder in de coll. Goldberg (1828). 
1704 Res. SG 28/06/1662. 
1705 Vermeld in ‘Inventaris’ SG, Van der BurchError! Bookmark not defined., 1635. 
1706 Res. SG 14/10/1659. 
1707 Res. SG 14/10/1659. 
1708 Ress. SG 15/12 en 24/12/1671. 
1709 Lit. K. Loq. I no. 33. 
1710 Al vermeld in de ‘Inventaris’ SG, De Heijde, 1656. 
1711 Verg. Inventaris SG, 1699/1700. 
1712 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 77 II, NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv. nr. 2354 I,1, Coll. SGD, 1.01.52, 
inv. nr. 77 III, Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 83 I, 83 III, arch. SG inv. nr. 4844 I-IV, Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 83 II. 
1713 Arch. SG inv. nrs. 4848-4849 en NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv. nr. 2354 I.2. 



356

1783, 1784 en 1790-17941714, waarvan die uit de jaren 1790-1793 gefolieerd zijn, en de kohieren van ordinaris 
resoluties betreffende West-Indische zaken over de jaren 1790 en 1791 (4850). Het zijn losse katerns, 
waarvan die uit de jaren 1790-1793 gefolieerd zijn. 
In de Collectie SGD1715 bevinden zich nog andere recueils van Oost- en West-Indische resoluties. Vier 
registers daaruit zijn naar het archief van de VOC teruggebracht. De overige hebben behoord tot de 
archieven van de Staten van Holland en van de raadpensionaris Cats.1716 
 

Tabel 13. Kohieren en afschriften van ordinaris kopieresoluties in Oost- en 
West-Indische zaken 

 Oost-Indisch West-Indisch 
1602-1612 SG 4841    
1638-1651 SG 4845 SGD 78 
1652-1657 

SGD 761 SG 4842 dubbel 
SGD 82, 82*, 88 

1658-1661 SGD 77 I  
1658-1663 

SG 4846 

SGD 83* I en II 
1664-1670 

SG 4843 
SG 4847 

1671-1675 SGD 77 II SG 4848 I 
1676-1678 RvS 2354 I 1 
1679-1695  

SG 4848 II 
SG 4849 I en II 
RvS 2354 I 2 

1685-1689 SGD 77 III 
1783 SGD 83 I 
1784 SGD 83 III 

 

1790 SG 4844 I SG 4850 I 
1791 SG 4844 II SG 4850 II 
1792 SG 4844 III 
1793 SG 4844 IV 
1794 SGD 83 II 

 

 

 

 
Tabel 13. Overzicht van resoluties van de Staten-Generaal over Oost en West-Indische zaken. RvS staat voor arch. 
Raad van State; SGD voor de coll. SGD. De resoluties over de jaren 1638-1651 zijn alleen in deze registers 
geregistreerd. 
 
2.12.3 Recueils van resoluties in Oost-Friese zaken, 1626-1670 (4860-4861) 
Resoluties die de Staten-Generaal namen in Oost-Friese zaken werden in de periode 1626-1670 niet alleen 
afgeschreven in de reguliere ordinaris en secrete netregisters maar ook in een particulier register, dat in de 
minuten het ‘Oostvriesboeck’ wordt genoemd. Van de Oost-Friese registers over 1626-1633, 1634-1646 en 
1646-1661, die mogelijk in één band ingebonden zijn geweest, is alleen de kladindex van De Heijde bewaard 
gebleven (4861). Het register over 1664-1670 is nog wel aanwezig (4860). Een steekproef over het eerste 
kwartaal van 1648 wees uit, dat alle minuutresoluties waarbij naar het Oostvriesboeck werd verwezen in de 
gewone serie netresoluties zijn geregistreerd. Het Oostvriesboeck is dus een recueil geweest. 
In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich een register van Oost-Friese resoluties over de periode januari 
1633 - oktober 1634. 1717 Het heeft behoord tot de handschriftenverzameling van Hendrik Fagel de Oude. 
Relatie met de Oost-Friese registers in het archief van de Staten-Generaal is niet onderzocht. 
 
 
                                                
1714 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 83 I en 83 III, arch. SG inv. nr. 4844 I-IV en Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 83 II. 
1715 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs.74-88. 
1716 De West-Indische resoluties in arch. SG inv. nr. 4849 I en NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv. nr. 2354 
I 2 (1680-1681) zijn in tegenstelling tot de kohieren over dezelfde periode in arch. SG inv. nr. 4849 II niet 
gemarginaleerd en zijn ook anders van samenstelling. Blijkens de van een inhoudsopgave voorziene omslag die om 
arch. SG 4949 I en II was gevouwen, maken de twee kohieren wel deel uit van het archief van de Staten-Generaal. 
Van het katern in het archief van de Raad van State is dat waarschijnlijk, omdat in het desbetreffende 
inventarisnummer ook andere stukken uit het archief van de Staten-Generaal worden aangetroffen. 
1717 KB 70 B 50. 
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2.13 De gedrukte (ordinaris) resoluties 1670-1796 
 
2.13.1 Ontwikkeling naar volledigheid en verlies van actualiteit 
De Staatse gezanten in het buitenland werden niet alleen voorzien van afschriften van nouvelles, maar ook 
van resoluties die op de buitenlandse zaken en belangrijke generaliteitszaken betrekking hadden. Die 
resoluties werden hen toegezonden vanuit de griffie, in wekelijkse afleveringen, die waren voorzien van 
het opschrift: ‘Extracten uijt 't register der resolutiën van de Ho: Mo: heeren Staten Generael der 
Vereenichde Nederlanden’. 1718 Om op de kopieerkosten te bezuinigen besloten de Staten-Generaal in 1669 
om alle stukken waarvan meer dan vijf kopieën gemaakt moesten worden te laten drukken.1719 Ook de 
resoluties voor de gezanten werden hen sindsdien in gedrukte vorm toegezonden.1720 Aanvankelijk bleef 
de in 1669 beëdigde drukker Paulus Scheltus het model van de extractresolutie gebruiken, maar vanaf 26 
maart 1670 drukte hij de resoluties af in twee kolommen, waardoor ze dezelfde lay out kregen als de 
nouvelles. 
De gedrukte resoluties werden als hun inhoud daar aanleiding toe gaf ook onder andere belanghebbenden 
verspreid en naarmate het aantal abonnees buiten de diplomatieke dienst steeg, liet de klerk-directeur meer 
resoluties drukken die niet van direct belang voor de gezanten waren. Deze verbreding van de functie van de 
gedrukte resoluties leidde in 1686, kort nadat de Raad van State en de Generaliteitsrekenkamer zich hadden 
geabonneerd, tot enkele veranderingen in de inrichting, waardoor ze gemakkelijker tot jaargangen konden 
worden ingebonden. De kop (‘extracten’ etc.) werd niet meer boven elke wekelijkse aflevering geplaatst, 
maar alleen nog boven de eerste aflevering van het jaar. De bladen werden niet meer per aflevering 
genummerd, maar doorlopend over het hele jaar. Voor het eerst werden ook de presentes vermeld. Vanaf 1687 
leverde de drukker een los titelblad bij met het opschrift ‘Resolutiën van de Hoogh Mogende Heeren Staten 
Generaal der Vereenighde Nederlandsche Provinciën (vanaf 1690: der Verenigde Nederlanden) genomen in 
de jare ...’. 
Vanaf 1690 vormen de afleveringen van één jaargang samen voor het eerst een doorlopend geheel. Elke 
aflevering bestaat nu uit vier vel papier op dubbel folioformaat. Het aantal resoluties per aflevering was niet 
meer gelijk aan het aantal relevant geachte resoluties van één week, maar aan het aantal relevant geachte 
resoluties dat op die vier vellen gedrukt kon worden. Afleveringen konden nu midden in een resolutie 
beginnen en eindigen. 1721 
De ontwikkeling van gedrukte resoluties van de week naar een in afleveringen gedrukt register werd in de 
jaren tot 1703 afgerond. In 1692 werd voor het eerst een (zeer beknopte) jaarindex toegevoegd en werd in 
verband hiermee elke pagina van een dagtekening voorzien. In 1695 werd voor het eerst ook de 
resumptieformule opgenomen. In 1702 werd de jaargang naar het voorbeeld van de netregisters voor het 
eerst in twee halve jaren verdeeld, met elk een eigen titelblad. Deze halve jaargangen werden door de drukker 
dan blijkbaar ook als geheel (en niet meer alleen als losse afleveringen) aan abonnees beschikbaar gesteld.1722 
De omvang van de afleveringen nam toe. De gedrukte resoluties van 1708 hebben al katerns van 32 pagina's. 
De indices, die qua opzet van de indices in de registers afwijken (de trefwoorden zijn niet in een 
hiërarchische, maar in een bijna zuiver alfabetische orde geplaatst), worden na 1708 uitvoeriger en zijn vanaf 
1741 zelfs voorzien van een trefwoordenlijst. In 1751 werd de laatste verbetering in de inrichting doorge-
voerd, door de indices niet alleen naar data maar ook naar pagina’s te laten verwijzen. 
Aanvankelijk waren de gedrukte resoluties een op de buitenlandse dienst afgestemde selectie, maar naarmate 
meer mensen ze toegezonden kregen, werd ook de selectie breder, tot het moment dat alle ordinaris 
resoluties naar de drukker werden gebracht. Een dagje turven wijst uit, dat de jaargang 1703 de eerste 

                                                
1718 Zoals hierboven uiteengezet werden uitvaardigingen gekopieerd van de geresumeerde minuten en niet naar het 
register, waaraan men pas begon te schrijven na afloop van een vaste periode van meestal een half jaar. 
1719 Res. SG 24/10/1669. 
1720 De overgang van geschreven naar gedrukte resoluties is goed zichtbaar in de bundel resoluties in het archief van 
Johan Boreel, gezant van de Staten-Generaal in Engeland, uit de jaren 1668-1670: NA, Aanw. 1e afd. ARA, 
1.11.01.01, 1884 A X 6 (Collectie Boreel de Mauregnault; destijds tijdelijk overgebracht naar Leg. arch. 1e afd. inv. nr. 
4706). 
1721 In tegenstelling tot wat Van Riemsdijk meent (Griffie, 104), bleven de gezanten ook na 1690 losse afleveringen 
ontvangen. In NA, Heemskerck, 1.02.01, inv. nr. 290 bijvoorbeeld bevinden zich de afleveringen over de periode 
02/12/1697 - 15/01/1698. De vellen (1 vel = 4 pp.) zijn achter elkaar doorgenummerd en niet in elkaar gestoken. 
1722 Alleen bij de gedrukte resoluties van 1763 is die onderverdeling niet aangebracht. Inbinding per jaar blijft overigens 
gebruikelijk. De index blijft ook een jaarindex. 
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jaargang is waarin de gedrukte resoluties ‘compleet’ zijn. 1723 In de periode 1705-1716 bevatten de gedrukte 
delen meer resoluties dan de netregisters, een gevolg van de beslissing van de Staten-Generaal om de 
resoluties op paspoortaanvragen genomen in een particulier register te registreren. 
Hoe is deze ontwikkeling tussen 1669 en 1703 verlopen? Een vergelijking van de omvang van het netregister 
en van het gedrukte register geeft een betrouwbaar beeld. 1724 In de periode 1669-1675 werd gemiddeld een 
derde van de geregistreerde ordinaris resoluties door middel van de drukpers vermenigvuldigd. In de periode 
1676-1685 lag het gemiddelde iets onder de 50%, in de periode 1686-1692 op 70% en in de periode 1693-
1701 op 80%. In 1702 ontsnapte nog maar 2% van de geregistreerde ordinaris resoluties aan de drukpers en 
vanaf 1703, zoals gezegd, nagenoeg geen enkele meer. 1725 
De inhoud en de samenstelling van de gedrukte resoluties voldeed niet aan ieders informatiebehoefte. Men 
was in lang niet alle resoluties geïnteresseerd of trof er juist net niet die informatie in aan die men nodig had. 
De ontvanger-generaal bijvoorbeeld zou, volgens commies Willem Quarles, niet met de gedrukte resoluties 
gediend zijn, niet alleen omdat hij de resoluties dan pas maanden later onder ogen kreeg, maar ook omdat hij 
alleen belangstelling had voor "resolutiën het Financiëele raakende en wel zoodanig als dezelve ter 
Vergadering worden ingebragt, daar in de gedrukte Notulen dikwijls maar een Extract van dezelve gevonden 
word." 1726 Ook de provincies hadden aan de gedrukte resoluties niet genoeg. Zij moesten zo snel mogelijk 
kunnen beschikken over niet alleen de dagelijkse nouvelles en resoluties, maar ook over "alle stukken uit de 
ordinaire Notulen die door hunne Provinciën worden overgenomen." 1727 
De oplage van de gedrukte resoluties was in het begin strikt gelimiteerd. Uit de onderschriften onder de 
gedrukte resoluties blijkt, dat de griffier van de eerste afleveringen niet meer dan zes exemplaren bestelde en 
dat dit aantal weliswaar geleidelijk aan opliep (in 1670 al tot elf), maar in de periode 1672-1689 toch niet 
boven de veertien uitkwam. 
De groei van het aantal abonnementen was in werkelijkheid groter dan de onderschriften onder de resoluties 
doen vermoeden. De aantallen die daarin worden genoemd hebben alleen maar betrekking op de bestelling 
van de griffier, terwijl het juist de afnemers buiten de griffie waren die de oplage uiteindelijk sterk zouden 
laten stijgen. Al gauw bleek namelijk, dat de belangstelling voor de gedrukte stukken zich niet tot de diploma-
tieke dienst beperkte. De provincies, die eigen klerken in dienst hadden voor het kopiëren van de retroacta 
van de Staten-Generaal, realiseerden zich vroeger of later, dat zij zich met een abonnement op de gedrukte 
retroacta heel wat geld konden besparen. Al op 28 december 1670 besloten de Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij de Staten-Generaal drie van die abonnementen aan te vragen.1728 Op 28 februari 1671 gaven de 
Staten-Generaal hun drukker Scheltus inderdaad toestemming om aan Overijssel van alle gedrukte stukken 
drie exemplaren te verkopen, nadat ze op 24 januari in diens formulier van eed de algemene bepaling hadden 
opgenomen, dat hij op hun schriftelijke last ook aan derden mocht leveren. 1729 Behalve voor Overijssel 
(1671) gaven ze dergelijke machtigingen achtereenvolgens voor Friesland (1672), Holland (1682), Utrecht 

                                                
 1723 Van Riemsdijk noemt het jaartal 1690: Leemtenlijst, 25. Aan de jaargang 1702 ontbreken slechts enkele resoluties, wat 
door een slordigheid kan zijn veroorzaakt. 
1724 Bij deze vergelijking zijn variabelen zoveel mogelijk verdisconteerd. Bij de netregisters is rekening gehouden met het 
aantal regels per pagina en bij de gedrukte resoluties van de eerste decennia met ontbrekende afleveringen, de 
witruimten en het al dan niet vermelden van de presentes. 
1725 Nauwkeurige vergelijking brengt uiteraard hier en daar wel een foutje aan het licht. Ress. 30/01/1702: twee 
soortgelijke ress. over Maria Zeylmakers waarvan er slechts één onder de gedrukte resoluties wordt aangetroffen. 
Bovendien lijkt het erop, dat men ook wel eens bewust wat minder resoluties heeft laten drukken. C.C. Rumpf schrijft 
aan griffier Fagel, 26/03/1717, dat hij net tot klerk-directeur is aangesteld, dat hij van de resoluties nog slechts het 
allernoodzakelijkste kan laten drukken en dat hij later weer meer resoluties in druk zal toezenden: NA, Fagel, familie, 
1.10.29, inv. nr. 3777. Tinne meldt de Commissie tot de quotes in 1788: ‘Verders kan men met waarheid verzeekeren, 
dat aan die Ministers waaraan de gedrukte Notulen van haar Hoog Mogende toegezonden worden, daar van altoos een 
volledig Exemplaar toekomt, alleen met uitlaating van sommige voor al voor buiten 's lands geheel onverschillige 
particuliere zaaken, ten einde de port, die daar voor betaald zoude moeten worden, en ten laste van den lande komt, te 
menageeren.’ Memorie Tinne, Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, bijl. A no 10, p. 5. 
1726 Memorie Quarles, Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, bijl. D 2, pp. 3-4. De commissie was van dit 
argument overigens niet erg onder de indruk. Ze stelde voor voortaan voor de ontvanger-generaal geen andere 
resoluties te schrijven dan die aan hem moesten worden geëxpedieerd en dat hen overigens op kosten van het land een 
gedrukt exemplaar zou worden geleverd. Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, 112. 
1727 Memorie Fagel, Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, bijl. D 1, p. 4. 
1728 In 1706 werden de gedrukte resoluties door Scheltus rechtstreeks aan Ridderschap en steden gezonden, bljkens 
diens geleidebrief van 14/10/1707, die in het Statenarchief wordt bewaard. 
1729 Res. Gedep. Staten van Overijssel 28/12/1670; ress. SG 20/01 en 28/02/1671. 
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(1685), Gelderland (1692) en Zeeland (1702). 1730 Bovendien besloten zij in 1685, dat de ordinaris notulen en 
de andere stukken die tot dan toe ten behoeve van de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer en de 
admiraliteitscolleges ter griffie waren afgeschreven, in het vervolg in gedrukte vorm zouden worden 
verstrekt. 1731 De gedrukte resoluties kregen een nog grotere verspreiding, toen zich na verloop van tijd ook 
hoge generaliteitsambtenaren, ambtenaren van de provinciale griffies en stemhebbende steden abonneerden. 
Hoe groot de verspreiding in 1728 was, blijkt uit een lijst, die Paulus Scheltus, de zoon en opvolger van 
Jacobus, rond dat jaar (blijkens de namen die erop voorkomen ) heeft opgemaakt. 1732 Die lijst vermeldt maar 
liefst 111 abonnementen, waarvan de provinciale colleges, ambtenaren en stemhebbende steden van Holland 
er 27 afnamen. Amsterdam alleen al kreeg er vier, maar één minder dan de klerk-directeur, die van 
hoofddistributeur naar kleinverbruiker was gedegradeerd. Ook uit de jaren 1771-1773 zijn lijsten van 
abonnees bewaard gebleven. 1733 Zij bevatten alleen opgaven van de abonnementen van de generaliteit, 
Holland en Overijssel en de totale oplage kan er dus niet uit worden afgeleid. Wel moet ze groter zijn 
geweest dan de oplage van 1728: zo werden er nu op kosten van de generaliteit ook exemplaren gedrukt 
voor griffier Hendrik Fagel de Oude (een exemplaar op de griffierskamer en een exemplaar thuis) en de 
andere hoge ambtenaren van de griffie (tweede griffier, commies en agent). Overijssel telt meer abonnees 
(11) dan Holland (10). Zijn het bij Holland vooral colleges en ambtenaren die van gedrukte resoluties 
worden voorzien, in Overijssel wordt het merendeel (6) door de ordinaris gedeputeerden ter generaliteit 
afgenomen. De meeste gezanten krijgen weer geschreven kopieën; alleen de zaakgelastigde in Constantinopel 
krijgt de gedrukte notulen toegestuurd. De Commissie tot Herziening van de Quotes en het Financiewezen 
van de Staat heeft aan deze praktijk een einde proberen te maken, maar dat is vermoedelijk niet erg goed 
gelukt. 1734 Uit de grotere verspreiding van de gedrukte resoluties moeten we niet de conclusie trekken, dat de 
ordinaris resoluties in de achttiende eeuw volgens onze huidige begrippen ‘openbaar’ werden. Het drukken 
van de resoluties was met veel voorzorgen en grote geheimhouding omgeven1735, al had dat bij zo’n grote 
verspreiding niet zoveel te betekenen. 
Gedrukte resoluties waren nooit zo snel op hun bestemming als afschriften. Als men een resolutie die 
vermenigvuldigd moest worden aan een aantal klerken dicteerde, kon men de benodigde afschriften zo nodig 
nog dezelfde dag verzenden. 1736 Maar een resolutie kon pas in gedrukte vorm worden verzonden, als hij was 
afgeschreven, gezet, gedrukt en gecollationeerd, wat altijd vertraging meebracht. 1737 In 1669, toen het aantal 
gedrukte resoluties nog zeer bescheiden was, bedroeg het tijdsverlies blijkbaar al twee dagen. Men ging er 
namelijk op 13 december 1669 toe over om de weekafleveringen niet meer met de resoluties van de 
donderdag, maar met die van de dinsdag af te sluiten, zodat de verzending toch nog op dezelfde postdag kon 
plaatsvinden. Voor de gezant in Hamburg bijvoorbeeld betekende dit, dat hij de resoluties op het moment 
dat hij er kennis van kon nemen als alles goed ging niet meer zes tot twaalf, maar acht tot veertien dagen oud 
waren. 1738 Toen het aantal resoluties en de oplage stegen, nam de vertraging uiteraard toe. In rustige tijden 
viel met die vertraging nog wel te leven, maar toen het werk in de griffie vermeerderde, werd het vaak 
eenvoudig ondoenlijk om alle resoluties, inkomende brieven en memories tussen twee postdagen te laten 
drukken. 1739 In 1788 verklaarde de directeur van de buitenlandse depêches, Philip Frederik Tinne, dat de 
gedrukte notulen "zeedert een lange reeks van jaaren, niet alleen maanden ten agteren zijn geweest, maar 
zelfs in de laatste troubles en drukke tijden tot anderhalf jaar, terwijl het niet doenlijk was, door de 
volumineusheid der Notulen van haar Hoog Mogende, al was daar toe een geheele aparte Drukkerij opgerigt, 
                                                
1730 Ress. SG 29/03/1672, 19/02/1682, 18/04/1685, 12/02/1692; res. Staten van Zeeland 14/07/1702. Uit 
laatstgenoemde resolutie blijkt duidelijk het motief: het afschrijven van de generaliteitsresoluties ”als te kostbaer, en op 
een geheel andere wijse konnende bekomen werden, van nu voortaen ophouden sal, en het Lant ontheven van de sware 
schrijf-loonen, daer over te supporteren.” 
1731 Ter secretarie van de Raad van State werden al gauw drie exemplaren bezorgd: één voor de secretarie zelf, één voor 
de thesaurier-generaal en één voor de secretaris; res. Raad van State 10/07/1760 (496 f. 319). 
1732 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 601, nr. 13. 
1733 NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nr. 59. 
1734 In het archief van Van der Goes, de Nederlandse gezant in Kopenhagen, worden in twee afleveringen (resp. pp. 
129-132 en 133-136) de gedrukte resoluties van 15-18 maart 1790 aangetroffen: NA, Legatie Denemarken, 1.02.12, 
inv. nr. 103. 
1735 ‘Memoire pour De Bonrepaux’ (december 1699) in: André en Bourgeois, Recueil des Instructions, II (1698-1730), 102. 
1736 Memorie Fagel, Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, bijl. D 1, p. 3. 
1737 Rapport Generaliteitsrekenkamer, Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, bijl. A,  par. 14.  
1738 Op de achterzijde van de aflevering van 18-24 oktober 1673 heeft Römer geschreven: ‘rec. 4 nov. 1673 NS Hamb. 
Hadden den eersten behoren hier te zijn.’ arch. SG inv. nr. 3729. 
 1739 Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, bijl. D 3, p. 3.  
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dezelve zoo nabij aan den gang te houden." 1740 De complete jaargangen die Scheltus verkocht waren al 
helemaal niet actueel. Op 14 oktober 1707 stuurde 's lands drukker het gedrukte register over 1706 naar de 
Staten van Overijssel, bijna twee jaar dus nadat de eerste resolutie van die jaargang was genomen. Deze 
gedrukte registers fungeerden dus uitsluitend als naslagwerk. Omdat actualiteit, zeker in de buitenlandse 
dienst, belangrijk was, werden de resoluties na verloop van tijd toch ook weer in geschreven vorm verspreid, 
zodat de bezuiniging die met het laten drukken van de resoluties was beoogd, uiteindelijk niet werd 
gerealiseerd. 
 
2.13.2 De gedrukte resoluties in het archief van de Staten-Generaal: lotgevallen ( 3727-3864) 
Ook het archief van de Staten-Generaal bevatte een serie gedrukte resoluties. Deze bevond zich in 1802 op 
de vliering boven de tweede charterkamer aan de rechterzijde van het torentje.1741 In 1803 werd een serie die 
van Fagel afkomstig was daaraan toegevoegd. In 1822 waren en al vier series bij het archief aanwezig.1742 In 
decennia die daarop volgden, kwamen er met de geacquireerde generaliteitsarchieven nog meer series het 
rijksarchief binnen, die net als de eerder verworven series bij de generaliteitsresoluties in het archief van de 
Staten-Generaal werden geplaatst. Maar later onder Bakhuizen en vooral Van den Bergh werden ze op één 
serie na weer uit dat archief verwijderd en over andere archieven en bibliotheken in het land 
gedistribueerd.1743 
In de inventaris Japikse van het archief van de Staten-Generaal wordt een serie gedrukte resoluties 
beschreven over de periode 1671-1796 (serie 7). Van alle series gedrukte resoluties is dit de meest 
complete: ze begint met resoluties van 1671, terwijl de andere series met resoluties uit de jaren tachtig 
beginnen. De delen omvatten tot 1781 elk een jaargang. De jaargangen daarna beslaan elke twee delen, met 
uitzondering van 1789 en 1790. 
De serie behoorde oorspronkelijk niet tot het archief van de Staten-Generaal, maar (grotendeels) tot de 
collectie staatsstukken die Hendrik Fagel de Jonge in 1803 bij Van Cleef en Scheurleer liet veilen. In de 
veilingcatalogus werd ze beschreven als: ‘Resolutiën van H.H.M. de Heeren Staaten-Generaal, beginnende 
met den Jaare 1671, en eindigende met den Jaare 1792, in 127 hoorne banden. NB. mankeerd het Jaar 1682 
tot 1685’. 1744 Deze serie (kavel 20) werd voor f 380,- gekocht door de Haagse boekverkoper Gaillard, maar 
door de staat in beslag genomen. 1745 
Na haar inbeslagname werd de serie onder toezicht van rijksarchivarius Van Wijn geplaatst. Ze maakte 
deel uit van het ‘volkomen stel besluiten’ bestaande uit geschreven resoluties van 1577 tot 1687 en gedrukte 
resoluties van 1688 tot 1796 (in totaal 538 delen) dat Tourlet in 1812 voor overbrenging naar Parijs gereed 
maakte en waarvan hierboven al sprake was. Van Wijn wist de overbrenging tot na de omwenteling te 
traineren: de delen bleven in het Rijksarchief. 
De gedrukte resoluties vanaf 1671 werden nu geplaatst achter de jaargangen 1576-1669 van de serie 
dubbelen van ordinaris resoluties, die tot en met 1719 liep, maar waarvan men de jaargangen 1670-1719 
uit het archief verwijderde. Dit bleef de opstelling tot in de tijd van Van Riemsdijk. Zoals al eerder is 
opgemerkt1746, trok hij uit wat hij aantrof de conclusie, dat men met het doubleren van de resoluties was 
opgehouden in 1670, toen men de resoluties was gaan drukken en dat de gedrukte resoluties dus in de 
plaats kwamen van de dubbelen (serie 4). Dit is dus onjuist, althans voor de resoluties in het archief van de 
Staten-Generaal. 1747 

                                                
1740 Generaal rapport van de Commissie van het Financiewezen, bijl D 3, pp 4-5. 
1741 ‘Succinct relaas’, Van Wijn, 1802. 
1742 ‘Inventaris van ’s Rijks Archiven’, [De Fouw], 1822, 2-3. 
 1743 Zie hfdst. 1 par. 3. Van sommige jaargangen heeft het rijksarchief minstens 12 exemplaren bezeten. In 1855 werden 
aan Justitie de vijf delen over 1750, 1751 en 1781-1783 overgedragen. In 1856 kreeg de bibliotheek van de Tweede 
Kamer een complete serie over de periode 1702-1796. In een specificatie van de rijksarchivaris Van den Bergh aan de 
min. van BiZa 20 nov. 1868, arch. ARA inv. nr. 37 no 181, is het maximale aantal nog negen. In 1869 volgen 
overdrachten aan de UB van Utrecht (een deel over 1699), de UB van Groningen (delen over 1791-1794 en 1796), de 
KB (delen over 1676, 1686, 1687-1689 en 1691, en het Gemeentearchief van Nijmegen (1708-1715 en 1720). Buiten 
beschouwing zijn hierbij nog gebleven de series in de archieven van de Staten-Generaal en de Staten van Holland. 
1744 Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KB, cat. nr. 20. 
1745 In 1803 werden nog meer gedrukte resoluties geveild: een los deel over 1676, en drie series, resp. over de perioden 
1752-1780, 1762-1768 en 1763-1772 (Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KB, cat. nrs.  21, 44, 23 en 22). 
1746 Hfdst. 1 par. 4. 
1747 Dezelfde opvatting bij Fruin: ‘Toen het gebruik opkwam de resoluties te laten drukken (Staten van Holland en 
Zeeland) verving een exemplaar van het gedrukte werk zoowel het net-exemplaar als de andere afschriften. Men heeft 
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De serie is tot 1989 integraal opgenomen geweest in het archief van de Staten-Generaal. 1748 Ze begint met 
een band over 1671. De rug van deze band is voorzien van een karakteristiek etiketje waarop het nummer 20 
staat geschreven. Dit nummer correspondeert met kavel 20 van de auctie Van Cleef en Scheurleer. De delen 
hebben gelijkvormige banden. Ze zijn alle op de rug voorzien van een jaartal, eventueel de aanduiding ’1. 
deel’ of ‘2. deel’ en daaronder in kapitaal: ‘STAT: GEN:.’  
In het Rijksarchief heeft men de jaargangen 1682-1685, die tijdens de auctie nog ontbraken, teruggevonden 
en met de serie herenigd. Mogelijk bevonden ze zich in 1795 op de griffie en ontsnapten ze zo aan de 
verkoop. Dat ze ook tot de collectie Fagel behoren staat wel vast. Zo is op de achterkant van het schutblad 
van 1721 de naam ‘Fagel’ geschreven en ligt er in het register over 1682 een briefje dat door Hendrik Fagel 
de Oude is geschreven. Maar meestal zijn ze herkenbaar aan adresseringen, aantekeningen, pagineringen en 
bijzondere toegangen.1749  
In het Rijksarchief heeft men andere hiaten met delen uit andere series opgevuld. Het gaat hierbij om de 
delen over de jaren 1751, 1754, 1780, 1784-1786 en 1792-1796, die een afwijkend rugschrift hebben. De 
jaargangen 1751 en 1754 zijn blijkens de opschriften afkomstig uit respectievelijk de UB van Leiden en de 
stad Gorinchem. 
 
2.13.3 Ontstaansgeschiedenis van de oudste delen 
Van veel afleveringen uit de zeventiende eeuw staat vast, dat ze door de griffier ambtshalve zijn ontvangen; 
ze dragen opschriften als ’voor de lias’ en ’voor de griffie’, terwijl de jaargangen 1676-1688 en 1690-1700 
geliasseerd zijn geweest. Voor de latere jaargangen is dit aannemelijk. De oudere afleveringen zijn echter op 
een andere manier in het bezit van de Fagels geraakt. Uit recepta op de afleveringen uit de periode 1672-1675) 
blijkt, dat deze afleveringen door François Bisdommer, commissaris tot de uitheemse depêches zijn 
toegestuurd aan de resident van de Staten-Generaal in Hamburg Römer en zijn opvolger Kuysten. Dergelijke 
recepta ontbreken weliswaar op de afleveringen uit de jaren 1676-1680, maar de vouwen die op 
postverzending wijzen doen vermoeden dat ook deze afleveringen uit een gezantschapsarchief afkomstig 
zijn. Blijkbaar heeft de griffier (en vermoedelijk griffier Hendrik Fagel de Oude) ze later bij de betrokken 
gezanten opgevraagd om zijn verzameling te completeren. Helemaal geslaagd is hij daarin niet: behalve de 
jaargangen 1669 en 1670 ontbreken aan zijn serie vier weekafleveringen van 1671, vier van 1672, vijf van 
1674, vier van 1675 en twee van 1682.1750 
 
2.13.4 De supplementen op de gedrukte resoluties 
Het Uitvoerend Bewind nam de geschreven resoluties tot en met 1680 en de gedrukte resoluties vanaf 1671 
in beslag, maar zag achttien supplementregisters die door boekhandelaar Van Cleef waren gekocht over het 
hoofd. Met die supplementregisters kocht Van Cleef een kat in de zak. De catalogus had hem in de waan 
gebracht dat ze een aanvulling vormden op twee delen geschreven resolutieregisters over de jaren 1660-1680, 
die hij ook had gekocht. Dit bleek echter niet het geval, zodat hij ze weer van de hand deed. Vermoedelijk 
verkocht hij ze aan Romswinckel, die ze in 1806 met zijn omvangrijke collectie handschriften overdroeg aan 
de Koninklijke Bibliotheek, waar ze zich nog steeds bevinden.1751 Het bleken supplementen op de gedrukte 
resoluties over die jaren die behoorden tot de serie van Fagel die door de Staat in beslag was genomen. 
Wie de gedrukte registers uit de Fagel-collectie die zich momenteel in het archief Fagel Supplement 
bevinden, nauwkeurig bekijkt, ziet snel de samenhang. De eerste twee delen van deze serie bijvoorbeeld 
bevatten niet de gedrukte resoluties van 1671 en 1672, zoals Van Cleef en Scheurleer in hun catalogus en 
Japikse in zijn inventaris melden, maar respectievelijk de gedrukte resoluties van 1671 en een geschreven  

                                                                                                                                                     
sedert in den regel slechts twee exemplaren van resoluties: geschrevene (minuut) en gedrukte’: Muller, Feith en Fruin, 
Handleiding, 147. 
1748 Zie ‘Brouillon inventaris’, De Fouw, 1822, waarin de geschreven kopie van 1670 wordt gevolgd door twee delen 
over 1671, waarvan het eerste deel is gedrukt en het tweede deel is geschreven. De oudste delen zijn in 1987 
overgebracht naar het archief Fagel supplement. 
1749 De jaargangen 1751, 1754, 1780 en 1784-1786 zijn - mogelijk vanwege een mindere materiële staat - uit de serie 
Fagel verwijderd en ter completering van andere series naar elders overgebracht. 
1750 Van 1671 ontbreken de afleveringen 01/01-13/01 en 08/04-14/04. De aflevering 21/10-27/10 is daarentegen in 
tweevoud aanwezig. Van 1672-1680 ontbreken twaalf afleveringen. Van 1672 de afleveringen 09/03-15/03, 15/06-
21/06 en 14/12-25/12; van 1674 de afleveringen 11/04-17/04, 30/05 - 04/06, van 1674 20/06-26/06, 19/12-31/12, 
van 1675 01/01-08/01, 29/05-11/06, 31/07-05/08, van 1682 11/03-17/03 en 06/05-12/05. De jaargangen 1671 en 
1676 bevatten daarentegen een aflevering in tweevoud. 
1751 KB, 131 J 12-20 en 132 H 1-9. 
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Tabel 14. Gedrukte resoluties en 
supplementen 1671-1688 

jaar gedrukt supplement 

1671 FS 400 SG 3727 FS 401 SG 3728 

1672- FS 402 SG 3729 FS 403 KB 131 J 12 

1673  FS 404 KB 131 J 13 

  FS 405 KB 131 J 14 

  FS 406 KB 131 J 15 

1674 FS 407 SG 3730 FS 408 KB 131 J 16 

1675  FS 409 KB 131 J 17 

  FS 410 KB 131 J 18 

  FS 411 KB 131 J 19 

1676 (FS 4121752; FS 413 KB 131 J 20 

 SG 3731) FS 414 KB 132 H 1 

1677 FS 415 SG 3732 FS 416 KB 132 H 2 

  FS 417 KB 132 H 3 

1678 FS 418 SG 3733 FS 419 KB 132 H 4 

  FS 420 KB 132 H 5 

1679 FS 421 SG 3734 FS 422 KB 132 H 6 

1680 FS 423 SG 3735 FS 424 KB 132 H 7 

1681 FS 425 SG 3736 FS 426 KB 132 H 8 

  FS 427 KB 132 H 9 

1682 FS 428 SG 3737 FS 429 SGD 236 

  FS 430 SGD 237 

1683 FS 431 SG 3738 FS 432 SGD 241 

  FS 433 SGD 242 

1684 FS 434 SG 3739  

1685 FS 435 SG 3740 FS 436 SGD 249 

  FS 437 SGD 250 

1686 FS 438 SG 3741  

1687 FS 439 SG 3742  

1688 FS 440 SG 3743  
 
Tabel 14. FS staat voor Fagel Supplement. De delen zijn allemaal in de inventaris van dat archief beschreven, maar 
bevinden zich fysiek in SG (arch. SG), SGD (Coll. SGD) en KB (de handschriftenverzameling van de Koninklijke 
Bibliotheek). 
 
supplement daarop. Dat supplement bevat alle overige ordinaris resoluties van dat jaar, met uitzondering van 
de resumptieformule en de resoluties van notificatie, die na enige tijd zijn weggelaten. Bovendien bevat de 
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index verwijzingen naar alle gedrukte resoluties in het eerste deel, dat daartoe door de klerk die het 
supplement heeft geschreven, van een doorlopende paginering is voorzien. Deze doorlopende paginering is 
ook aangebracht in de banden met gedrukte resoluties over de jaren 1672-1675 en 1677-1685. Daarop waren 
dus ook supplementen gemaakt. De Collectie SGD bleek inderdaad supplementen te bevatten over de jaren 
1682, 1683 en 1685.1753 Ze zijn, evenals de gedrukte jaargangen van die jaren, buiten de auctie van 1803 
gebleven, wellicht doordat ze zich toen in de griffie bevonden. 1754 
De supplementen zijn voorzien van indices die ontleend zijn aan de indices in de registers van ordinaris 
netresoluties in het archief van de Staten-Generaal; ze ontsluiten alle ordinaris resoluties uit de betrokken 
periode die onder de gedrukte exemplaren of in de supplementen zijn te vinden. Waarschijnlijk zijn de 
supplementdelen halverwege de achttiende eeuw in opdracht van Hendrik Fagel de Oude samengesteld: de  
laatste vier zijn geschreven door A. van der Eem, ordinaris klerk ter griffie 1748-1787, en van een titelpagina 
voorzien door Hendrik van Goor, kamerbewaarder ter griffie 1745-1769. 
Hendrik Fagel de Oude heeft voor zijn handschriftenverzameling een volledige serie ordinaris resoluties bij 
elkaar weten te krijgen door de series gedrukte resoluties uit het familiebezit aan te vullen met een 
overcomplete serie geschreven resoluties van de Staten van Holland en met de oudste afleveringen van de 
gedrukte resoluties en de daarop vervaardigde supplementen. Zijn serie gedrukte resoluties die nu in de 
inventaris van het archief Fagel Supplement wordt beschreven, is de meest complete serie gedrukte resoluties 
die bewaard is gebleven.  
 
2.14 De uitgave van de resoluties 1755 
Een deel van de resoluties van de Staten-Generaal is uitgegeven. De Jonge gaf in 1827 en 1831 de resoluties 
over de jaren 1576 en 1577 in extenso uit, de Belgische rijksarchivaris Gachard publiceerde in 1861 en 
1866 nog een selectie uit de akten en resoluties over de jaren 1576-1585 en de Rijkscommissie voor 
Geschiedkundige Publicatiën (nu Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ING) publiceerde een 
gedrukte uitgave van de resoluties over de jaren 1576-1625 en een digitale uitgave van de resoluties over 
de jaren 1626-1630. Bovendien heeft het ING de gedrukte delen onlangs gedigitaliseerd en online 
beschikbaar gesteld.1756  
De RGP-uitgave is een initiatief van Van Riemsdijk. Hij had in het laatste hoofdstuk van De Griffie de 
bewerking en publicatie aanbevolen van tijdrekenkundige registers op de resoluties en de ingekomen en 
uitgaande depêches, lopende over een zeker aantal jaren en onder verwijzing naar de plaats waar ze in het 
archief werden aangetroffen. De beschrijvingen van al die afzonderlijke stukken zouden primair moeten 
worden geordend naar rubrieken (‘respecten’), ontleend aan de verschillende bestuurstaken en 
diplomatieke betrekkingen van de Staten-Generaal en binnen die respecten chronologisch naar de dag 
waarop de stukken in de vergadering ter tafel waren gebracht. De registers zouden tenslotte van 
alfabetische indices moeten worden voorzien.1757 
In 1910 trok de Commissie van Advies voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën, die in 1902 was 
opgericht en door Van Riemsdijk werd voorgezeten1758, N. Japikse aan om volgens het plan van Van 
Riemsdijk, dat een ordening naar onderwerp inhield, datgene voor publicatie geschikt te maken, wat “tot 
recht verstand der algemeene landsgeschiedenis noodig is, meer niet.” 1759 Japikse omschreef zijn 
selectiecriteria niet, maar hij handelde in de geest van Gachard, een man die gefascineerd was geweest 
door politieke en diplomatieke geschiedenis en weinig belangstelling had gehad voor andere uitingen van 
menselijke activiteit.1760 Gachard meende, dat de rekesten in particuliere zaken, die de Staten-Generaal in 
groten getale ontvingen, buiten beschouwing moesten blijven, want die zouden in een integrale publicatie 

                                                
1753 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 236, 237, 241, 242, 249, 250. 
1754 Omdat ook supplementen over 1676 voorhanden zijn, moet Hendrik Fagel de Oude van de betrokken jaargang nog 
een gepagineerd exemplaar hebben bezeten. Vermoedelijk is dit het exemplaar dat in de veilingcatalogus van 1803 staat 
beschreven onder nr. 21 ‘Resolutiën van de Staaten Generaal van 1676. hoorne band’ en dat door Looy en Van Spaan 
werd aangekocht. 
1755 Roelevink, ‘Navigating New Waters’, 70-72. 
1756 De Jonge, Résolutions des Etats-Généraux; Gachard, Actes des Etats-Généraux des Pays-Bas; Resolutiën der Staten-
Generaal 1576-1625, Resolutiën SG 1626-1630. 
1757 Van Riemsdijk, Griffie, 158-160. 
1758 Japikse, ‘Inleiding’ in: Resolutiën, I, X-XXII; zie ook: Kooijmans en De Valk, ‘Eene dienende onderneming’, 207-
212.  
1759 N. Japikse, ‘Inleiding’, Resolutiën, I, XVII. 
1760 Aerts, De Mecheleer en Wellens, L’âge de Gachard, 595-596.  
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veel te veel ruimte innemen, zoals men in de beide delen van De Jonge kon zien. “On tiendrait pour règle 
que toute mention et toute résolution de ce genre seraient exclues du Recueil.” 1761 Inderdaad waren er 
veel particuliere rekesten onder de ‘minder belangrijke’ stukken die Japikse wegliet, waardoor de door hem 
gepubliceerde jaargangen van de resoluties, zoals J. Roelevink constateerde, “onder andere niet meer 
geschikt zijn voor modern lobbyonderzoek.”1762 
Japikse bracht zijn ideeën over het belang van de resoluties ook tot uitdrukking in de vier verschillende 
editietechnieken die hij toepaste om de inhoud van de besluiten weer te geven: transcriptie in extenso in 
de hoofdtekst van de editie, samenvatting in de hoofdtekst van de editie of vermelding, hetzij in de 
hoofdtekst, hetzij in de annotatie. Naar stukken in het archief verwees hij in de annotatie alleen als hij ze 
belangrijk genoeg vond. Hij en zijn opvolgster H.H.P. Rijperman bewerkten volgens deze methode tussen 
1914 en 1941 in veertien delen de ordinaris en secrete resoluties van de Staten-Generaal uit de periode 
1576-1609, later de ‘Oude Reeks’ genoemd.  
Na jaren van stilstand werd de serie in 1971 voortgezet met de door A.Th. van Deursen bewerkte uitgave 
van de resoluties van 1609-1612. Hiermee begon de zogenaamde ‘Nieuwe Reeks’, die zich van de oude 
onderscheidde door een minder selectieve benadering, waarbij de tekst van alle resoluties in de hoofdtekst 
in hedendaags Nederlands werd samengevat. Vervolgbesluiten of afdoeningsbesluiten met relatief 
eenvoudige bijbehorende correspondentie werden opgenomen in de noten. Van alle stukken die in het 
archief werden aangetroffen werd in de noten de vindplaats vermeld. De samenvattingen van de resoluties 
werden in chronologische volgorde gepubliceerd. Het verband tussen de resoluties werd aangegeven door 
middel van een doorlopende nummering van de resoluties en een op die nummering gebaseerd 
doorverwijzingssyssteem. Op deze manier bewerkte Van Deursen ook de jaargangen 1610-1616. 
De publicatie van alle resoluties in chronologische volgorde en de verwijzing bij elke resolutie naar de 
vorige en volgende resolutie over dezelfde zaak betekende een grote verbetering, al was het moeilijker 
geworden de resoluties op onderwerp te vinden. Maar in de uitgave van de resoluties van 1617-1618, die 
door J.G. Smit werd bewerkt, werd de index substantieel uitgebreid en er werd in de inleiding weer een 
kritische toelichting gegeven op het gebruikte bronnenmateriaal, die in de delen die door Van Deursen 
waren bewerkt ontbrak. Deze aanpak werd verder verfijnd door J. Roelevink, die de jaargangen 1619-1620 
samen met Smit en 1621-1625 zelfstandig bewerkte. Het tweede deel over 1625, dat in 1994 uitkwam, was 
het laatste deel in de serie dat gedrukt werd. Het ING ging zich bezinnen op de mogelijkheden van digitale 
publicatie. 
Onder de titel ‘Unlocking government archives of the early modern period’ organiseerde het ING in 1994 
een conferentie waar het de mening van Nederlandse en buitenlandse deskundigen wilde peilen “over een 
mogelijke andere opzet van het project en om discussie te kunnen voeren over de opzet en de eventuele 
veranderingen in methode of ontsluitingstechniek van een aantal verwante buitenlandse edities.” Op 
grond van de uitkomsten van dit congres en een intern rapport over de mogelijkheden die textretrieval in 
dit verband kon bieden, werd in 1998 besloten de jaargangen 1626-1651 van de resoluties digitaal te 
publiceren, waarbij verwijzingen naar bijlagen achterwege zouden blijven. 
Het project werd onder leiding van Ida Nijenhuis door een team van onderzoekers, ict-specialisten en 
onderzoeksassistenten in de periode 1999-2007 uitgevoerd. In 2007 ging de publicatie van de resoluties 
van 1626-1630 online. Ze bleek vergeleken met de gedrukte editie de verwachte voordelen te hebben. Je 
kunt erin bladeren, van zittingsdag naar zittingsdag, je kunt op datum zoeken, je kunt verschillende indices 
gebruiken, afzonderlijk of in combinatie, en je kunt de tekst op woord en woordcombinaties doorzoeken. 
Vergeleken met de voordelen is het nadelig effect van het achterwege blijven van het 
doorverwijzingssysteem en van de verwijzingen naar andere stukken in het archief verwaarloosbaar 
klein.1763 Het samenvatten van de resoluties blijft intussen het bezwaar opleveren, dat niet kan worden 
gezocht op woorden of termen in de oorspronkelijke taal en dat die oorspronkelijke taal evenmin object 
van onderzoek kan zijn. 
 
 
3 De indices op de resoluties 
 
3.1 De particuliere en generale indices van de Staten-Generaal 

                                                
1761 N. Japikse, ‘Inleiding’, Resolutiën, I, XVI. 
1762 Roelevink, ‘Navigating New Waters’, 71. 
1763 Nijenhuis, ‘Besluiten ontsloten.’ 
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In de eerste decennia na het begin van de Opstand hield de griffier zijn resoluties toegankelijk door ze te 
marginaleren, dat wil zeggen: door in de marge van het register korte inhoudskarakteristieken (marginalia) 
van de resoluties te plaatsen. Na 1600 voegde de agent, die voor het opzoeken van de retroacta 
verantwoordelijk was, aan de marginalia van de toenmalige griffiers nog nieuwe marginalia toe. Diezelfde 
agent Bovendien tekende de agent in een handboek van dag tot dag aan hoe het was gesteld met de 
afhandeling van de zaken van provincies, colleges, steden en personen om daarover desgevraagd snel de 
nodige informatie te kunnen verstrekken.1764 Pas toen de werkzaamheden van de Staten-Generaal na de 
sluiting van het Drievoudig Verbond in 1596 sterk toenamen, voldeed dit simpele systeem van marginalia 
en handboeken niet meer, ook niet na toevoeging van nieuwe marginalia aan de oudere registers.1765 
Van de handboeken van de agent (ook wel manualen of journalen genoemd) zijn die van agent Ramet 
over de jaren 1589-1599 bewaard gebleven in de Loketkas. 1766  
Het aantal resolutieregisters werd na verloop van tijd te groot om ze met behulp van marginalia en 
handboeken efficiënt te kunnen raadplegen. Om de voortgang van zaken te kunnen controleren en de 
gedeputeerden van de nodige retroacta te kunnen voorzien moest de agent het verband aan het licht 
kunnen brengen tussen resoluties die in eenzelfde zaak waren genomen en tussen beslissingen die over 
langere tijd in soortgelijke zaken waren genomen. Rond 1600 ging hij ertoe over om na voltooiing van een 
resolutieregister de marginalia van de griffier systematisch te rangschikken in een index. 
De indices in de netregisters werden aanvankelijk gemaakt door de agent. Na de dood van agent De 
Heijde in 1676 werd de indicering van het ordinaris register aan de deurwaarder van de griffie en de 
indicering van het secrete register aan de klerk van de patenten en de cijfers gedelegeerd. De griffier 
plaatste niet alleen de marginalia, maar was ook voor de toegankelijkheid van de resolutieregisters als 
zodanig verantwoordelijk. 1767 Hij had daar ook zelf belang bij, omdat hij verantwoordelijk was voor de 
voortgang in de besluitvorming en voor een belangrijk deel van de beleidsvoorbereiding. De index op het 
register, die pas na ommekomst van een jaar werd gemaakt, was hem daarbij onvoldoende behulpzaam. In 
het laatste kwart van de zeventiende eeuw ging hij de minuten voorzien van dorsalen (rugschriften die 
aangaven waar de resoluties over gingen), die hij overnam in een index, die hij van dag tot dag bijhield. In 
de achttiende eeuw bewerkte hij bovendien generale indices, die over meer jaren waren samengesteld en 
lijsten van retroacta, opsommingen van resoluties over een bepaalde zaak of een bepaald onderwerp, in 
veel gevallen aangevuld met afschriften van de resoluties waarnaar werd verwezen. Al deze particuliere en 
generale indices vervaardigde hij voor eigen rekening en maakten deel uit van zijn particuliere collectie 
handschriften. Dergelijke collecties hadden niet alleen een administarieve functie, maar bevredigden  
in de tweede helft van de achttiende eeuw ook een groeiende historisch-antiquarische belangstelling.1768 
 
3.2 De inrichting van de indices 
Indices op de resoluties van de Staten-Generaal zijn specificaties van die resoluties in alfabetisch-
systematische volgorde, onder aanwijzing van de plaats waar ze in die serie te vinden zijn. Indices kunnen 
worden onderscheiden in particuliere en generale indices. Een particuliere index is een index die vervaardigd is 
op één archiefbestanddeel (meestal een register). In de griffie zijn er in twee eeuwen tijd meer dan duizend 
gemaakt. Een generale index daarentegen ontsluit altijd meer dan één archiefbestanddeel en de resoluties 
van meer jaren. Dat is ook zijn functie: als er retroacta moesten worden gezocht over een langere periode 
kon het gebruik van achtereenvolgende jaarindices erg omslachtig zijn. Generale indices zijn selectief of 
cumulatief. Meestal zijn ze selectief, omdat ze alleen finale besluiten met mogelijke precedentwerking 
behoefden te ontsluiten of alleen de resoluties uit de betrokken periode die door de bewerker het meest 
notabel worden geacht. Maar er bestaan ook generale indices die een accumulatie zijn van alle 

                                                
1764 Art. 21 van de instructie voor Valckenburch (agent 1605-1629), in: Van Riemsdijk, Griffie, 181. 
1765 Zo is in de marginalia in het dubbel over 1578 apr. 20 - dec. 31 de hand te herkennen van Valckenburch. 
1766 De inhoudsopgaven in de 18e eeuwse kopieregisters over de jaren 1603-1606 zijn misschien kopieën van de 
handboeken over die jaren. 
1767 ‘Sal mede (...) op alle des Generaliteyts resolutiën den sin sommierlick in margine (...) annoteren ende achter de 
respective registers van resolutiën, alsoock alle andere des Generaliteyts registers ende boecken, soo jegenwoordige 
als toecomende, bequame inventarissen doen maecken tot coste vande Generaliteyt, ten eynde haer Ho: Mog: ende 
yder litmaet daervan tallen tyden haer naer behooren sullen mogen dienen,’ art. 14 van zijn instructie van 1646, in: 
Van Riemsdijk, Griffie, 183-193. 
1768 Zo vroeg O.F. de Lijnden in Voorst in zijn brief van 2 oktober 1779 aan griffier Hendrik Fagel de Oude ter 
completering van zijn collectie indices op de notulen van de Raad van State het deel over 1675-1699 dat door de 
klerk Bogaers is gecompileerd: NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 2526. 
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inhoudskarakteristieken en verwijzingen die in een serie particuliere registers voorkomen. Dergelijke 
cumulatieve indices zijn een volledige toegang op alle resoluties die in de periode waarover de serie loopt 
zijn genomen. In een archief dat volgens de regels van het resolutiestelsel is gestructureerd, vormen de 
indices op die resoluties de belangrijkste toegang. Zij ontsluiten niet alleen de resoluties, maar via die 
resoluties ook de rest van het archief.  
In het archief van de Staten-Generaal zijn alle netregisters van resoluties van indices voorzien. De vroegste 
indices (ook wel inventarissen of repartoria genoemd) zijn niet meer dan lijsten van inhoudskarakteristieken 
onder verwijzing naar hun vindplaats. De volgorde is alfabetisch (volgens de orde van het alfabeth), maar niet 
lexicografisch. In de eerste helft van de zeventiende eeuw ontwikkelen zich uit deze lijsten 
trefwoordensystemen die uit indextermen (trefwoorden en verwijstermen), inhoudskarakteristieken en 
vindplaatsverwijzingen bestaan en die primair alfabetisch en secundair systematisch zijn geordend. 
In de inhoudskarakteristieken of posten worden de resoluties naar hun inhoud omschreven. Soms gebeurt 
dat met een of twee woorden, soms met uitgebreidere analyses van die resoluties. Een index met 
uitgebreide analyses noemt men een beredeneerde index. 
Een trefwoord of woord is in dit trefwoordensysteem een woord of een combinatie van woorden 
waaronder resoluties met soortgelijke inhoudskarakteristieken kunnen worden geplaatst. De 
ingangstrefwoorden, de trefwoorden die de hoofdgeleding van de index uitmaken, worden respecten 
genoemd.  
Vanaf het moment waarop de index wordt gestandaardiseerd, ontstaat een onderscheid tussen de 
voorgeschreven trefwoorden en de vrije trefwoorden, waarvan het gebruik niet bindend is voorge-
schreven. Een trefwoord is voorgeschreven als het voorkomt in een standaardtrefwoordenlijst. Zo'n lijst 
wordt tafel van respecten of hoofdenlijst genoemd. 
In het tweede kwart van de zeventiende eeuw worden naast de trefwoorden ook verwijstermen of renvoys 
geïntroduceerd: niet-toegelaten trefwoorden die door middel van het tussenvoegsel Vide of siet naar 
toegelaten trefwoorden verwijzen of renvoyeren. Deze verwijstermen vindt men onder elke letter van de 
index na de generalia en vóór de trefwoorden, tenzij het gaat om vroegere ingangstrefwoorden die tot 
verwijsterm zijn gedegradeerd: dan zijn ze meestal onder de trefwoorden blijven staan. 
Het gebruik van verwijzingstermen leidt er niet toe dat elke resolutie maar onder één trefwoord wordt 
vermeld. Overlappende trefwoorden worden getolereerd en in zekere mate zelfs bevorderd. Met name in 
de tweede helft van de achttiende eeuw is het niet ongebruikelijk dat dezelfde resolutie onder verschillende 
trefwoorden kan worden gevonden. Op 10 februari 1785 bijvoorbeeld legt J. Washington jr. de eed af als 
onderklerk van Friesland. De desbetreffende resolutie wordt in de index op de minuutresoluties van dat 
jaar op vijf verschillende plaatsen vermeld: bij de generalia onder de letter W (Washington) en verder onder 
de trefwoorden Clerquen, Eeden, Griffier en griffie en Vriesland. 
Als de index een echt trefwoordensysteem is geworden, waarbij gelijksoortige inhoudskarakteristieken 
onder hetzelfde trefwoord zijn gebracht, worden de inhoudskarakteristieken die zonder trefwoord blijven 
onder hun beginletter bij elkaar geplaatst. Deze groepen losse inhoudskarakteristieken met dezelfde 
beginletter, de generalia, krijgen een plaats aan het begin van de desbetreffende beginletter. Doordat steeds 
meer generalia tot trefwoorden worden gepromoveerd, bestaan de generalia uiteindelijk alleen nog uit 
persoonsnamen van rekwiranten en gedeputeerden. 
De groei van de bemoeienissen van de Staten-Generaal in de zeventiende eeuw leidde tot een toename 
eerst van de vrije en daarna van de voorgeschreven trefwoorden. Om de index toch nog overzichtelijk te 
houden worden bovendien waar mogelijk ingangstrefwoorden aan andere ingangstrefwoorden 
gesubordineerd (relatief of ondergeschikt) gemaakt. De eerste subordinatieactie wordt in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw uitgevoerd, als een begin wordt gemaakt met de subordinatie van de namen van de 
Staatse gezanten in het buitenland en van de uitheemse gezanten in Den Haag aan de naam van het land 
waar ze geaccrediteerd zijn en dat ze vertegenwoordigen. Het gesubordineerde trefwoord blijft als 
verwijsterm ook op zijn oorspronkelijke plaats in de index vermeld staan. 
Nog sneller dan het aantal bemoeienissen steeg het aantal resoluties dat werd genomen. Een gevolg was 
dat sommige trefwoorden onder de generalia tot ingangstrefwoorden werden gepromoveerd. Een ander 
gevolg was dat het aantal inhoudskarakteristieken onder hetzelfde ingangstrefwoord te groot werd en dat 
het ingangstrefwoord moest worden gespecificeerd. Het eerste trefwoord dat door dit lot werd getroffen 
was het trefwoord Admiraliteit, dat al in het begin van de zestiende eeuw werd onderverdeeld in Admiraliteit  
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Tabel 15. Trefwoorden onder de C, 
17461769 

 
C [generalia] 
vide [etc.] 
copijen 
courantiers 
Charleroij 
conferentiën 
conclusie 
Cagliari 
Cumberland 
Canonisijen en collatiën 
 beursen siet litera B 
Consenten 

Gelderland 
Holland 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Stad en Lande 

Commissiën 
ter vergaderinge van haar Ho.Mo. 
in den Raad van State 
in de Rekenkamer 
in de admiraliteiten 
verscheiden commissiën 

Ceulen 
resident van Lansberge 
resident Elsacker 

Cleefsche regeering 
Creditiven 

van haar Ho.Mo. 
aan haar Ho.Mo. 

Recreditiven 
van haar Ho.Mo. 
aan haar Ho.Mo. 

collecte (nihil) 
ceremonieel 
consuls siet ook Spagne 
commisen generaal 
commissarissen (nihil) 
Coeverden 
Courland (nihil) 
capitulatiën 
commissie-vaarders (nihil) 
comptoir generaal siet negotiatiën 
Curaçao siet West Indische Compagnie  
Cartel siet querrain 
Corfu siet Venetien lit. I 
 
 

                                                
1769 Index Fagel op de minuutresoluties. 
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op de Maze, te Amsterdam, in Zeeland, in 't Noorderkwartier en in Vriesland. Het trefwoord Admiraliteit was 
sindsdien een ingangstrefwoord of generaal woord voor de bijzondere trefwoorden of particuliere woorden 
waarmee de afzonderlijke admiraliteitscolleges werden aangeduid. 
De samenstelling en de inrichting van de indices en de betekenis van de trefwoorden waren in de 
geschreven resoluties helemaal afgestemd op de behoeften van de ambtenaren van de griffie: het bewaken 
van de voortgang in het besluitvormingsproces, het ter tafel brengen van de nodige retroacta en de 
voorbereiding van het beleid. Ze zijn dan ook een afbeelding van de activiteiten en werkprocessen van de 
Staten-Generaal en vooral van de administratieve vertaling daarvan. Ze zijn ook een afbeelding van de 
omvang van die activiteiten.  
 
3.3 Superscriptie 
Indices op de resoluties verwijzen naar folionummers of data. Indices op de registers zijn gemaakt na 
voltooiing van die registers en verwijzen naar de bij registratie aangebrachte folio’s. Indices op de minuten, 
die de besluitvorming op de voet volgen, verwijzen naar data. De resolutieregisters van de Staten-Generaal 
zijn niet alleen gefolieerd maar ook gesuperscribeerd: voorzien van een dagtekening op elke folio. Dat is 
handig als je van een resolutie die je zoekt de datum weet, bijvoorbeeld als je een gedateerde bijlage met 
een resolutie in verband wilt brengen: dan kun je jezelf ook zonder index redden. Superscriptie is pas laat 
routine geworden. De netregisters van ordinaris resoluties vanaf 1734 werden gesuperscribeerd door Jacob 
van Byemont, die in dat jaar agent werd, maar Van Byemont superscribeerde ook de netregisters over de 
jaren 1696-1733. De dubbelen van ordinaris resoluties werden vanaf het tweede register over 1683 
gesuperscribeerd bij het afschrijven van de resoluties; de registers over 1682 en eerdere jaren werden met 
terugwerkende kracht van dateringen voorzien door de klerk die ook de originele registers tot en met 1695 
heeft gesuperscribeerd. Superscriptie was niet altijd even urgent, maar werd in de achttiende eeuw door de 
griffier ook wel als stopwerk voor zijn klerken gebruikt.1770 
De dubbelen werden niet geïndiceerd, omdat ze niet werden gebruikt om er wat in op te zoeken. De 
superscriptie in veel jaargangen van de dubbelen dateert uit het midden van de negentiende eeuw. 
Commies-chartermeester De Zwaan heeft toen veel ongefolieerde registers alsnog laten foliëren door de 
schrijver Lagrand, waaronder de dubbelen van ordinaris netresoluties. Zo folieerde Lagrand in de jaren 
1849-1851 de dubbelen van de ordinaris resolutieregisters tot en met 1671. 1771  
 
3.4 De verschillende series particuliere en generale indices: samenstelling, vindplaats en wijze van 

bevraging 
Ambtenaren ter griffie hebben alle resolutieregisters van de Staten-Generaal geïndiceerd: de netregisters, 
de secrete registers en de particuliere registers. Bovendien maakten de Fagels vanaf 1690 indices op de 
ordinaris en secrete minuutresoluties. Voorts werden er indices over een langere periode dan een jaar 
samengesteld, die een ruime of minder ruime selectie uit de jaarindices bevatten. Voor deze generale 
indices bestond ook buiten de griffie belangstelling en ze werden voor een deel ook buiten de griffie 
vervaardigd. In het Nationaal Archief worden maar liefst tien series generale indices bewaard: generale 
indices op de zeventiende-eeuwse resoluties van de agent, series generale indices op voornamelijk de 
achttiende-eeuwse resoluties van de commies en de griffier, generale indices op de gedrukte resoluties en 
generale indices die zijn vervaardigd door klerken van de Raad van State.  
De meeste van deze particuliere en generale indices zijn op enig moment ondergebracht in het archief van 
de Staten-Generaal, waar ze van oorsprong bijna geen van alle toe behoren. De indices in de registers 
maken uiteraard deel uit van het archief, maar de meeste andere series zijn afkomstig uit het archief van de 
griffiers Fagel. Ze werden door Hendrik Fagel de Jongste, de laatste griffier, in 1795 in de griffie 
achtergelaten of in 1803 ter verkoop aangeboden en door de staat in beslag genomen.1772 Buitendien 
worden in het archief van de Staten-Generaal nog enkele generale indices aangetroffen die tot het archief 
van de Raad van State en de collectie Bogaers hebben behoord. 
Veel van de Fagel-indices zijn inmiddels beschreven in het archief Fagel Supplement. Hierin zijn ook de 
Fagel-indices opgenomen die in de veiling van 1803 door de voormalige agent van Financiën Johannes 
Goldberg werden aangekocht en die in 1828 met de verzameling Goldberg door het Rijksarchief werden 

                                                
1770 Het register over de eerste helft van 1683 is gesuperscribeerd door de klerk Van der Kest. 
1771 Veel registers bevatten een aantekening van De Zwaan in de zin van ‘Gedaan foliëren door Lagrand den ....’ 
1772 Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KB, collectie veilingcatalogi, cat. nr. 35; Notitie van aangehouden en 
uitgeleverde stukken, 1803.  
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verworven. In het familiearchief Fagel, dat in 1922 door het Algemeen Rijksarchief werd verworven, zijn 
alleen die indices achtergebleven die om wat voor reden ook buiten de verkoping van 1803 zijn gehouden.  
Drie generale indices tenslotte worden in het Nationaal Archief bewaard in de archieven van de 
Stadhouderlijke Secretarie, Bisdom en De Jonge van Ellemeet.  
Het gebruik in het Rijksarchief in de negentiende eeuw om resoluties bij resoluties en indices bij indices te 
plaatsen en om wat overtollig leek naar de zolder te verbannen, heeft de inzichtelijkheid in de functies van 
de verschillende series indices en in hun relaties met de series resoluties niet bevorderd. In de inventaris 
van Japikse zijn de particuliere indices op jaargang gesorteerd en bij de netregisters van ordinaris en 
secrete resoluties geplaatst, terwijl de series generale indices op de ordinaris resoluties evenals die op de 
secrete resoluties bij elkaar te vinden zijn. In de tabellarische inventaris op de resoluties  worden ook alle 
bijbehorende particuliere indices in hun verband beschreven. In de inventaris van het archief Fagel 
Supplement is een systematische beschrijving opgenomen van alle series indices die niet meer in het 
familiearchief Fagel worden aangetroffen, maar daar wel toe hebben behoord, inclusief de series die zich 
nog in het archief van de Staten-Generaal bevinden. 
 
3.5 De series particuliere indices: samenstelling, eigenaardigheden en bruikbaarheid 
 
3.5.1 De indices in de ordinaris, secrete en particuliere registers 
Alle series resolutieregisters zijn van indices voorzien: de registers van ordinaris resoluties over de jaren 
1576-1785, de registers van secrete resoluties over de jaren 1592-1796 en de particuliere resolutieregisters 
en de registers van resoluties van de Grote Vergaderingen. Het register van ordinaris netresoluties over 
1785 is het laatste ordinaris register dat van een index is voorzien. De indicering van het secrete register 
heeft men tot en met 1796 volgehouden. 
De oudste contemporaine indices (inventarissen) zijn waarschijnlijk de jaargangen 1599 en 1600. Sinds die 
jaren werd het minuutregister met enige regelmaat en op bescheiden wijze geïndiceerd In dezelfde 
bescheiden stijl indiceerde men toen ook enkele oudere jaargangen (die van 1588, 1589, 1593, 1594, 1597 
en 1598). 
Cornelis de Heijde, agent in de periode 1653-1678, is degene geweest die het indiceren van de registers bij 
de Staten-Generaal heeft doorgezet en op vaste voet geregeld.1773 Vanaf het jaar van zijn aanstelling 
indiceerde hij alle lopende registers, ordinaris, secreet en particulier, volgens een vaste systematiek. 
Aanvankelijk kreeg hij elk jaar de expliciete opdracht van HHM om ’op ordre van den Griffier’ de lopende 
registers te indiceren 1774, maar in 1662 verhoogden HHM zijn traktement met 50% en voegden ze het 
indiceren van de ordinaris, secrete, Oost- en West-Indische en Oost-Friese registers toe aan zijn vaste 
takenpakket.1775 Bij zijn dood in 1678 was de indicering van de registers een vaste routine geworden. 
Behalve de lopende registers indiceerde hij ook de oudere registers die ongeïndiceerd waren gebleven: 
vanaf 1657 de secrete resoluties uit de periode 1592-1651, die toen deels ongebonden ter griffie werden 
bewaard 1776, vanaf 1658 de netregisters van ordinaris resoluties over de jaren 1576-1580, 1585-1587, 
1590-1592, 1596, de minuutregisters van ordinaris resoluties over de jaren 1595, 1611 en 1614, de registers 
van ordinaris minuutresoluties van 1581-1584, 1595, 1611 en 1614 1777 en vanaf 1659 ook de particuliere 
registers van vóór 1652, dat wil zeggen de registers van Oost- en West-Indische, Oost-Friese, militaire en 
zeezaken en de registers van de handelingen met de hertog van Aerschot en van de handelingen in Tilburg 
en Munster 1778, evenals de registers van de Grote Vergadering van 1651. 
Bij het indiceren volgde hij een vaste methode, die ook door zijn opvolgers werd gevolgd. Eerst 
marginaleerde hij het register. Vervolgens grosseerde (folieerde) hij het register. Dan maakte hij een 

                                                
1773 De Heijde heeft het (uiteraard betaald) indiceren van de registers onder zijn arbeidsvoorwaarden laten opnemen. 
Zie hiervoor zijn aanmerkingen op de art. 11 van zijn instructie van 1654: Memorie van Remarques by den Agent de 
Heijde onder verbeteringe van haer Ho. Mo. Gestelt, tot correctie ofte veranderinge opde Articulen van desselfs 
Instructie, arch. SG inv. nr. 12548.330. 
1774 Ress. SG 12/12/1653, 24/12/1653, 28/07/1655, 15/04/1656, 03/03/1657, 30/01/1658 en 23/03/1662. 
1775 Res. SG 25/07/1662. De marginalering van de geresumeerde minuten van ordinaris resoluties kort na de 
stelselwijziging van 1671 is maar van korte duur geweest en heeft op de gevolgde werkwijze geen merkbare invloed 
gehad. 
1776 Res. SG 25/07/1662. Bij ress. SG 03/03/1657 en 23/03/1662 was De Heijde al de indicering opgedragen van 
de secr. ress. over resp. 1646-1651 en 1602-1634. 
1777 Ress. SG 30/01/1658 en 28/07/1662. 
1778 Ress. SG 14/10/1659, 23/03/1662 en 24/12/1671. 
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conceptindex door die marginalia op de daartoe bestemde plaats in te schrijven in een alphabet dat van 
standaardtrefwoordenlijsten was voorzien. Die conceptindex liet hij vervolgens door een klerk in het net 
schrijven. Tenslotte zorgde hij ervoor, dat de netindex met het register werd ingebonden. De indices in de 
secrete en de particuliere registers zagen er uiteindelijk eenvoudiger uit dan die in de ordinaris registers, 
doordat het aantal resoluties dat ze ontsloten kleiner en de aard van de resoluties specifieker was, maar dat 
neemt niet weg dat hun methode van bewerking dezelfde was. 
Van de conceptindices van De Heijde zijn er heel wat bewaard gebleven: de meeste indices die De Heijde 
met terugwerkende kracht maakte op de zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse registers van ordinaris 
resoluties 1779, de indices in de secrete registers over de jaren 1634-1646 en 1654-1670 en 1673-1677, de 
indices op de later herschikte registers over 1671 en 1672 en de meeste particuliere registers.1780 
Na de dood van De Heijde bleef de indicering van het ordinaris register tot de taken van de agent 
behoren. De indices in de ordinaris registers zijn alle door de opeenvolgende agenten vervaardigd. Van de 
indices over de periode 1723 - juni 1724 en de eerste helft van 1744 zijn bovendien hun concepten 
bewaard gebleven.1781  
De indicering van het secrete register vertrouwde men echter toe aan Pieter van Peene, de klerk van de 
cijfers, die de secrete resoluties toen al twintig jaar registreerde. Tot zijn overlijden in mei 1691 
marginaleerde en indiceerde hij de secrete registers op min of meer dezelfde voet als De Heijde had 
gedaan.1782 Sindsdien schreef de klerk die het register schreef ook de index. 
De opvolger van Van Peene had van indiceren minder kaas gegeten. De indices in de secrete registers over 
de periode 1691-1699 zijn niet al te best. Om te beginnen zijn ze beknopter dan ooit. Een marginaal wordt 
maar onder één trefwoord vermeld ook als meer trefwoorden in aanmerking komen. Als een resolutie van 
meer marginalia is voorzien, wordt alleen de eerste in de index opgenomen. De traditionele systematiek 
wordt niet consequent volgehouden: resoluties over het Duitse Rijk, die in het register over 1690 volgens 
het gebruik nog onder Keijzer zijn te vinden, moeten nadien onder Weenen worden gezocht. Soms ook 
wordt de traditionele systematiek met die van de griffier gecombineerd. In de index op het register van 
1692 wordt het door François Fagel geïntroduceerde trefwoord Turkeyen overgenomen, terwijl het oude 
trefwoord Constantinopelen wordt gehandhaafd. Ambassadeur in Turkije Van Heemskerck moet onder het 
eerste en ambassadeur in Constantinopel Colyer onder het laatste trefwoord worden gezocht.  
Vanaf 1692 bracht griffier François Fagel de inrichting van de index op het secrete register onder zijn 
controle door de geresumeerde minuten van secrete resoluties op de achterzijde van de laatste pagina van 
inhoudskarakteristieken te voorzien en de klerk die de geresumeerde minuten registreerde opdracht te 
geven die dorsalen als marginalen in het register over te nemen. De dorsalen op de geresumeerde minuten 
zijn daarmee de sleutel geworden tot de resoluties; het marginaleren van de eerste minuten komt vanaf 
1695 geheel te vervallen.  
De volgende stap naar integratie van beide indices werd gezet in 1699, toen weer een andere klerk met de 
registratie van de secrete resoluties en de vervaardiging van de index op het secrete register werd belast. 
François Fagel liet deze klerk die de index op het secrete register moet maken vanaf jaargang 1698 
eenvoudigweg de index op de geresumeerde minuten van de griffier (zie de volgende paragraaf) kopiëren 
en daarbij de data door folionummers vervangen.  
Het optreden van Hendrik Fagel de Oude (griffier 1744-1790) bracht in de indicering van de secrete 
resoluties opnieuw verandering. Hij maakte van zijn dorsalen op de geresumeerde minuten geen 
samenvattingen meer, zoals zijn oom nog had gedaan, maar nam ze letterlijk in zijn index op de minuten 
over. Vanaf dat moment (1745) zijn de inhoudskarakteristieken in de index in het register voor het eerst 
sinds een halve eeuw weer gelijk aan de marginalia. Deze vereenvoudiging was geen inhoudelijke 
verbetering, omdat het nu onmogelijk werd om meer marginalia in één inhoudskarakteristiek samen te 
vatten. Wel maakte het de verdere delegatie van het indiceerwerk aan klerken mogelijk en daar was het 

                                                
1779 Arch. SG inv. nrs., 3086, 3098, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3117, 3125, 3127, 3129, 3135, 3137, 3167 en 
3173. 
1780 De conceptindices van De Heijde op de secrete registers over 1634-1646 en 1654-1677 mrt. 2 in arch. SG inv. 
nrs. 4564, 4567, 4569, 4571, 4572, 4576, 4578, 4580, 4582 en 4585. Ze zijn ook van Fagel afkomstig. Ze maakten 
(m.u.v. het eerste deel) op de auctie van 1803 deel uit van kavel 35: Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KB. 
Conceptindices op de Oostfriese registers 1626-1661 bevinden zich in arch. SG inv. nr. 4861. De conceptindices van 
de opvolger van De Heijde over 1677 en 1678 in arch. SG inv. nrs. 4584 en 4587. 
1781 In NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 584-587. 
1782 In het archief van de SG worden de conceptindices van Van Peene over de jaargangen 1677-1678 bewaard. Van 
Peene schreef ook het vernieuwde register over 1672 en bijbehorende index. 
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Hendrik Fagel de Oude, die in deze jaren een prebureaucratische omwenteling in de griffie op gang 
bracht, blijkbaar om te doen. 
Hendrik Fagel de Oude realiseerde kort nadat hij griffier was geworden, een volledige harmonisatie en 
standaardisatie en vervolgens de delegatie van de praktische uitvoering van het indiceerwerk aan klerken. 
Zo werd het bewerken van de index op het ordinaris register vanaf 1746 door de hier buiten spel gezette 
agent aan de kamerbewaarder gedelegeerd. In 1755 nam de kamerbewaarder ook het marginaleren van het 
register, de basis van het indiceerwerk van hem over. 
De indicering van de secrete resoluties van 1746 verliep als volgt. Hendrik Fagel de Oude voorzag de 
geresumeerde minuten, zoals gebruikelijk, aan de rugzijde van korte inhoudskarakteristieken. Klerk 
Hendrik van Goor schreef die dorsalen onder vermelding van de bijbehorende data over in een van 
standaardtrefwoordenlijsten voorzien alphabet. Zijn broer Hartger van Goor (die de registratie van de 
secrete minuten over de jaren 1746-1747 en 1751-1761 voor zijn rekening nam) nam tenslotte de aldus 
bewerkte index in het secrete register over, waarbij hij de data in folionummers veranderde. 
In het laatste decennium van het ancien regime kwam de indicering van de ordinaris registers geheel tot 
stilstand. Het derde ordinaris register van 1785 is het laatste dat van een index is voorzien, terwijl de 
laatste marginalia in de ordinaris registers van 1789 worden aangetroffen. Het lijkt erop dat het 
vervaardigen van de index op dat moment vier jaar bij de marginalering achter liep. In 1747 verliep er 
tussen marginalering en indicering ‘nog maar’ twee jaar. 1783 
De secrete registers zijn tot op de laatste jaargang geïndiceerd 
Bij de secrete resoluties verliep de ontwikkeling van de indiceertechniek en van de inrichting van de index 
veel sneller en efficiënter dan bij de ordinaris resoluties. Oorzaak hiervan was het specifieke karakter en 
het geringere aantal van de gesecreteerde minuten, maar vooral de omstandigheid, dat de indicering ervan 
na de dood van De Heyde aan de agent werd onttrokken, waardoor de griffiers Fagel veel eerder de vrije 
hand kregen. 
 
3.5.2 De indices op de ordinaris minuutresoluties over de jaren 1690-1796 en indices op de secrete 

minuutresoluties over de jaren 1690-1795 
Onder Cornelis de Heijde was het indiceren van de resoluties de exclusieve taak van de agent geworden. 
De verbeterde kwaliteit van de indices die hiervan het gevolg was kwam echter bijna uitsluitend het 
opzoeken van retroacta ten goede en nauwelijks de voortgangscontrole. De indicering van de registers kon 
immers pas plaatsvinden als het jaar voorbij was en duurde bovendien langer naarmate het aantal 
resoluties toenam. De griffier en de commies hielden de minuten intussen min of meer toegankelijk met 
behulp van dorsale aantekeningen, aantekeningen aan de rugzijde die in het kort de inhoud van die reso-
luties meedeelden. Dat de Staten-Generaal niettemin de voortgangscontrole als een probleem gingen zien, 
blijkt uit een resolutie uit 1683, waarbij zij hun commies, die de voortgang van zaken in de ordinaris 
vergadering moest bewaken, uitdrukkelijk opdroegen ter vergadering notitie te houden van alle resoluties 
die door provincies werden overgenomen, die aan andere instanties en personen werden toegezonden om 
advies of bericht en die commissoriaal werden gemaakt, althans voor zover ze niet secreet waren en niet 
op particuliere personen betrekking hadden. 1784  
François Fagel de Oude, de commies in kwestie, introduceerde na enige tijd een ontsluitingssysteem 
waarin de agent en de geheimschrijver hun rol als indiceerders van de registers behielden, maar waarin de 
commies en de griffier bovendien dagelijks een index bijhielden op de nog niet geregistreerde minuten. 
Het jaar 1690, het jaar waarin hij zijn vader opvolgde als griffier en waarin hij zelf als commies werd 
opgevolgd door zijn broer Hendrik Fagel Hz., is het beginjaar van twee nieuwe series indices: de indices 
op de minuten van ordinaris resoluties en de indices op de minuten van secrete resoluties. 
Bij de bespreking van de indices in de secrete registers zijn de maatregelen besproken die François Fagel in 
1692 en 1699 nam om greep te krijgen op het indiceren van het secrete register en de dorsalen op de 
geresumeerde minuten van secrete resoluties tot uitgangspunt van die indicering te maken. Deze 
maatregelen leidden er toe, dat de vindplaatsverwijzing (naar datum of naar folionummer) als enige 
verschil overbleef tussen de indices op de secrete minuutresoluties en de index op het secrete register. 
De indices op de minuten hadden een meer actuele functie dan de indices op de registers en werden dus 
ook op een andere manier bewerkt. De Fagels hielden de indices op de minuten van ordinaris resoluties 

                                                
1783 De index over de eerste helft van 1747 werd geschreven door Trellont, die pas in 1749 als klerk werd beëdigd: 
res. SG 28/06/1749. 
1784 Res. SG 15/02/1683. 
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regelmatig bij door van elke resolutie die werd genomen de inhoudskarakteristieken en de datum onder 
het desbetreffende trefwoord in te schrijven in een alphabet, dat sinds 1729 van 
standaardtrefwoordenlijsten was voorzien. 1785  
Verschillen in functie en wijze van bewerking zorgden tot 1748 ook voor verschillen in inhoud en 
inrichting. De inhoudelijke verschillen zijn niet heel groot. In principe ontsluiten de indices op de minuten 
dezelfde resoluties als de indices op de registers, maar dan in een ander ontwikkelingsstadium. Vier 
uitzonderingen op deze regel zijn het vermelden waard. Het eerste verschil betreft de resoluties op 
paspoortaanvragen in de periode 1705-1716. Doordat de minuten van deze resoluties niet in het ordinaris 
register, maar in een particulier register zijn geregistreerd, komen verwijzingen naar deze resoluties wel in 
de index op de minuten, maar niet in de index op het register voor. Het tweede verschil betreft resoluties 
van notificatie op ingekomen brieven. Verwijzingen naar dergelijke resoluties ontbreken in de indices op 
de minuten tot 1729, als Hendrik Fagel de Oude van zijn oom Hendrik Hz. de functie van commies en de 
bewerking van deze indices overneemt. Het derde verschil betreft de indices over de periode januari 1731 
- 15 februari 1748; die ontsluiten behalve de ordinaris, ook de secrete notulen.1786 En tenslotte is er nog 
een verschil in de inhoudskarakteristieken. Die zijn in de indices op de minuutresoluties vanaf 1729 
uitvoeriger, betreffen dan zo nodig ook belangrijke onderdelen van resoluties 1787 en vermelden hun 
strekking, zodat we in de index zelf kunnen zien of ze commissoriaal zijn gemaakt, overgenomen door een 
provincie, gezonden aan ZH om te disponeren, aan een ander college gezonden om advies of aan 
betrokkenen ter informatie en of in een verzoek vervat in een rekest is geapprobeerd of gedifficulteerd. 
Verschillen in de inrichting betreffen vooral de manier van verwijzing, de gebruikte trefwoorden en de 
structuur van die trefwoorden. De indices op de minuten verwijzen uiteraard niet naar folionummers, 
maar naar data, wat ze overigens ook als index op de registers bruikbaar maakt. Doordat de 
inhoudskarakteristieken specifieker zijn, is het aantal verwijzingen per inhoudskarakteristiek gemiddeld 
genomen lager dan in de index op de registers. De vaste trefwoorden die in de indices op de registers 
voorkomen worden ook in de indices op de minuten gebruikt, met uitzondering van het trefwoord 
Constantinopelen, dat in de index op de minuten door Turkeijen is vervangen. De indices op de minuten 
bevatten wel trefwoorden die in de indices op de registers ontbreken. Vooral in de periode 1728-1744 
neemt het aantal trefwoorden nog sneller toe dan in de indices op de registers. Gelet op hun functie wekt 
het weinig verbazing dat die trefwoorden vooral betrekking hebben op de voortgang van de zaken, de 
verzending en de ontvangst van brieven, de uitgifte van de verschillende akten en de organisatie van de 
griffie. Wat over de structuur van de indices op de minuutresoluties nog kan worden opgemerkt is, dat de 
subordinatiegraad lager is 1788, het aantal verwijstermen bijgevolg geringer en het aantal trefwoorden 
waaronder dezelfde resolutie vermeld wordt in veel gevallen groter. 
In de periode 1744-1756 worden de verschillen tussen de indices op de minuten en de indices in de 
registers snel kleiner. Nadat François Fagel de Oude al de indices op de secrete minuten en het secrete 
register had geharmoniseerd, harmoniseert en standaardiseert zijn neef en opvolger Hendrik Fagel de 
Oude vanaf 1744 de inrichting van alle indices: op het ordinaris register, op het secrete register, op de 
ordinaris minuten en op de secrete minuten. Zeker na 1756 lopen de ontwikkeling van de indices op de 
minuten en die van de indices op de registers aan elkaar parallel en komt het verschil in vorm hoogstens 
nog tot uitdrukking in een geringere mate van subordinatie. Het is niet toevallig dat Hendrik Fagel de 
Oude juist in deze periode de bewerking van zijn indices op de minuten en de bewerking van de indices 
op de registers aan klerken delegeert. 
De indicering van de ordinaris minuten was voor de commies evenmin ambtsplicht als de indicering van 
de secrete minuten dat was voor de griffier. De Fagels deden dit op eigen initiatief. Toen Hendrik Fagel de 
Oude zijn oom François Fagel de Oude opvolgde als griffier, droeg hij het indiceren van de ordinaris 

                                                
1785 De eerste drie bewaard gebleven exemplaren zijn nog niet van maand tot maand bijgehouden en hebben ook nog 
niet in alle opzichten de inrichting van de latere exemplaren. 
1786 In de delen over 1746-1747 en de eerste maanden van 1748 worden onder een apart trefwoord zelfs de secreete 
brieven van notificatie vermeld. De index over 1745 vormt een uitzondering. Op de titelpagina heeft Hendrik Fagel de 
Oude aangetekend: ‘Index op `t Register van 1745. Den index op `t Secreet Register van 1745 is een apart Boek’. 
1787 Bijv. res. 26/07/1729 over deserteurs, waarvan een onderdeel een soldaat in Dendermonde betreft. Dit 
onderdeel wordt in de index van Hendrik Fagel de Oude onder Dendermonde vermeld. In de index op het register van 
1729 tweede halfjaar komt het trefwoord Dendermonde niet voor. 
1788 Bourtange en Coevorden zijn nog ingangstrefwoorden als zij in het register al onder Drenthe zijn gebracht. Hetzelfde 
geldt voor Stevenswaard, Steenbergen, Namen en Antwerpen, Gibraltar en Maltha, Port Mahon en Sicilië die niet zoals in het 
register gesubordineerd zijn aan respectievelijk Overquartier van Gelderland, Bergen op Zoom, Brussel, Spanje en Italië. 
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minuutresoluties niet over aan de nieuwe commies, maar nam hij het indiceren van de secrete minuten, 
wat François Fagel gewoon was te doen, er eenvoudigweg bij. De series indices op de minuutresoluties 
waren privébezit: de oudere jaargangen stonden niet op de griffie, maar thuis in de bibliotheek. Later zijn 
ze ingevoegd in het archief van de Staten-Generaal, met uitzondering van de eerste jaargang (1690) van de 
indices op de ordinaris minuten en de jaargangen 1694-1698 van de indices op de secrete minuten, die nu 
respectievelijk worden aangetroffen in het archief Fagel en in het archief Fagel supplement. 1789 
De jaargangen 1694-1698 van de indices op de secrete resoluties verdienen bijzondere aandacht. Ze 
kwamen pas in 1828 met de collectie Goldberg op het Rijksarchief. Fagel had ze als overcompleet uit de 
serie verwijderd nadat hij, om een vermeend hiaat over de jaren 1692 en 1693 te dichten, een generale 
index over de periode 1692-1698 had toegevoegd. In werkelijkheid bestond en bestaat dat hiaat niet. De 
delen over 1692 en 1693 zijn op de rug abusievelijk gemerkt ‘1689’ en ‘1691’, terwijl op de rug van de 
index over 1691 het jaartal ‘1688’ prijkt. De Zwaan heeft dat geconstateerd en met potlood op de delen 
geschreven. Japikse heeft dat niet gezien en de foutieve orde hersteld. 
 
3.5.3 De indices op de gedrukte resoluties 1692-1796 
Ook de gedrukte resoluties werden van indices voorzien. Deze indices werden vervaardigd door of in 
opdracht van de drukkers Scheltus, die ook de resoluties zelf drukten en verspreidden. Ze stonden buiten 
de traditie van de griffie. Trefwoorden zijn niet aan elkaar ondergeschikt gemaakt, maar bijna allemaal in 
de primaire alfabetische orde opgenomen. Wel zijn de analyses binnen een trefwoord vooral in de tweede 
helft van de eeuw dikwijls per zaak gegroepeerd. 
De indices op de jaargangen 1692-1708 zijn gebrekkig, maar dat geldt ook - althans zeker tot 1703 - voor 
de gedrukte resoluties zelf. Vanaf 1708 is de index goed te gebruiken, hoewel deze dan nog minder 
trefwoorden bevat dan de indices op de geschreven resoluties. Vanaf 1741 zijn de indices in de gedrukte 
jaargangen als uitstekende toegangen op de gedrukte resoluties aan te merken. Ze zijn dan zeer uitvoerig 
en van een trefwoordenlijst voorzien, terwijl ze sinds 1751 behalve naar pagina's ook naar data verwijzen. 
De onervaren gebruiker, die niet weet onder welk ingangstrefwoord hij moet zoeken, zal ze zelfs 
prefereren boven de geschreven indices, die de resoluties meer in hun verband ontsluiten, wat het voor 
hem moeilijker maakt om het juiste ingangstrefwoord te vinden. 
De indices op de ordinaris minuutresoluties verwijzen naar data en kunnen in principe dus ook als toegang 
op de gedrukte resoluties worden gebruikt, wat vooral vóór 1741 zijn nut kan hebben. 
 
3.5.4 De serie indices op de registers van ordinaris resoluties van de agent 1746-1788 
In 1746 moest de agent de bewerking van de index aan de kamerbewaarder overlaten. Het maken van een 
index was hem echter bij zijn instructie opgedragen en hij kreeg er ook voor betaald. Dat is de enige reden 
die ik kan bedenken waarom hij doorging met indiceren. Door deze indiceeractiviteit ontstond een nieuwe 
serie van indices die niet meer in het resolutieregister werden afgeschreven en die de periode 1746-1788 
heeft omvat. De inrichting van deze indices ging steeds meer lijken op de inrichting van de index op de 
minuten. Er werd niet meer verwezen naar data, niet meer naar folio’s, de brieven van notificatie werden 
niet meer vermeld en standaardtrefwoordenlijsten werden toegevoegd. Vanaf 1756, toen de agent ook het 
marginaleren van het register aan de kamerbewaarder had gedelegeerd, ging hij zelfs noteren of een 
resolutie finaal was, door een provincie was overgenomen, voor advies moest worden gezonden aan een 
andere instelling of commissoriaal was gemaakt. Maar ondanks uitvoeriger analyses halen ze niet de 
kwaliteit van het klaarblijkelijke voorbeeld. Bewaard gebleven zijn overigens slechts de exemplaren over de 
periode 10 maart 1746 -1758 in het archief van de Staten-Generaal en die over de periode september 1773 
- februari 1774 in de collectie Staten-Generaal ‘Dubbelen.’ De 108 andere delen die zich in 1822 nog in 
het Rijksarchief bevonden, zijn vermoedelijk onder Bakhuizen of Van der Bergh als dubbelen uit het 
archief verwijderd. 1790  
 
 
                                                
1789 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 609; NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 588-592. 
1790 In de ‘Brouillon inventaris’ en de ‘Korten inventaris’ van De Fouw, 1822, worden deze delen als volgt 
gespecificeerd: ‘31 Indexen in hoornen en 2 in kartonnen banden over de periode 1703-1720, ieder jaar in twee 
delen. Ontbreken beide delen van 1703 en het 2e deel van 1720. 29 Indexen in kartonnen banden van 1723 II t/m 
1738. 48 Indexen in kartonnen banden van 1760 II t/m 1788 III. Ontbreken van de jaren 1762, 1764, 1767 en 1769 
het 2e deel, van de jaren 1771, 1773 en 1783 het eerste deel, van 1785 het 2e deel, de jaren 1786 en 1787 geheel en 
van 1788 het 2e deel’. 
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3.5.5 De bruikbaarheid van de verschillende series 
Op grond van het voorafgaande kunnen enkele conclusies worden getrokken met betrekking tot de 
bruikbaarheid van de verschillende series indices voor hedendaags onderzoek. Bij onderzoek in de 
ordinaris resoluties tot 1701 zijn de indices in de registers als toegang te prefereren. Als toegang op de 
ordinaris resoluties over de periode 1701-1785 komen eigenlijk maar drie series in aanmerking: de indices 
in de registers, de serie indices op de minuten die door Hendrik Fagel Hz. is opgezet en de indices op de 
gedrukte resoluties. Ook voor deze periode ligt het gebruik van de indices in de registers het meest voor 
de hand. In bepaalde omstandigheden verdient raadpleging van een van beide andere series de voorkeur, 
zoals uit het vervolg zal blijken. Op de ordinaris resoluties over de jaren 1786-1796 bestaan maar twee 
toegangen: de indices op de minuutresoluties en de indices op de gedrukte resoluties. Omdat raadpleging 
van de gedrukte resoluties van deze jaren normaal gesproken de voorkeur verdient boven raadpleging van 
de minuten, ligt het gebruik van de indices in de gedrukte delen voor de hand. 
Bij onderzoek in de secrete resoluties tot 1690 zijn de indices in de registers als toegang te prefereren. Als 
toegang tot de secrete resoluties van de jaren 1690-1697 zijn de indices in de registers minder geschikt. 
Men kan beter de indices op de secrete minuten gebruiken, waarbij men zich niet van de wijs moet laten 
brengen door de foutieve rugschriften van de jaargangen 1691-1693.1791 Wie secrete resoluties van één jaar 
uit de periode 1690-1789 wil raadplegen en geen speciaal belang heeft bij het inzien van de minuten, kan 
het best de indices in de registers gebruiken, die op de losse jaarindices zijn gebaseerd. Op de secrete 
resoluties over de jaren 1790-1795 vormen deze losse jaarindices de enige toegang. De cumulatieve indices 
op de secrete resoluties van Van der Sluys1792 kunnen overigens ook als toegang tot de afzonderlijke 
jaargangen van de periode 1694-1789 dienen. 
 
3.6 De series generale indices: samenstelling, eigenaardigheden en bruikbaarheid 
 
3.6.1 De series generale indices  
De tien series generale indices die bewaard zijn gebleven worden hieronder in vier groepen behandeld: de 
generale indices op de zeventiende-eeuwse resoluties van de agent, de series generale indices op 
voornamelijk de achttiende-eeuwse resoluties van de commies en de griffier, de generale indices op de 
gedrukte resoluties en de generale indices die zijn vervaardigd door klerken van de Raad van State. De 
tabellen 15 en 16 geven een overzicht van de series. Ze hebben betrekking op respectievelijk de resoluties 
van vóór en na 1700. Alle referenties hierin staan cursief, wat betekent dat geen van de indices behoren tot 
het archjief van de Staten-Generaal. 
 
 

Tabel 15. Generale indices 1576-1699 
 van De Heijde en andere agenten (par. 3.6.2) groep Raad van State 
a  

1576-1699 
b  

bewer- 
king  

van d-e 

c  
bewer- 

king  
van d-e 

d  
ordinaris 

e  
secreet 

f  
cumulatie 
vdSluys 
van d-e 

g  
Bogaers 
concept 

h 
Bogaers 
kopie 

1576-1590  
1591-1595 

sg 3711-3713

1596-1600 

sg 3696 sg 3682 
 sg 3708-3710 

1601 
1602-1619 

sg 3697 en 
Fagel suppl. 
594 

sg 3683  
 

1620-1624 
1625-1629 

Fagel suppl.  
595 

 sg 3684 
 

1630-1639  sg 3685 
1640-1647 
1648-1650 

Ellemeet 29 sg 3686 

1651-1655 

Fagel suppl.  
596 

sg 3705 sg 3687 

sg  
3718 
-3726 

 
 

 

                                                
1791 Zie par. 3.4.4. 
1792 Zie hiervoor par. 3.6.3 over de generale indices. 
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 van De HeijdeError! Bookmark not defined. en andere agenten 
(par. 3.6.2) 

groep Raad van State 

1656-1659 
1660       

 sg 3688 

1661-1665 sg 3706 sg 3689 
1666-1669 

Fagel suppl.  
597 

sg 3707 sg 3690 
1670-1671 

 

1672-1675 
Fagel suppl.  
598 

sg 3691    

1676-1678 sg 3692 (tot sep.) 
fagel 610     

 

1678-1679 
1680      

sg 3693 

1681-1688 sg 3694     
1689-1691 

Fagel 608 

1692-1693 
1694-1698 
1699      

 

 

sg 3695     
sg 4605 

 ? 

Broekman 
sg 3716 
-3717 

 

 
Tabel 15. De generale index van De Heijde en de indices die daarvan zijn afgeleid, alsmede de generale indices van 
klerken van de Raad van State. Alles staat cursief, omdat niets tot het archief van de Staten-Generaal behoort. 
 
  

Tabel 16. Generale indices (1625) 1700-1789 
 op de geschreven resoluties (Fagel) op de gedrukte resoluties (Bisdom) 
a 

1700-1789 
b 

ordinaris 
c 

ordinaris 
cumulatief 

d 
secreet 

e 
secreet 

cumulatief 

f 
eigen ex. 
Bisdom 

g 
kopie 

RvState 

h 
kopie 
Fagel 

1625-1639 sg 3698 
1640-1647 

 

1648-1659 
sg 3699 

1660-1679 sg 3700 
(bij recueils) 

1680-1693  

 

1694-1699 
sg 3701 
 

   

1700-1719 
1720 

sg 3702 
(bij recueil) 
 

 

sg 4798 
(bij recueils 
Fagel suppl. 
631-632) 

1721-1723 Fagel suppl. 
625 

1724  

Bisdom 295 sg 3867 sg 3665 

1725 
1726-1727     

sg 3703 

1728-1730 sg 3704 
1731  Fagel 612; 

Fag suupl. 621 
1732-1735     

sg 4799 

1736-1747 
1748      

sg  
4802-4803 
(vd Sluys) 

1749 

Bisdom 296 sg 3868 sg 3666 

1750-1755     

sg 4800 

1756-1769 

sg 4804 
(vd Sluys) 

1770-1772 
sg 4801 

Stadh. 
Secr. 
1708 

1773-1789 

 

Fagel suppl. 
626 
(alleen de 
letters 
FHPRV) 

 
sg 4805 
(vd Sluys) 

  

 
 
Tabel 16. Generale indices op de geschreven resoluties vervaardigd door leden van de familie Fagel en generale 
indices op de gedrukte resoluties. 
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Generale indices zijn doorgaans selecties; ze ontsluiten meestal slechts het betrekkelijk kleine aantal 
generaliteitsresoluties uit de betrokken periode die door de bewerker ‘notabel’ worden geacht. Het is  
moeilijk vast te stellen wat de dekkingsgraad van zo'n generale index is, vanuit welk gezichtspunt de 
selectie is gemaakt en in welke mate de selectie vanuit dat gezichtspunt representatief is. In de praktijk 
levert dat meestal niet zoveel problemen op, omdat generale indices meestal worden gebruikt als een 
hulpmiddel bij het uitzetten van de grote lijnen. Als kennis van de details wenselijk blijkt, dan kan 
raadpleging van particuliere indices in de gebreken van de generale index voorzien. 
 
3.6.2 De generale indices van De Heijde, Spronssen en Rosenboom op de ordinaris en secrete 

resoluties tot 1700 (3682-3697, 3705-3707, 3718-3726, 4605, Fagel suppl.) 
De eerste groep van generale indices wordt gevormd door de generale indices die agent De Heijde en zijn 
opvolgers Alexander Spronssen en Carel Rosenboom van de ordinaris en secrete resoluties over de 
periode 1576-1699 hebben gemaakt en de afschriften en cumulaties die daar later van zijn vervaardigd. 
Het gaat daarbij in de eerste plaats om het concept van een generale index op de ordinaris en secrete 
resoluties en de resoluties van de Grote Vergadering over 1576-1678 van agent De Heijde in elf delen, 
genummerd 1-11 (3682-3692; in de tabel de kolommen d en e). Dit concept is vermoedelijk uit het archief 
Fagel afkomstig of uit het archief van de stadhouderlijke secretarie, maar het bevindt zich tegenwoordig in 
het archief van de Staten-Generaal.1793 In de elf delen worden die ordinaris en secrete resoluties en de 
resoluties van de Grote Vergadering vermeld die De Heijde belangrijk genoeg vond om te vermelden, 
onder verwijzing naar de data waarop ze zijn genomen. Uit de enkele folionummers waaraan wordt 
gerefereerd, blijkt dat ze naar de geïndiceerde registers (in de meeste gevallen dus de netregisters) zijn 
bewerkt. De Heijde heeft zijn methode van aanpak blijkbaar werkende weg ontwikkeld. Hierdoor kan zijn 
generale index op de registers van de jaren 1640-1650 als het oudste exemplaar van de serie worden 
aangewezen: de vindplaatsen van resoluties die in 1640 en 1641 zijn genomen, zijn in eerste instantie 
alleen door folionummers aangeduid, hier en daar zijn ook antecedenten van voor 1640 opgenomen en 
secrete resoluties worden nog niet vermeld. Na de generale index over de jaren 1640-1650 bewerkte De 
Heijde achtereenvolgens de ordinaris en secrete registers over de periodes 1639-1630, 1629-1620, 1619-
1601 en 1576-1600 en de ordinaris en secrete registers vanaf 1651. Waarschijnlijk heeft de bewerking van 
de registers van de laatste decennia plaatsgevonden tegelijk met of kort na de bewerking van de 
particuliere indices over die jaren: de laatste index van De Heijde bevat analyses van resoluties die zijn 
genomen in 1678, het jaar van zijn overlijden. Vergelijking van de generale indices van De Heijde met de 
particuliere indices over de betrokken jaren brengt niet alleen overeenkomsten aan het licht (de 
trefwoorden zijn nagenoeg gelijk), maar ook verschillen. De analyses in de generale indices zijn uitvoeriger 
dan die in de particuliere indices, een verschil dat het duidelijkst in de vroegste periode aan de dag treedt. 
Bovendien zijn ze nogal slordig geschreven en is de chronologische orde soms ver te zoeken. De generale 
indices zijn duidelijk concepten, die, blijkens de vele krassen, strepen en kruisen, bedoeld waren om later 
in het net te worden gebracht. 
Van verschillende delen van deze serie zijn achttiende-eeuwse afschriften bewaard gebleven (in de tabel 
kolom c). In afschriften van de eerste twee delen (1576-1619) die van de Fagels afkomstig zijn, zijn de 
analyses van het concept zoveel mogelijk alfabetisch op onderwerp en binnen elk onderwerp in 
chronologische volgorde geplaatst en zijn de verwijzingen naar folionummers achterwege gelaten. Ze zijn 
ingevoegd in het archief van de Staten-Generaal (3696-3697).1794. Het tweede deel is door commies-
chartermeester De Zwaan van marginale trefwoorden voorzien. Een ander, identiek afschrift van dat 
tweede deel (1601-1619) bevindt zich in het archief Fagel supplement 1795. In het archief De Jonge van 
Ellemeet bevindt zich een afschrift van het vijfde deel (1640-1650)1796, terwijl de daaropvolgende delen zes 
tot en met negen (1651-1669) van oudsher in het archief van de Staten-Generaal worden aangetroffen 
(3705-3707). Eén poging om de hele serie af te schrijven is in het zicht van de haven gestrand: het archief 
                                                
1793 Nu arch. SG inv. nrs. 3682-3692. Ze komen voor op een lijst van indices die door de prins van Oranje aan 
Hendrik Fagel de Oudste (griffier 1672-1690) zijn uitgeleend: NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 606. Zie ook 
Catalogus Fagel 1803, geannoteerd exemplaar KB, cat. nr. 35 en de Notitie van aangehouden en uitgeleverde stukken, 
1803. 
1794 Beschreven in NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 593 en 593a. 
1795 NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nr. 594. 
1796 NA, Jonge van Ellemeet, de, 1.10.50, inv. nr. 29. 
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Fagel supplement bevat een serie die bestaat uit drie banden die elk de afschriften bevatten van drie delen 
De Heijde, dus tezamen over de periode 1576-1669, en een niet ingebonden afschrift van het tiende deel 
over de jaren 1670-1675 1797. 
Op de generale index van De Heijde is een vervolg gemaakt met afzonderlijke delen voor de ordinaris en 
de secrete resoluties. De generale index op de ordinaris resoluties 1678-1699 is ingevoegd in het archief 
van de Staten-Generaal (3693-3695).1798 Van de generale index op de secrete resoluties 1678-1699 in twee 
delen bevindt het eerste deel over 1678-1691 zich in het archief Fagel1799 en het tweede deel over 1692-
1699 in het archief van de Staten-Generaal (4605). Evenals hun door De Heijde vervaardigde voorgangers 
zijn deze generale indices het resultaat van een zelfstandige, selectieve bewerking van die resolutieregisters 
uit de betrokken periode die van een index zijn voorzien: de ordinaris en secrete netregisters. Hoewel het 
om netexemplaren gaat en niet om concepten, sluit de inrichting en de redactie van de 
inhoudskarakteristieken bij die van de indices in die registers en dus bij de inrichting De Heijde aan. 
Van de generale index van De Heijde over de periode 1576-1678 en de generale index over de periode 
1678-1699 die daarop een vervolg is, heeft Hendrik Fagel de Oude in de jaren vijftig van de achttiende 
eeuw tenslotte een bewerking laten maken 1800, waarin alle inhoudskarakteristieken over de hele periode 
per trefwoord zijn gecumuleerd.  Deze cumulatieve index is ingevoegd in het archief van de Staten-
Generaal (3718-3726). 1801 Het laatste deel van de serie is een tafel van respecten, in de negentiende eeuw 
vervaardigd door commies-chartermeester De Zwaan. Bij de bewerking ervan heeft De Zwaan 
vastgesteld, dat de cumulatie van de analyses in deze cumulatieve index niet altijd even nauwkeurig had 
plaatsgevonden. Onder het trefwoord Venetiën tekende hij in 1822 in de desbetreffende index aan: “De 
Resolutiën en andere zaken rakende Venetiën vóór het jaar 1641 voorgevallen zijn hier uitgelaten; 
waarschijnlijk bij vergissing. Men zie dus voor deze jaren de oude generale Index in 14 deelen waarvan 
deze slechts een copie is”. 1802 Ook onder andere trefwoorden ontbreken soms analyses die bij De Heijde 
wel voorkomen. Een ander bezwaar van deze serie is, dat bij de vervaardiging geen rekening is gehouden 
met verschillen in de bewerking van de oorspronkelijke delen. Dit heeft tot gevolg, dat resoluties over 
Algiers uit een bepaalde periode zijn te vinden onder Algiers en uit andere perioden onder Algiers en Tunis 
of onder Barbarijen, zonder dat hierop door verwijzingen de aandacht van dengebruiker wordt gevestigd. 
Zo ook komt Zutphen voor naast Gelderland en Overmaze naast Maastricht en Overmaze, Zuriname naast West 
Indische Compagnie (en Zuriname), Consuls en consulaatsrechten naast Ministers buiten 's lands enz. Niettemin 
verdient het in veel gevallen aanbeveling deze cumulatieve index te gebruiken in plaats van de bewaard 
gebleven concepten en kopieën. 
  
3.6.3 De series generale indices op de ordinaris en secrete resoluties 1625-1777 van de commiezen en 

griffiers Fagel (3698-3704; 4798-4801) 
In de eerste helft van de achttiende eeuw bewerkten de commiezen Fagel een generale index op de ordinaris 
resoluties over de periode 1625-1731 in negen delen, onder verwijzing naar de data van de resoluties (kolom b 
in de tweede tabel). Deze generale index bestaat uit een generale index over de periode 1700-1731 in vijf 
delen, vervaardigd door de commiezen Hendrik Fagel Hz. (1700-1726) en Hendrik Fagel de Oude (1727-
731), aangevuld door Hendrik Fagel de commies met een index "van eenige resolutien" over de periode 
1625-1699 in vier delen. De serie is ingevoegd in het archief van de Staten-Generaal (3698-3704)1803, met 
uitzondering van beide onvoltooid gebleven delen over 1731, die zich in de archieven Fagel en Fagel 
supplement bevinden.1804 De kwaliteit van de delen over de periode na 1700, vervaardigd slechts zo'n twee 
jaar nadat de desbetreffende resoluties werden genomen, is goed in al zijn beknoptheid, maar het gebruik 
van de vier delen van vóór 1700 is niet aan te raden.  

                                                
1797 NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 595-598. 
1798 Ook beschreven in NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 599-601. 
1799 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 608 en arch. SG inv. nr. 4605. Ook beschreven in NA, Fagel suppl., 1.10.94, 
inv. nrs. 611-612. 
1800 Men kan de handschriften herkennen van de klerken Hartger van Goor, Hendrik van Goor en Anthony 
Temminck. 
1801 Nu NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 602-610. 
1802 Arch. SG inv. nr. 3725 (T-Z).  
1803 Nu NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 613-619. 
1804 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 612 (=NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nr. 620) en NA, Fagel suppl., 1.10.94, 
inv. nr. 621. 
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Hendrik Fagel de Oude maakte op een vergelijkbare manier een generale, vanaf 1745 cumulatieve index op de 
secrete resoluties over de periode 1648-1771 onder verwijzing naar de data van de resoluties, in vier delen (kolom 
d in de tweede tabel). Deze index is ingevoegd in het archief van de Staten-Generaal (4798-4801). Het 
eerste deel draagt de terecht bescheiden titel ‘Index van eenige saken uyt de secreete registers van het jaar 
1700 tot 1720 incluijs’. Het is aangevuld met vermeldingen van resoluties met betrekking tot de periode 
1648-1700. Naarmate de tijd vordert wordt ze steeds vollediger. Vanaf 1742 ontsluit ze al alle secrete 
minuutresoluties behalve de secrete resoluties van notificatie. Het laatste deel over 1756-1771 is een echte 
cumulatieve index over die periode, bewerkt gelijktijdig met de particuliere indices op de secrete 
minuten.1805 
Het heeft er alle schijn van dat deze twee series generale indices op de ordinaris en de secrete resoluties 
althans tot en met 1720 niet bedoeld zijn geweest als toegang tot de reguliere series resoluties, maar als 
toegang tot een (onvoltooid gebleven) verzameling recueils met kopieën van belangrijke resoluties. De 
folionummers die (naast de data) voorkomen in de generale indices op de ordinaris resoluties over 1660-
1679 en 1700-1720 en in de generale index op de secrete resoluties over 1648-1720 corresponderen met 
de folionummers van drie recueils die zich in het archief Fagel supplement bevinden. 1806  
Hendrik Fagel de Oude liet ook nog twee cumulatieve indices bewerken. De eerste is een cumulatieve index 
op de ordinaris minuutresoluties in twee delen, respectievelijk over 1721-1723 en 1725-1747(kolom c in de tweede 
tabel). Beide delen zijn onvoltooid gebleven. Het eerste deel had ook de jaargang 1724 moeten omvatten 
en van het tweede zijn alleen de ongebonden folio's bewaard gebleven met de letters F, H, P, R en V. 
Beide delen bevinden zich in archief Fagel supplement.1807 
De tweede is de zelden gebruikte maar buitengewoon waardevolle cumulatieve index op de secrete resoluties over 
de periode 1694-1789 in drie delen, waarin alle secrete resoluties uit die periode en alle secrete brieven van 
notificatie van de jaren 1694-1742 en 1756-1789 toegankelijk worden gemaakt (kolom d in de tweede 
tabel). Deze serie, in opdracht van de griffier geschreven door de klerk Van der Sluys, is een cumulatie van 
de generale jaarindices over 1743-1744 en 1756-1771 en de losse jaarindices over de overige jaren tussen 
1693 en 1790. Daarbij is de inrichting zoveel mogelijk gestandaardiseerd met de indices van Hendrik Fagel 
de Oude als model en zijn bepaalde inhoudskarakteristieken gebracht onder trefwoorden die pas na het 
nemen van de desbetreffende resoluties in de indices werden geïntroduceerd. Waar Van der Sluys op dit 
punt niet helemaal consequent is geweest, kan de onderzoeker dat met behulp van de index zelf 
corrigeren: aan elk deel is een trefwoordenlijst toegevoegd. De serie is ingevoegd in het archief van de 
Staten-Generaal (4802-4805).1808 
 
3.6.4 Generale indices vervaardigd door de ambtenaren van de Raad van State Bogaers (1576-1601) en 

Broekman (1672-1699) (3708-3713, 3716-3717) 
In de tweede helft van de achttiende eeuw hebben de klerken van de Raad van State Bogaers en Broekman 
op eigen initiatief generale indices vervaardigd op de ordinaris resoluties van de Staten-Generaal. De 
generale, beredeneerde index over de periode 1576-1601 van Adriaen Bogaers verwijst niet alleen naar de 
resoluties van HHM, maar ook naar resoluties van de Staten van Holland en originele stukken uit de 
depêcheboeken en is, waar nodig, voorzien van bewijsplaatsen bij Bor, Aitzema e.a. Ze werd door de Raad 
van State in dank aanvaard, maar de f 3000,- die Bogaers ervoor vroeg, waren bij zijn dood in 1803 nog 
niet uitbetaald. De index zelf was overigens op dat moment al zoek en kon ook later niet meer 
tevoorschijn worden gebracht.1809 Wel zijn ons van gedeelten een afschrift en een klad overgeleverd. Het 
afschrift (kolom h in de eerste tabel) is vermoedelijk rond 1790 in opdracht van Hendrik Fagel de Oude 
vervaardigd door de onderklerk ter griffie van de Staten-Generaal Van der Sluys, die het echter niet heeft 
voltooid. In het archief van de Staten-Generaal worden afschriften aangetroffen van de drie delen die in 
1576 beginnen: een deel A-F over de jaren 1576-1594, een deel G-N over de jaren 1576-1595 en een deel 

                                                
1805 De secrete resoluties van 1745-1755 en 1756-1771 werden gecumuleerd door respectievelijk de onderklerk Van 
der Sluys (beëdigd in 1753) en de klerk N.A. Copius (beëdigd in 1748). Na het overlijden van Copius in 1771 werd de 
indicering niet voortgezet. 
1806 NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 622-624 (ordinaris) en 631-632 (secreet). 
1807 NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 625-626. De laatste bevond zich voordien in Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 1085. 
Ze dateren vermoedelijk uit de jaren zeventig, gelet op de handschriften van Nicolaes Adriaen Copius, klerk 1748-
1771, en Hendrik Nieuwenhuisen (beëdigd als onderklerk in 1776). 
1808 Nu NA, Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs 633-636. 
1809 Notitie over de resultaten van het ingestelde onderzoek, met kopie van de brief van Geertruida Johanna Bogaers 
aan Lodewijk Napoleon, mei 1809, NA, ARA, 2.14.03, inv. nr. 2, no 151. 
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R-Z over de jaren 1576-1590 (3711-3713). De letters O-Q ontbreken.1810 Een gedeeltelijk overlappend 
concept over de jaren 1591-1601 (kolom g in de eerste tabel) werd in 1870 door de erven Bogaers aan het 
Rijksarchief geschonken. Ook dit bestaat uit drie delen (A-F, G-N en O-Z) met een hoofdenlijst in het 
laatste deel, en is eveneens aan het archief van de Staten-Generaal toegevoegd (3708-3710). 1811 
De klerk van de Raad Broekman maakte op eigen initiatief op de resoluties van de Staten-Generaal uit de 
periode 1672-1699 een generale index in twee delen (A-L en M-Z), die elk van een trefwoordenlijst zijn 
voorzien (kolom g in de eerste tabel). Deze generale index ontsluit de resoluties die de Staten-Generaal in 
de periode 1672-1699 hebben genomen in zaken die binnen de interessesfeer van de Raad van State 
vielen. Ze bevat bijvoorbeeld veel analyses van resoluties die commissoriaal gemaakt werden met of om 
advies gezonden werden aan de Raad. De veronderstelling ligt voor de hand dat Broekman ze naar 
bestanddelen van het archief van de Raad van State bewerkte. De Raad van State beloonde Broekman 
voor deze ‘buytengewoone en ongehoude arbeyd ten algemeenen nutte’ op 3 juni 1785 met 1000 zilveren 
dukaten. 1812 De twee groot formaat in juchtleer gebonden delen met goud op snee het opschrift ‘S.G. 
Generale index van 1672 - 1699’  bevonden zich nog in 1809 in het archief van de Raad van State1813; ze 
kwamen als bestanddelen van dat archief eerst bij het departement van Oorlog en vervolgens, in 1855, in het 
Rijksarchief terecht.1814  Daar werden ze in 1962 door Japikse ten onrechte ingevoegd in het archief van de 
Staten-Generaal (3716-3717). 
 
3.6.5 De generale indices op de gedrukte resoluties over de periode 1700-1772 (3665-3668)  
Een aparte groep generale indices wordt uitgemaakt door de series generale indices op de gedrukte 
resoluties. De eerste generale index van deze groep is de index over de periode 1700-1749. Deze index 
bestaat uit twee delen: een eerste deel over de periode 1700-1724 en een tweede over de periode 1725-
1749. Elk deel bevat een trefwoordenlijst voorin. Er wordt niet naar data verwezen, maar uitsluitend naar 
de paginanummers van de gedrukte jaargangen. 
Van deze generale index worden in het Nationaal Archief drie exemplaren bewaard, twee in het archief 
van de Staten-Generaal en een in het archief Bisdom. Het exemplaar in het archief Bisdom (kolom f in de 
tweede tabel) is afkomstig van Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom, die in de jaren 1785-1787 thesaurier-
generaal van de Unie was. 1815 Een van de exemplaren in het archief van de Staten-Generaal is er een 
afschrift van. Het is afkomstig van de Raad van State, die zijn klerk Pieter Eijsenbroek in 1687 60 gulden 
voor het kopiëren betaalde.1816 Dit afschrift bevond zich nog in 1809 in het archief van de Raad van State, 
evenals de hiervoor genoemd index van Broekman, waarop ze aansloot.1817 Met het archief van de Raad 
kwam ze eerst bij het departement van Oorlog en vervolgens, in 1855, op het Rijksarchief terecht.1818 Daar 
werd ze kort na 1902 door Morren in het archief van de Staten-Generaal ingevoegd (3667-3668).1819 

Het andere exemplaar in het archief van de Staten-Generaal is van griffier Hendrik Fagel de Oude 
geweest. Hoe het zich tot het exemplaar van Bisdom verhoudt valt moeilijk te zeggen. Het zou een 
afschrift moeten zijn, maar dan wel een afschrift dat al is vervaardigd voor 1772: we treffen op p. 179 
namelijk het handschrift aan van raadpensionaris Pieter Steijn, wiens bibliotheek in 1772, kort na zijn 
overlijden werd geveild. Rond 1792 raakten de twee delen van dit exemplaar van elkaar gescheiden, maar 
                                                
1810 De Zwaan tekende in het eerste deel aan: ‘Voor het eerst ingebonden den 27 December 1851 (:was tot hiertoe in 
losse bladen:) Ingebonden door Regenboog ad f 1.50 per band. Het binden betaald door den Heer Rijks Archivarius 
De Jonge.’ 
1811 Was Aanw. 1813 A IV en 1870 A VIII. Is nu NA, Bogaers, 1.10.09, inv. nrs. 10-12.  
1812 Res. RvSt 03/06/1785. 
1813 Missive van de Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Oorlog aan de rijksarchivarius Van Wijn, 28/06/1809, NA, 
ARA, 2.14.03, inv. nr. 2, no. 151. 
1814 Proces verbaal van overname van de archieven van de Raad van State van het Departement van Oorlog, NA, ARA, 
2.14.03, inv. nr. 16, I 24 dec. 1855, nr. 169 (onder de overgedragen stukken die op de inventaris van 1827 op lijst Q 
worden vermeld). 
1815 NA, Bisdom, 1.10.06, inv.nrs. 295-296. 
1816 Res. RvSt 24/01/1787. De declaratie van Eijsenbroek in NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv. nr. 1149 II 
(exh. 24/01/1787). 
1817 Missive van de Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Oorlog aan de rijksarchivarius Van Wijn, 28/06/1809, NA, 
ARA, 2.14.03, inv. nr. 2, no. 151. 
1818 Proces verbaal van overname van de archieven van de Raad van State van het Departement van Oorlog, NA, ARA, 
2.14.03, inv. nr. 16, I 24/11/1855, nr. 169 (onder de overgedragen stukken die op de inventaris van 1827 op lijst Q 
worden vermeld). 
1819 Voordien arch. SG 1901, inv. nrs 350a en 350b. 
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inmiddels zijn ze weer in het archief van de Staten-Generaal herenigd (3665-3666). Het tweede deel bleef 
achter in de griffie en kwam met de archieven van de Staten-Generaal in het Rijksarchief terecht en het 
eerste deel werd in 1847 na overdracht door Buitenlandse Zaken in het archief ingevoegd. 
Een vervolgdeel over de periode 1750-1772 bevindt zich in het archief van de Stadhouderlijke 
Secretarie.1820  
De index is selectief en vertoont een lichte voorkeur voor financiële en maritieme zaken. Ze is alleen als 
toegang op de gedrukte resoluties te gebruiken, omdat ze naar paginacijfers verwijst. 
 
3.6.6 De bruikbaarheid van de verschillende series 
Bij onderzoek in de ordinaris resoluties van vóór 1700 ligt het gebruik van de generale indices van de 
agent uit die periode 1576-1699 het meest voor de hand. De cumulatieve index die daarop is gemaakt lijkt, 
met alle bedenkingen die over de kwaliteit ervan kunnen worden gemaakt, het meest geschikt. De generale 
indices van de klerken van de Raad van State over delen van deze periode kunnen bij verstandig gebruik 
ook nuttig zijn. Af te raden is het gebruik van de 18e-eeuwse cumulatieve indices van de Fagels waarin de 
zeventiende eeuw in vogelvlucht is meegenomen. 
De ideale toegang op de secrete resoluties over de periode 1694-1789 is de generale index van Van der 
Sluys, die de indices op de secrete minuten over die jaren cumuleert en daarmee toegang geeft tot alle 
secrete resoluties die in de betrokken periode zijn genomen (4802-4805). Ze is als toegang uiteraard te 
prefereren boven de cumulatieve index op de secrete resoluties over de periode 1648-1771, maar in veel 
gevallen ook boven de particuliere indices.  
Met generale indices op de achttiende-eeuwse ordinaris resoluties worden onderzoekers slechter bediend. 
Ze zijn aangewezen op de generale index van Hendrik Fagel de commies en Hendrik Fagel de Oude over 
de periode 1700-1731 Wie onderzoek doet naar een onderwerp dat met een F, H, P, R of V begint zal 
echter veel plezier beleven aan de cumulatieve index over deze letters over de periode 1725-1731. 
De generale indices op de gedrukte resoluties die de periode 1700-1772 zijn niet van hoge kwaliteit, maar 
kunnen toch niet als toegang dienen op andere series resoluties dan de gedrukte zelf omdat ze naar 
paginacijfers en niet naar data verwijzen. 
 
3.7 Het trefwoordensysteem 
De contemporaine indices beantwoorden niet aan de eisen van moderne trefwoordensystemen. De 
onderverdelingen van de verschillende ingangstrefwoorden zijn niet homogeen, de 
onderwerpsaanduidingen sluiten elkaar niet wederkerig uit en er is geen sprake van volledige collocatie1821. 
Bij oppervlakkige beschouwing vraagt men zich af (of althans: ik vroeg me dat af) waarom de geweldige 
vooruitgang die de geleerde wereld vooral in de achttiende eeuw in het maken van classificaties en het 
denken over classificaties doormaakte, niet zichtbaar is in de toegangen die in de griffie werden 
vervaardigd. De Fagels waren homines universales, die alle kennis die in de wereld voorhanden was in hun 
internationaal vermaarde bibliotheek naar binnen brachten; waarom hadden ze niet tegen elkaar en tegen 
hun ondergeschikten gezegd: dit was misschien de manier die in de vorige eeuw nog voldeed, naar nu gaan 
we toch echt een voorbeeld nemen aan de botanici? 
Het enige zinnige antwoord op deze vraag is, dat de structuur van het trefwoordensysteem dat door 
generaties griffiers en agenten van de Staten-Generaal was ontwikkeld een meer adequate afbeelding was 
van de realiteit waar de Staten-Generaal zich mee bezighielden dan een classificatie die wel voldeed aan de 
eisen die we er tegenwoordig aan stellen. Gebrek aan homogeniteit van de trefwoorden weerspiegelde 
gebrek aan homogeniteit van de op leenverhoudingen gebaseerde maatschappij, overlappende categorieën 
beeldden overlappende jurisdicties af en als het trefwoordensysteem een lappendeken was, dan kwam dat 
doordat de politieke realiteit een lappendeken was. Een trefwoordensysteem met trefwoorden voor 
correspondenten, te depêcheren akten en administratieve processtappen (want dat waren zo’n beetje de 
categorieën trefwoorden waar die indices uit bestonden), waarin een naam of zaak onder drie of soms wel 
onder meer trefwoorden werden vermeld en waarin een alfabetische met een hiërarchische ordening 
concurreerde was het perfecte trefwoordensysteem voor het doel waarvoor het was gemaakt. 
Een sterk punt van het trefwoordensysteem (althans tot het midden van de achttiende eeuw) was zijn 
flexibiliteit. De indexmaker werkte in feite voor zichzelf: hij moest er niet alleen voor zorgen dat het 
register geïndiceerd werd, maar ook dat hij zelf met die index de gevraagde retroacta zou kunnen vinden. 

                                                
1820 NA, Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv. nr. 1708. 
1821 Collocatie: wat in subklassen het dichtst bij elkaar staat is ook het meest met elkaar verwant. 
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Veranderde de omgeving of de informatiebehoeften van de gedeputeerden, dan paste hij de index aan die 
behoeften aan; hoewel hij niet los stond van de bestuurlijke en administratieve conventies van zijn tijd 
werd hij door niemand aan standaards gebonden. Zo kon het trefwoordensysteem zich in de praktijk 
optimaal ontwikkelen. 
Toen er relatief weinig resoluties werden genomen waren er maar weinig trefwoorden nodig en weinig 
systematiek. Naarmate het takenpakket groeide en complexer werd, naarmate er meer resoluties werden 
genomen over meer onderwerpen, werd het aantal trefwoorden uitgebreid en werd het 
trefwoordensysteem waar ze deel van uitmaakten ingewikkelder. De indices op de ordinaris registers over 
de eerste vijftig jaar hadden nog niet veel trefwoorden en niet veel systematiek nodig. Het aantal 
trefwoorden komt pas in 1633 voor het eerst boven de dertig en blijft dan stabiel tot 1652. Daarna stijgt 
het aantal trefwoorden snel tot zestig. Nadat dit aantal in de jaren zeventig tot honderd is gestegen, vindt 
de grote uitbreiding van het aantal trefwoorden plaats in de eerste helft van de achttiende eeuw. Dan gaat 
er ook meer aandacht worden besteed aan de systematiek. 
De meeste indices die door of in opdracht van griffieambtenaren zijn gemaakt en die hieronder per serie 
zijn beschreven hebben dezelfde typen trefwoorden en dezelfde systematiek. Ook maken zij min of meer 
dezelfde ontwikkeling door. Dat komt doordat de makers op dezelfde veranderingen in de politieke 
omgeving moeten reageren. Uitbreiding en formalisering van de diplomatieke en commerciële 
betrekkingen brengen de toevoeging in de indices van verwante, meestal geografische, trefwoorden mee. 
De toenemende gebruiksfrequentie van bepaalde trefwoorden leidt tot specificering‚ door middel van 
nauwere trefwoorden. De toenemende omvang van de index is een stimulans om sommige trefwoorden 
aan andere te subordineren. Werkelijke standaardisatie vindt pas plaats in de achttiende eeuw en dan nog 
vooral in de tweede helft ervan. Dan wordt de uitvoering steeds meer gedelegeerd aan klerken, die nog 
geen discretionaire bevoegdheden hebben en dus een standaard opgelegd moeten krijgen. Die standaard 
wordt dan ook gemaakt in de vorm van trefwoordenlijsten die jaarlijks van tevoren in het nieuwe alfabet 
worden ingeschreven. 
Het ligt voor de hand, dat indices die niet door of in opdracht van de griffieambtenaren zijn vervaardigd 
er ook anders uit kunnen zien: de indices op de gedrukte resoluties van Scheltus en de generale indices van 
de klerken van de Raad van State Bogaers en Broekman zijn anders van opzet en inrichting dan de indices 
die in de griffie worden bewerkt. In de volgende paragrafen zullen vooral de samenstelling en inrichting 
aan de orde komen van de indices die tot de griffietraditie behoren, maar toch ook in het kort de generale 
indices van Bogaers en Broekman en de particuliere en generale indices op de gedrukte resoluties. 
Het trefwoordensysteem dat in de indices op de resoluties van de Staten-Generaal is gehanteerd bevat 
trefwoorden van verschillende typen: de zogenaamde generalia (persoonsnamen en andere losse 
trefwoorden aan het begin van elke letter), trefwoorden die de betrekkingen aanduiden met andere 
bestuurscolleges, de verschillende provincies, de Generaliteitslanden en andere staten en trefwoorden die 
verschillende typen door de Staten-Generaal uitgevaardigde akten aanduiden. 
Op het eerste gezicht zijn er maar weinig trefwoorden die direct een taakgebied benoemen. In de indices 
van agent De Heijde vinden we de trefwoorden militaire zaken en munt, Oost-Indische Compagnie en 
West-Indische Compagnie en zeezaken. Maar voor financiën en Generaliteitslanden is geen apart 
trefwoord en voor buitenlandse zaken evenmin. De belangrijkste reden daarvoor is, dat zulke trefwoorden 
niet specifiek genoeg zijn. De toelichting op de generale index op de gedrukte resoluties van de Staten van 
Holland over de jaren 1701 tot 1713 verklaart waarom in de index het trefwoord Finantie niet voorkomt: 
omdat "het woord Finantie soude sijn het aldergrootste van den gantschen Index, soodanig, dat het wel 
een geheel derdepart van deselve soude uitmaaken, indien men alle de Resolutiën, die tot de Finantie relatif 
zyn, onder het selve woord Finantie op den Index soude brengen". Omdat een trefwoord buitenlandse zaken 
in de indices op de resoluties van de Staten-Generaal minstens tweederde deel van de index zou beslaan, 
heeft men niet dat trefwoord in gebruik genomen, maar afzonderlijke trefwoorden voor de vorsten, de 
landen en de steden waarmee betrekkingen zijn, en nadere trefwoorden voor de wederzijdse ambassadeurs 
en de consuls. De financiële bemoeienissen vindt men onder meer onder afzonderlijke 
ingangstrefwoorden voor petities, staten, consenten, convooien en licenten en declaraties. De 
bemoeienissen met de Generaliteitslanden worden toegankelijk gemaakt met afzonderlijke 
ingangstrefwoorden voor de verschillende steden en plaatsen in het ressort van de generaliteit, waar in het 
laatste kwart van de zeventiende eeuw ook een hiërarchische relatie in wordt aangebracht. De zaken van 
het bondgenootschap moet men zoeken onder de ingangstrefwoorden voor de verschillende provinciën 
En voor de behartiging van de belangen van onderdanen van de staat moet men de persoonsnamen onder 
de generalia raadplegen of de akten die ten behoeve van die onderdanen gedepêcheerd zijn. 
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Vaststellen door welke trefwoorden een taakgebied wordt aangeduid vraagt niet in de eerste plaats een 
grondige kennis van het trefwoordensysteem, maar om een goede basiskennis van taakgebieden en 
werkprocessen waarmee de betrokken taken werden uitgevoerd. Zoekt men resoluties over het 
voorkomen van besmettelijke ziekten dan moet men in de eerste plaats weten, uit hoofde van welke taak 
de Staten-Generaal bemoeienis met besmettelijke ziekten hebben gehad. Als men weet dat die bemoeienis 
bestond in quarantainemaatregelen voor verdachte schepen, dan is de keuze voor het trefwoord 
Admiraliteiten gauw gemaakt en dan vindt men - althans in de achttiende-eeuwse indices - besmettelijke 
ziekten zelfs als afzonderlijk trefwoord onder Admiraliteiten in 't generaal, naast extraordinaris equipage, aanbouw 
van scheepen, last en veilgeld, kaaper scheepen, ordonnantiën ontvanger-generaal Patijn en krijgsgevangenen. 
De verschillende onderwerpen van bemoeienis vormen niet bij alle trefwoorden het verdelingscriterium 
bij specificatie. Het lijkt erop dat bij de onderverdeling van ingangstrefwoorden geen vaste methode is 
gehanteerd. De onderverdeling van de afzonderlijke landen waarmee diplomatieke betrekkingen worden 
onderhouden richt zich naar de verschillende functionarissen die daarin de hoofdrol spelen en naar de 
akten die voor hen worden gedepêcheerd; de Generaliteitslanden zijn volgens een geografisch criterium 
gespecificeerd. 
Bij nadere beschouwing zijn in al die veelvormigheid wel een paar vaste verdelingscriteria te ontdekken als 
we proberen de trefwoorden, ook als ze op het eerste gezicht taakgebieden aanduiden, niet als een 
onmiddellijke afspiegeling van de taken van de Staten-Generaal te zien, maar als een afbeelding van de 
werkprocessen waarmee de vergadering die taken heeft uitgevoerd en vooral als een afbeelding van de rol 
die de griffieambtenaren hebben gespeeld bij de sturing en ondersteuning van die werkprocessen en in het 
bijzonder van het besluitvormingsproces. 
De ambtenaren ter griffie die indices maakten hadden in die processen een cruciale rol. De griffier en later 
ook de commies moesten het besluitvormingsproces kunnen controleren, de griffier vooral in de secrete 
zaken en de commies in routinezaken. Zij behoefden meestal niet te beschikken over alle resoluties over 
een bepaald onderwerp, maar wilden meestal wel graag weten of een voorstel dat in de vergadering is 
gedaan commissoriaal was gemaakt, was overgenomen door een provincie, gezonden was aan de prins om 
te disponeren, aan een ander college was gestuurd om advies of ter informatie aan direct betrokkenen. 
De agent moest dat ook weten, niet omdat hij net als de griffier en de commies het besluitvormingsproces 
stuurde, maar omdat hij de afhandeling van zaken in het oog moest houden. Hij moest de vragen kunnen 
beantwoorden van de provincies, colleges, steden en personen die zich met een verzoek tot de vergadering 
hadden gericht en die wilden weten hoe het ermee stond, of er op hun rekest een finale resolutie was 
gevallen en zo ja of in hun verzoek was geapprobeerd of gedifficulteerd. 1822 
En dan moest de griffier en moesten de gedeputeerden natuurlijk in de voorbereiding van de 
besluitvorming kunnen beschikken over retroacta, die de agent snel tevoorschijn moest kunnen halen.  
Als we de trefwoorden in de indices vanuit de rol van de griffieambtenaar in het besluitvormingsproces 
bekijken, dan valt op dat zowel de trefwoorden voor taakgebieden en bemoeienissen als de andere 
trefwoorden waar mogelijk gedefinieerd zijn in termen van de documentenstroom die de vergadering en 
dus de griffie moest verwerken en de actoren en correspondenten die daar een rol in speelden. Voor de 
inhoudskarakteristieken van de resoluties geldt dat in nog sterkere mate. We zien in de trefwoorden voor 
provincies bondgenoten die in de vergadering hun adviezen en consenten uitbrengen en waarover 
bezendingen rapporten uitbrengen, we zien onder de trefwoorden voor de verschillende 
Generaliteitslanden regenten, ambtenaren en burgers met wie de Staten-Generaal als soeverein handelt en 
corresponderen, we zien in al die buitenlanden de vorsten, ambassadeurs en consuls mensen die memories 
indienen en traktaten sluiten, we zien in de trefwoorden Oost-Indische Compagnie, West-Indische 
Compagnie en de verschillende Admiraliteitscolleges actoren die aan conferenties deelnemen en adviezen 
geven. We zien dat de Staten-Generaal beschikken op verzoeken van onderdanen van de staat om een 
beurs, een paspoort, een rechterlijke uitspraak, een benoeming, maar ook de personen en colleges die deze 
verzoeken doen. We zien de Staten-Generaal finale resoluties nemen, maar we zien ze ook maandenlang 
bezig met dwarsliggende provincies, met behulp van commissies en adviseurs, de prins en de Raad van 
State.  
Al die actoren en correspondenten verschenen in papier en verdwenen in papier en werden in de 
tussentijd door de griffieambtenaren door het besluitvormingsproces geleid. Veel van de actoren en 
correspondenten die we hierboven als trefwoorden tegenkwamen, zien we elders in de index in 

                                                
1822 Art. 21 van de instructie voor Valckenburg (agent 1605-1629) van 06/05/1605, bij: Van Riemsdijk, Griffie, 178-
182. 
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documentvorm terug onder de trefwoorden voor de verschillende akten die de Staten-Generaal 
depêcheren: de plakkaten en reglementen voor alle inwoners van de staat of die van de 
Generaliteitslanden, de instructies en commissies voor diegenen die door de Staten-Generaal met een 
publieke taak zijn belast, de octrooien voor particuliere, de traktaten voor de vorsten. 
 
3.8 Ontwikkeling van de trefwoorden in de indices in de registers van ordinaris resoluties 
 
3.8.1 Ontwikkelingstendensen 
De indices op de resoluties van de Staten-Generaal ontwikkelen zich tamelijk natuurlijk, dat wil zeggen 
onder invloed in de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in het takenpakket van de Staten-
Generaal, in het besluitvormingsproces, in het administratieve proces. Enig zicht op die ontwikkeling is 
belangrijk voor een efficiënte raadpleging van resoluties over langere perioden. Onderstaande paragrafen 
zijn bedoeld niet om die veranderingen volledig in beeld te brengen, maar om een indruk te geven van de 
belangrijkste ontwikkelingstendensen. Voor diegenen die die ontwikkelingstendensen duidelijker 
gedemonstreerd willen zien, is raadpleging van de trefwoordenlijsten die aan enkele cumulatieve indices 
zijn toegevoegd aan te bevelen. 
 
3.8.2 De indices in de registers van ordinaris resoluties over 1599-1653 
De index van 1600 is de primitiefste en waarschijnlijk ook de oudste. 1823 In de systematiek is de 
systematiek van de latere indices in beginsel al aanwezig. Hij bestaat uit alfabetisch, niet lexicografisch 
geordende onderwerpsaanduidingen, die min of meer overeenkomen met de marginalia in de registers. 
Binnen elke letter zijn zij chronologisch gerangschikt, in de volgorde dus waarin de desbetreffende 
resoluties zijn genomen. Na de onderwerpsaanduiding volgen een of meer nummers van folio's waar 
resoluties over het desbetreffende onderwerp zijn genomen. Een uitzondering vormen de aanduidingen 
voor de verschillende admiraliteitscolleges. Zij zijn niet opgenomen in de primaire alfabetische ordening, 
maar gesubordineerd aan het ingangstrefwoord ‘admiraliteyt’. 
In de eerste tien jaargangen van de zeventiende eeuw ziet men het aantal trefwoorden of descriptoren (in 
de griffie zegt men respecten) door specificatie van onderwerpsaanduidingen geleidelijk toenemen. Na wat 
experimenten gaat de agent ertoe over de trefwoorden als hoofdje te plaatsen boven de specificaties. Het 
aantal voorgeschreven trefwoorden blijft in deze periode overigens nog zeer gering en van een van een 
vast systeem van indicering is nog geen sprake. Soms wordt het lopende register zelfs helemaal niet 
geïndiceerd. 
Na afloop van het Bestand vermeerderen de werkzaamheden van griffier Aerssens vooral ‘deur die 
uytheemsche alliantiën’ met meer dan de helft. 1824 Het aantal resoluties stijgt; de index wordt met name in 
de periode tot 1637 uitgebreider en complexer. De index over 1625 bevat nog maar een zestal respecten, 
waarvan er twee verwijzen naar colleges (admiraliteit en West-Indische Compagnie) en vier naar door de 
generaliteit ontvangen of gedepêcheerde akten (commissiën, declaratiën, instructiën, octrooien). De index over 
1637, het jaar van de stelselwijziging, heeft er al zo'n vijfenveertig. Deze snelle stijging wordt niet zozeer 
veroorzaakt door de toename van de respecten voor colleges en akten (alleen Oostindische Compagnie, prins 
van Oranje en placcaten krijgen een vaste plaats) of door de toevoeging van onderwerpsaanduidingen (alleen 
scheepen, munt, legerzaken en zeezaken komen erbij), maar vooral door de toevoeging van een groot aantal 
geografische trefwoorden. Resoluties die de betrekkingen met vreemde mogendheden betreffen en die, 
toen ze minder talrijk waren, nog onder de namen van de betrokken gezanten en vorsten moesten worden 
gezocht, worden nu gebracht onder aparte respecten voor de betrokken staten. Bovendien krijgen ook de 
provincies en de verschillende Generaliteitslanden een eigen respect.  
Na 1637 gaat de griffier zich op het secrete werk concentreren. De registratie van de ordinaris resoluties 
en hun marginalering worden dan het werk van de commies. Tot 1653 zal er in de inrichting niet veel 
meer veranderen. Het aantal trefwoorden blijft rond de vijfenveertig schommelen. Uitvoer en pachters 

                                                
1823 Het handschrift van de oudste indices (die over de periode 1599-1608) lijkt het handschrift van Hendrik 
Verburch, eerste klerk vanaf 1617 en agent vanaf 1629. Het komt ook voor onder de minuutresoluties van de laatste 
jaren van de zeventiende eeuw. 
1824 Res. SG 17/08/1621. 
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convooien en licenten worden onder Admiraliteit gebracht (1638 en 1640), Overmaze onder Maastricht (1641) en 
Meierij onder 's-Hertogenbosch (1643). 1825 
 
3.8.3 De indices in de registers van ordinaris resoluties over 1653-1678; indicering met terugwerkende 

kracht 
Cornelis de Heijde heeft de inrichting van de indices op de resoluties voor lange tijd bepaald. Hij heeft niet 
alle resolutieregisters uit de periode 1653-1678 geïndiceerd en zeer vele uit de periode daarvoor, maar ook 
een modelindex in de administratie van de Staten-Generaal ingevoerd, dat ondanks alle ingrijpende 
veranderingen van de Fagels fundamenteel niet meer is gewijzigd.  
In de inrichting van de indices van zijn voorgangers bracht hij een aantal verbeteringen aan. Hij maakte de 
groep generalia kleiner en overzichtelijker: ze kwam door de afsplitsing van nieuwe respecten 
voornamelijk uit persoonsnamen te bestaan. De namen van de Nederlandse gezanten in het buitenland 
subordineerde hij consequent aan het trefwoord voor het land waar zij waren geaccrediteerd. 
Onder de trefwoorden vormen de geografische eigennamen veruit de grootste categorie. Drie groepen 
kunnen worden onderscheiden: de namen van de verschillende provincies, de namen van de verschillende 
steden en plaatsen in de Generaliteitslanden en de namen van landen en plaatsen in het buitenland, in het 
bijzonder van de staten waarmee betrekkingen werden onderhouden en de plaatsen waar Nederlandse 
consuls resideerden. De namen van andere generaliteitsorganen: de admiraliteiten in het algemeen en de 
admiraliteitscolleges afzonderlijk en de namen van de afzonderlijke handelscompagnieën sluiten hierbij 
aan: het gaat zowel hier als bij de geografische eigennamen in beginsel om correspondenten. 
Verder vinden we onder de trefwoorden de benamingen van een aantal officiële ingekomen stukken: 
staten, petities, consenten, convooien en licenten, declaraties (voornamelijk financieel dus) en voor de verschillende 
akten die op naam van de generaliteit werden gedepêcheerd: instructies, commissies (met een nadere 
specificatie), octrooien, plakkaten en reglementen en traktaten en aparte respecten voor lijsten en voor schepen. 
Tenslotte zijn er dan nog een paar trefwoorden die onderwerpen aanduiden, zoals militaire zaken en 
zeezaken. 
 
3.8.4 De indices in de ordinaris resoluties 1678-1746 
Na het overlijden Van de Heijde ontwikkelen de indices in de ordinaris registers zich verder door de 
toevoeging of verzelfstandiging van nieuwe trefwoorden, de subordinatie van bestaande. Subordinatie 
wordt vooral toegepast op de geografische eigennamen. Door agent Spronssen (1678-1688) worden Sluis, 
Het Vrije van Sluis, Hulst, Hulsterambacht en Sas van Gent onder het trefwoord Vlaanderen gebracht. Door 
agent Roosenboom (1688-1720) worden Algiers, Marocco, Tunis en Tripoli tot nauwere trefwoorden van het 
nieuwe ingangstrefwoord Barbarije gemaakt, worden Venetië, Genua, Livorno, Napels en Savoye onder het 
trefwoord Italiën gebracht, worden Gennep, Ravestein en Rees aan Cleve gesubordineerd en worden de 
afzonderlijke barrièresteden, Antwerpen en andere steden in de Oostenrijkse Nederlanden aan het 
trefwoord Brussel ondergeschikt gemaakt. Agent Ten Hove (1720-1724) voegt requesten antidotaal toe en 
promoveert de generalia Hogendorp en 't comptoir generaal en Oostersche Handel tot ingangstrefwoorden. Agent 
Van Baarle (1724-1734) introduceert de trefwoorden Eeden van zuivering en Pasporten en schrapt onder 
Engeland de Nalatenschap van koning William. Van Byemont (1734-1771) voegt Besmettelijke ziekte onder ‘t 
rundvee en Inventiën toe, verwijdert Limburch en Texel en licht Nieuwejaarswensen uit de generalia. Ook maakt 
hij het trefwoord Patenten, dat in het verleden aan Militaire zaken was gesubordineerd, weer tot een 
ingangstrefwoord. 
Sommige nieuwe trefwoorden overlappen bestaande. Dat heeft tot gevolg dat aanmerkelijk meer resoluties 
dan voorheen onder meer dan één trefwoord kunnen worden gevonden. Ook het aantal verwijzingen 
neemt toe, doordat een ingangstrefwoord dat wordt gesubordineerd door een verwijzing wordt vervangen. 
Het trefwoord paspoorten verdwijnt uit de index in 1705, wanneer de resoluties op paspoortaanvragen in 
aparte registers geboekt gaan worden. Als deze resoluties vanaf 1716 ook weer in het ordinaris register 
worden geregistreerd, moet men de begunstigden eerst onder hun namen zoeken. Pas in 1727 keert het 
respect paspoorten in de index op deze registers terug. 
In de indices op de ordinaris minuutresoluties voegt Hendrik Fagel Hz. (commies 1690-1728) gemakkelijk 
gelegenheidstrefwoorden toe, vooral geografische gelegenheidstrefwoorden, maar hij promoveerde deze 
zelden tot vaste descriptoren. Meer dan een kwart eeuw indiceren levert maar zo'n twaalf nieuwe vaste 

                                                
1825 De indices in de registers over de jaren 1637-1639 en 1641-1645 zijn geschreven door Hendrik Verburch, agent 
1629-1653. 
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trefwoorden op. Het totale aantal trefwoorden neemt dan ook nauwelijks toe in vergelijking met de index 
in het register. 
In de periode daarentegen waarin Hendrik Fagel de Oude commies en tweede griffier is (1728, 1742, 
1744) is in de indices op de minuutresoluties de enorme toename van het aantal vaste trefwoorden juist 
een van de opvallendste veranderingen. Vooral in de eerste jaren komen veel van de door hem 
geïntroduceerde vrije trefwoorden in zijn standaardtrefwoordenlijsten terecht. Over de periode 1728-1746 
komen er meer dan veertig geografische en veertig niet-geografische vaste trefwoorden bij. Ook voegt hij 
met name in de jaren dertig veel nauwere trefwoorden aan zijn index toe, ter specificatie van veelgebruikte 
ingangstrefwoorden als Admiraliteiten in ‘t generaal, Militaire zaken en Pasporten en van de trefwoorden voor 
de afzonderlijke provincies. 

 
3.8.5 De indices in de ordinaris resoluties 1746-1785 
In de periode 1745-1785 komt in de inrichting van de indices in de registers nauwelijks meer enige 
verandering. Wel worden geleidelijk aan meer dan honderd vaste trefwoorden toegevoegd. Die trefwoor-
den komen overeen met de trefwoorden in de standaardtrefwoordenlijsten die Hendrik Fagel de Oude ten 
behoeve van zijn indices op de ordinaris minuutresoluties had ontwikkeld. In de periode van 1745 tot en 
met 1757 worden maar liefst 75 trefwoorden toegevoegd, waaronder 22 geografische trefwoorden en 5 
specificaties. In de twee maal zo lange periode van 1757 (tweede halfjaar) tot en met 1780 worden niet 
meer dan 23 trefwoorden toegevoegd (waaronder 12 geografische trefwoorden en twee specificaties), 
terwijl vijf trefwoorden (waaronder twee geografische) worden afgevoerd. In de jaren 1782-1785 tenslotte 
komen er nog eens 16 nieuwe trefwoorden bij waaronder vier geografische trefwoorden en een 
specificatie. 
In de indices op de ordinaris minuutresoluties voegde klerk Joh. Wm. van Haar, die de indices over de 
periode 1749 - 18 februari 1782 bewerkte, in de periode 1749-1756 zo'n dertig trefwoorden toe, waarvan 
een tiental geografische, en in de periode 1757-1781, waarin hij ook de ordinaris registers marginaleerde, 
nog maar tien trefwoorden, waarvan de helft geografische. Van deze nieuwe trefwoorden kwam nog geen 
kwart in de standaardtrefwoordenlijsten terecht. Dit gold uiteraard ook voor de gelegenheidstrefwoorden, 
die door de beperking van de generalia aan het begin van elke letter tot persoonsnamen van rekwiranten en 
gedeputeerden, groot in aantal zijn en veelal niet meer dan één of twee analyses onder een noemer 
brengen. 
De index op het register is dan al steeds meer op de index op de minuten gaan lijken. In de jaren zestig 
komen de trefwoorden in beide series al min of meer met elkaar overeen. Ook latere toevoegingen in de 
index op de minuten worden meestal in de index in het register overgenomen. De verder doorgevoerde 
hiërarchische ordening van de trefwoorden blijft echter de index op het register van de index op de 
minuten onderscheiden. Daarbij veroorzaakten de ontleningen enige desintegratie: zo kunnen steeds meer 
namen van plaatsen in de Oostenrijkse Nederlanden onder hun eigen beginletter in plaats van onder 
Brussel gevonden worden. 

 
3.8.6 Ontwikkeling van de trefwoorden in de indices in de registers van secrete resoluties 
De ontwikkelingstendensen die hierboven zijn geschetst zijn niet alleen te herkennen in de indices op de 
registers, maar ook in de andere indices die op de griffie van de Staten-Generaal zijn gemaakt, inclusief de 
indices op de secrete resoluties. De behandeling van deze indices kan hier dus betrekkelijk beknopt zijn. 
In het grootste deel van de zeventiende eeuw is het aantal secrete resoluties nog betrekkelijk gering. 
Bovendien komen resoluties die geen betrekking hebben op buitenlandse, militaire en zeezaken maar 
incidenteel voor secretering in aanmerking. De index in het secrete register, die net als die in het ordinaris 
register door agent De Heijde is ontwikkeld, lijkt erg op een uitgeklede versie van de index in het ordinaris 
register. 
Hoe is het onder François Fagel de Oude (griffier 1690-1744) in de indices op de secrete resoluties met de 
trefwoorden gesteld? Vergeleken met de ordinaris indices is het aantal gelegenheidstrefwoorden groot, 
terwijl het aantal trefwoorden voor Nederlandse geografische namen en vooral voor namen van vreemde 
mogendheden maar liefst 80% uitmaakt van het betrekkelijk kleine aantal van zo'n 60 vaste descriptoren. 
Van de overige trefwoorden betreft de helft verschillende door HHM gedepêcheerde militaire en 
diplomatieke akten en de andere helft de onderwerpen Admiraliteiten, militaire zaken, Raad van State, 
Consenten, Presenten, Oost Indische Compagnie en West Indische Compagnie. Tijdens het griffierschap van François 
Fagel promoveren maar weinig gelegenheidstrefwoorden tot vaste descriptoren, die dan ook vrijwel niet in 
aantal toenemen. 
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Met de delegatie van de indiceerwerkzaamheden sinds 1746 ging een sterke uitbreiding van het aantal 
trefwoorden gepaard. Het naar behoefte opvoeren en weer afvoeren van gelegenheidstrefwoorden, 
waarvan François Fagel de Oude zo dikwijls gebruik had gemaakt, kon moeilijk aan klerken worden 
overgelaten. Hen moest een zo volledig mogelijk trefwoordensysteem ter beschikking staan. In de eerste 
en enige secrete index die Hendrik Fagel de Oude zelf bewerkte, nam hij uit de al jaren door hem 
samengestelde indices op de ordinaris minuten maar liefst veertig nieuwe trefwoorden over. Twintig 
trefwoorden, waarvan dertien geografische, voegde hij toe aan de standaardtrefwoordenlijsten; de twintig 
andere, waaronder vijf geografische, waren “vrije" trefwoorden. Nadat in het volgende jaar de minder 
bruikbare trefwoorden waren uitgeselecteerd (van de vaste descriptoren verdwenen er vier, van de vrije 
trefwoorden bleven alleen Aanteekeningen, Bezendingen, Lijsten, Magazijnen en Requisitorialen over), nam het 
aantal trefwoorden nog maar in geringe mate toe. Tussen 1748 en 1796 kwamen er in totaal nog maar zo'n 
dertig vaste descriptoren bij, waaronder een tiental geografische eigennamen. 
 
 
3.9 Andere toegangen op de resoluties: recueils en lijsten van retroacta 
De behandeling van de indices op de resoluties van de Staten-Generaal in de voorgaande paragrafen was 
beslist uitvoerig, maar zeker niet uitputtend. In het archief Fagel supplement en in andere particuliere 
archieven bevinden zich nog vele andere indices op de resoluties. Ook zijn er meer indices gemaakt op 
resoluties van de Staten-Generaal en andere staatsstukken, zoals het register van korte annotatiën van 
bijzondere zaken die voorkomen in de resolutieregisters van de Staten van Holland, de Staten-Generaal en 
de Raad van State, dat Willem V in 1772 aankocht uit de bibliotheek van raadpensionaris Steijn.1826 
Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw werden de belangrijkste precedenten of de precedenten 
in de belangrijkste aangelegenheden bovendien nog door de griffiers in recueils afgeschreven, die blijkbaar 
als naslagwerk moesten dienen. Tegelijkertijd raakte onder hen de gewoonte in zwang om bij belangrijke 
of ingewikkelde beslissingen lijsten van retroacta over dezelfde zaak of hetzelfde onderwerp aan te leggen, 
die veelal met afschriften van de resoluties zelf werden aangevuld. In het archief van de griffiers Fagel zijn 
dergelijke lijsten van retroacta uit de tweede helft van de achttiende eeuw de kern van een uitgebreid 
documentatiesysteem. 
 
 
4 De depêcheboeken 1578-1613 en achttiende-eeuwse kopieregisters (11087-11117; SGD 105-

113, 119, 121) 
 
In de eerste decennia na de Pacificatie was de registratuur, zoals Van Riemsdijk het uitdrukt, algemeen. De 
griffiers en secretarissen hielden niet alleen registers van resoluties, maar ook registers van ingekomen en 
uitgaande stukken, die depêcheboeken werden genoemd. In die depêcheboeken werden de uitgaande 
stukken bij de ingekomen stukken geregistreerd en gedurende een aantal jaren ook de resoluties waarvan 
die depêches de aanleiding of het gevolg waren.1827 Er waren vier series depêcheboeken, waarvan er drie 
door de griffiers en secretarissen werden gehouden en één door de secretaris van de Hoogduitse depêches.  
In de instructie van 19 april 1578 werd de secretarissen opgedragen ter griffie drie depêcheboeken te 
houden: een register van stukken over belangrijke zaken, een particulier register voor de zaken betreffende 
de hertog van Alençon en een register voor de zaken van Engeland. De instructie voor de klerken 
verplichtte de Hoogduitse secretaris een register te houden voor de zaken betreffende het Rijk. Anders 
dan in de andere depêcheboeken werden in dit register alleen de uitgaande stukken geregistreerd van de 
Staten-Generaal en vanaf 1582 ook van de Raad van State.1828 De stukken van vóór 1590 die in de 
depêcheboeken zijn geregistreerd zijn voor het merendeel niet bewaard gebleven: de liassen uit die periode 
zijn verloren gegaan. 
De ordinaris depêcheboeken lopen over de jaren 1579-1587 (11087-11097). De jaargangen 1585-1587 zijn 
geen registers van ingekomen en uitgaande stukken, maar de ingebonden ingekomen en kopieën van 
uitgaande stukken zelf. “Blijkens de aantekening: ‘Reg.’, die men op vele dier stukken aantreft, moeten ze 
geregistreerd zijn geweest, denkelijk in de depêcheboeken, welke thans verloren zijn gegaan.”1829 De delen 

                                                
1826 NA, Stadhouderlijke Secretarie, 1.01.50, inv. nr. 1709. 
1827 Van Riemsdijk, Griffie, 112. 
1828 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 33. 
1829 Van Riemsdijk, Griffie, 112. 
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zijn door agent Ramet van inhoudsopgaven voorzien. De jaargang 1587 is de laatste van de serie. Men 
ging de akten van de Staten-Generaal in vier afzonderlijke registers boeken, de ordonnantie- en 
commissieboeken vanaf 1586, de instructieboeken in 1588 en de aktenboeken in 1589, waardoor de 
ordinaris depêcheboeken in onbruik raakten. 
Tot de depêcheboeken worden ook gerekend de registers van ingekomen en uitgaande brieven van de 
hertog van Anjou en de Raad van State en van prins Maurits en de Raad van State uit de jaren 1582-1584, 
de Franse depêcheboeken 1578-1613, de Engelse depêcheboeken 1576-1614 en de Hoogduitse 
 

Tabel 17. Depêcheboeken in de opstellingen van Bijlsma en Japikse 
Ordinaris depêcheboeken SG Bjjlsma (- Van Marle) SGD 
1579 jan. – (juni) dec. 11087 I. Staten-Generaal 25 105 
1579 sep. (okt. 4) – 1580 (mei 10) juli 11088 I. Staten-Generaal 26 106 
1580 sep.  – 1581 aug. (origineel) 11089A I. Staten-Generaal 27  
1580 sep.  – 1581 (feb. 27) aug. (kopie) 11089B I. Staten-Generaal 43 107 
1582 jan. – 1583 juni 11090 I. Staten-Generaal 28  
1583 aug. –1584 apr. 110961830 I. Staten-Generaal 29  
1584 mei – dec. 11091 I. Staten-Generaal 30  
1585 11092 I. Staten-Generaal 31 110 
1586 11093 I. Staten-Generaal 32  
1587 11094 I. Staten-Generaal 33  
1582 juli  – dec. 11095 V. Generale Landraad 3 108 
1584 nov. 26 –1585 mei 14 11097 IX. Raad van State 3 109 
Franse depêcheboeken    
1578 juli –dec. 11098 I. Staten-Generaal 35  
1579 jan 1 – 1583 mrt. 2 11099 I. Staten-Generaal 36  
1583 mrt. 5 – 1585 mrt. 17 11100 I. Staten-Generaal 37  
1585 mrt. 20 – 1595 juli 11101 I. Staten-Generaal 38  
1598-1601 11102  119 
1602-1607 11103  121 
1610-1613 11104   
Engelse depêcheboeken    
1576 okt. – 1580 aug. 11105 I. Staten-Generaal 39  
1584 dec. 8 – 1585 11106 I. Staten-Generaal 40  
1586-1587 11107 I. Staten-Generaal 41 111 
1588-1589 11108 I. Staten-Generaal 42 112 
1590-1595 11109  113 
1598-1601 11110   
1602-1614 11111   
De Hoogduitse depêcheboeken    
1577-1581 11112 I. Staten-Generaal 225  
1582-1584 I. Staten-Generaal 242  
1587-1588 

11113 
IX. Raad van State 1 
X. Leicester en de Raad van State 3 

 

1578 11114 II. Matthias en de Raad van State 4  
1579 11115 II. Matthias en de Raad van State 5  
1580 11116 II. Matthias en de Raad van State 6  
1576-1579. Vredehandel in Keulen. 11117 I. Staten-Generaal 34  
 
Tabel 17. De kolommen in deze tabel betreffen van links naar rechts de datering van de depêcheboeken, hun 
nummering in de inventaris Japikse, hun nummering in de inventaris Bijlsma (- Van Marle) en de nummers van de 
achttiende-eeuwse afschriften in de Coll. SGD . 

                                                
1830 ‘Dit is een ordinaris depêcheboek van de Staten-Generaal en geen register van ingekomen en uitgaande brieven 
van de hertog van Anjou en de Raad van State, zoals Japikse vermeldt’ (aantekening Van Marle in het vm. 
depotexemplaar van de inventaris Japikse. 
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depêcheboeken. De Hoogduitse depêcheboeken zijn registers van uitgaande brieven met betrekking tot 
Duitsland van de Staten-Generaal, de Raad van State en Matthias en de Raad van State. 
Bijlsma heeft de depêcheboeken uitvoerig toegelicht en beschreven. Wie er meer van wil weten raadplege 
zijn inventaris van de Regeeringsarchieven. Om recht te doen aan zijn uitgangspunt, dat de stukken uit de 
periode 1576-1588 afkomstig zijn van afzonderlijke regeringsorganen, heeft hij de depêcheboeken behalve 
aan de Staten-Generaal ook toebedeeld aan de Generale Landraad, de Raad van State, Matthias en de Raad 
van State en Leicester en de Raad van State. Onderstaande tabel laat die verschillende benaderingen zien. 
Ze kan ook worden gebruikt als concordantie op de nummeringen van Japikse en Bijlsma. Bovendien zijn 
er de nummers in opgenomen van de afschriften die in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn 
gemaakt en die zich in de Coll. SGD bevinden. 
Na 1785 zijn op de griffie elf depêcheboeken over de periode 1579-1607 gekopieerd: zes van de acht 
ordinaris depêcheboeken (1579-1585), de twee laatste van de zes Franse depêcheboeken (1598-1601 en 
1602-1607) en drie van zeven Engelse depêcheboeken (1586-1595).  De vier kopieregisters over de periode 
1579-1583 zijn geschreven door Hendrik Nieuwenhuisen; twee ervan zijn onvoltooid gebleven. De andere 
kopieregisters zijn geschreven in een handschrift dat lijkt op het handschrift van de onderklerk 
Regenboogen, die in 1788 werd beëdigd.1831 De kopieregisters bevinden zich allemaal in de collectie Staten 
Generaal Dubbelen. 1832  Ze maken deel uit van de verzameling kopieregisters die Hendrik Fagel de Oude in 
de jaren zestig, zeventig en tachtig van de achttiende eeuw als stopwerk door zijn klerken liet vervaardigen. 
1833. Ze zijn buitengewoon slordig en onnauwkeurig.  
Met het registreren van de uitgaande brieven begin men pas weer in 1646 en met de registratie van de 
ingekomen brieven in 1650. 
 
 
5 De liassen en de brievenboeken  
 
5.1 De liassen van ordinaris en secrete ingekomen en uitgaande brieven, memories en bijlagen en 

rekesten (4862-8039) 
In de griffie was men gewoon de losse stukken die men tot een serie wilde brengen te liasseren, dat wil 
zeggen: in volgorde van behandeling aan elkaar te rijgen. Al in 1578 werd een voorschrift van die strekking 
in de instructie van de eerste klerk ter griffie opgenomen.1834 Meer in het bijzonder kreeg de agent in 1605 
de opdracht om de ingekomen brieven en missiven met de minuten van de antwoorden te liasseren en 
daarbij op de rug van de liassen met grote letters de maanden te schrijven waarin behandeling had 
plaatsgevonden. 1835 
De oudste liassen zijn niet bewaard gebleven: al onder Verburch begon de vroegste in het jaar 1590. De 
liassen van na 1590 zijn echter zeer talrijk: Tourlet telde er in 1812 maar liefst 1648. Van die 1648 liassen is 
er niet één meer over in de vorm waarin ze destijds werden gebruikt en bewaard. Om ze gemakkelijker 
raadpleegbaar te maken heeft men ze in de negentiende eeuw in het Rijksarchief verbroken en de stukken 
in omslagen opgeborgen. Van de liasborden en liasveters is niet één exemplaar bewaard gebleven. Hoe ze 
er uitgezien kunnen hebben kunnen we onder meer opmaken uit het schilderij van liassen van de 
Amsterdamse thesaurie, geschilderd in 1656 door Cornelis Brizé, dat in de oude thesaurie in het Paleis op 
de Dam in Amsterdam wordt bewaard. 
Een lias bestond in het algemeen gesproken uit een stuk karton (een liasbord) waarop de aard van de 
stukken was aangegeven, een veter met een metalen punt die in het midden door het liasbord was 
gestoken en door een knoop aan de achterzijde van het liasbord werd vastgehouden, en een hoeveelheid 
documenten die in volgorde van behandeling aan de veter waren geregen en door een strik in de veter 
werden vastgehouden. Als er een document moest worden toegevoegd, nam men de lias van zijn spijker 
aan de wand, maakte men de strik los, reeg met het document eraan en strikte men de lias weer vast. Met 
enige regelmaat sloot men een lias af. Men nam hem dan van de muur en borg hem in een kast, als laatste 

                                                
1831 Res. SG 11/03/1788. De handtekening van Regenboogen in het eedboek.  
1832 Resp. Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 105-110, 119 en 121 en 111-113. 
1833 Zie par. 12.2. 
1834 ‘Instruction’, 1578, 172. 
1835 Instructie van de agent en de klerken 19/04/1578 bij Van Riemsdijk, Griffie, 121 en 172, en van de agent van 
06/05/1605, ibidem 121 en 181. 
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lias van de serie waartoe hij behoorde. Er werd een nieuwe lias aangelegd en aan de muur gehangen 
waarna de procedure zich herhaalde. 
In principe werden alle ordinaris ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan liassen geregen, met 
uitzondering van stukken die er door hun formaat niet aan pasten en stukken die in de resoluties werden 
geïnsereerd en zich bijgevolg onder de minuutresoluties bevinden. Toen de omvang van de 
correspondentie en het aantal correspondenten vooral door uitbreiding van de diplomatieke betrekkingen 
toenamen, werden nieuwe liassen van bestaande afgesplitst. Dat gebeurde ook als er een nieuwe vaste 
correspondent bijkwam, bijvoorbeeld door de oprichting van een nieuw college (de WIC in 1621) of het 
aanknopen van diplomatieke betrekkingen. De hoofdindeling was en bleef een indeling naar herkomst en 
in eerste instantie naar de taal waarin werd gecorrespondeerd: er werd onderscheid gemaakt tussen de 
binnenlandse correspondentie, de correspondentie in de Franse taal en de correspondentie in de Duitse 
taal. De binnenlandse correspondentie werd ondergebracht in een lias ‘lopende’ en enkele liassen die voor 
de correspondentie met de verschillende generaliteitsorganen was bestemd. De liassen voor ingekomen 
stukken in het Duits werden evenals de liassen voor de ingekomen stukken in het Frans steeds verder naar 
vorsten en landen uitgesplitst. Uiteindelijk waren de liassen in zo’n twintig respecten onderverdeeld.  
De orde in de liassen werd zorgvuldig bewaakt. Vooral in de achttiende eeuw waren achtereenvolgende 
deurwaarders van de griffie jarenlang bezig om de liassen op orde te brengen en de stukken weer in 
dezelfde volgorde te krijgen als de volgorde die in de registers heerste. Dat laatste deed deurwaarder Van 
Goor in de jaren 1725-1730. Tijdens deze operatie plaatste hij de recepta  (aanduidingen van de datum van 
ontvangst) op de ingekomen stukken van voor 1629.  
Het aanzien van de series liassen is na 1796 vrij ingrijpend veranderd. De liassen werden verbroken. Grote 
liaspakken werden in kleinere onderverdeeld. Series werden uitgesplitst, samengevoegd en in een andere 
volgorde geplaatst. 1836 De liassen waren oorspronkelijk gerangschikt in de gebruikelijke hiërarchische 
volgorde, de volgorde van bovenstaande tabel. In de discontinuïteit in de daarin opgenomen 
inventarisnummers wordt zichtbaar, dat die volgorde bij de laatste inventarisatie is veranderd. Japikse 
heeft bij de binnenlandse liassen de hiërarchische volgorde vervangen door een volgorde naar het oudste 
stuk in de lias. Bij de buitenlandse liassen heeft hij de ordening naar de taal waarin werd gecorrespondeerd 
(Frans of Duits) door een ogenschijnlijke willekeurige ordening vervangen. De lias Oost-Friesland, de lias 
die gevormd werd in het verkeer met wat wel de achtste provincie werd genoemd en die oorspronkelijk op 
de binnenlandse liassen volgde, heeft hij achter de liassen Duitsland geplaatst. Verder heeft hij de liassen 
‘aangevuld’, met stukken die hij elders aantrof.  
Tot 1754 (bij verscheidene liassen zelfs al eerder) werden de ordinaris ingekomen brieven en de minuten 
van ordinaris uitgaande brieven van dezelfde rubriek aan dezelfde lias geregen. In 1754 vormde men 
echter één afzonderlijke serie minuten van uitgaande brieven. 
Ingekomen brieven die geheim moesten blijven werden niet aan de ordinaris liassen geregen, maar net als 
de secrete resoluties waarmee ze meestal in verband stonden in de Secrete Kas gelegd. Als de geheime 
zaken gedaan waren, konden ze weer in de ordinaris series worden opgeborgen. Tot de Grote Vergadering 
van 16511837 was secretering van ingekomen brieven een uitzondering. In de Secrete Kas treffen we uit die 
periode over een beperkt aantal jaren alleen bundels secrete ingekomen brieven aan onder de respecten 
Engeland (1589-1590, 1621-1622 en 1641-1642), Barbarije (1606-1619 en 1623-1631), Frankrijk (1636-
1637, 1641, 1643, 1647 en 1650), Spanje (1643-1650). Afgezien van enkele losse brieven waarvan het 
onderwerp is gespecificeerd, treffen we secrete brieven van vóór de aanvang van de 
vredesonderhandelingen in Munster alleen aan onder de respecten Engeland en Barbarije.1838.Door de 
nieuwe behandeling die door de Grote Vergadering van 1651 werd ingevoerd, nam het aantal secrete 
ingekomen brieven sterk toe. Ze werden nu door de griffier consequent van het opschrift ‘secreet’ voorzien. 
Door hun gestegen aantal en de systematische behandeling werden de secrete ingekomen brieven nu 
systematisch jaar na jaar onder hun respect in de Secrete Kas opgeborgen. Vanaf 1672 werden ze met hun 
bijlagen geregistreerd. In de huidige inventaris van de Secrete Kas zijn de beschrijvingen van de secrete 
brieven niet in de systematiek van de andere stukken opgenomen, maar zijn aan het einde van elke rubriek 
verwijzingen geplaatst naar de nummers van de Secrete Kas waaronder ze zijn geborgen. Deze eenvoudige 
lijstjes zonder dateringen vormen geen bruikbare toegang op de secrete ingekomen brieven. Er is ooit wel 
                                                
1836 De binnenlandse liassen heeft Japikse chronologisch geordend; Oost-Friesland is na Hoogduitsland geplaatst en 
Engeland ervoor. 
1837 Voor de besluiten van de Grote Vergadering over de scretesse zie par. 2.7. 
1838 Onder het respect Barbarije (arch. SG inv. nr. 12594) treffen we 19 inv. nrs. aan met secrete brieven, maar 
daarvan bevatten 12 nrs. niet meer dan één brief. 
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een overzicht gemaakt, dat in het Nationaal Archief toegangsnummer 1.01.09 heeft gekregen, maar dat op 
de website niet te vinden is (en als je niet weet dat het bestaat zoek je er ook niet naar). 
In 1699 was de Secrete Kas vol. Dat was aanleiding om de ingekomen secrete brieven anders dan 
gebruikelijk was rubrieksgewijs te liasseren en op te bergen in een nieuwe Secrete Kas die speciaal voor de 
bewaring van deze brieven was bestemd. Hierdoor zijn series ingekomen secrete stukken ontstaan die tot 
in 1796 doorlopen. 
De minuten van secrete uitgaande brieven werden niet geliasseerd, maar opgeborgen bij de minuten van 
secrete resoluties waar ze het gevolg van waren en geregistreerd in het register van secrete resoluties. Ook 
treft men onder de minuten van secrete resoluties wel secrete ingekomen stukken aan, die dan meestal ook 
in het secrete resolutieboek werden geregistreerd, maar de meeste bewaarde men tot 1700 in de Secrete 
Kas en nadien in een kast die speciaal voor de bewaring van de secrete brieven was bestemd. In 1754 
werden de minuten van uitgaande brieven van de ingekomen stukken gescheiden en tot een afzonderlijke 
lias gebracht. 
 
 
 
Tabel 18. Vergelijkend overzicht van de respecten van de liassen, de Loketkas en de Secrete Kas

respect ordinaris liassen secrete liassen Loketkas Secrete Kas
Lopende (stukken) 4862-5461 5462-5477 12548 12549 12579 
Particuliere stukken   12550  
Processen   12551  
Munt 5723-5733I  12552  
Maastricht en Overmaze (en kopieën) 5818-5879  12553 12554  
’s-Hertogenbosch (en kopieën) in lopende  12555 12556  
   Peelland   12557  
   Oosterwijk   12558  
   Kempenland   12559  
   Maasland   12560  
Admiraliteiten / admiraliteitsstukken 5478-5714 5719-5722 12561 12580 
(staten van de)  convooien en licenten 5715-5718  12562  
Oost-Indië / Oost-Indische Compagnie 5734-5749 5750 12563 12581 
West-Indië / West-Indische Compagnie 5751-5815 5816-5817 12564 12582 
omlopers Vlaanderen   12565  
rekeningen Vlaanderen   12566  
kaarten   12567  
(Emden en) Oost-Friesland 6697-6742 6743-6746 12568 12583 
Duitsland 6016-6583 6584-6679 12569 12570 12584 
Zweden 7169-7223 7224-7237 12571 12585 
Denemarken 7238-7302 7303-7310 12572 12586 
Polen 7311-7354 7355-7360 12591 
Moscovië 7361-7396 7397-7410 

 
 

Brandenburg in Dtsl. 6680-6696 12573 12584 
Frankrijk 6747-6863 6864-6887 12574 12587 
Spanje 7042-7160 7161-7168 12575 12588 
Brussel (na 1713)  7454-7460   
Engeland 5880-6002 6003-6015 12576 12589 
Portugal 7010-7036 7037-7041 12577 12590 
Italië (Savoye, Venetië) 12592 
Constantinopel  12593 
Barbarije 

6888-6996 6997-7009 12578 

12594 
Perzië    12595 
America 7461-7462 7463   
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Tabel 18 (linkerpagina). In deze tabel wordt niet de volgorde van de liassen, maar de oorspronkelijke volgorde van de 
Loketkas en de Secrete Kas gevolgd. Verg.de verkorte inhoudsopgave in hfdst. 4 par. 7.  
  
5.1.1 De ordinaris lias lopende en de andere ordinaris binnenlandse liassen (4867-5879) 
De ordinaris lias lopende (4867-5461) is de oudste lias. Hij is ook de omvangrijkste. In normale jaren 
werden er veelal drie liassen per jaar gevormd en dat kon in drukkere tijden tot een lias per maand 
oplopen. Ze bevat de ingekomen stukken en tot en met 1753 de minuten van uitgaande stukken uit het 
binnenland die niet tot een afzonderlijke lias zijn gebracht. 
Naarmate de binnenlandse correspondentie in omvang toenam of van samenstelling veranderde 
(bijvoorbeeld door de oprichting van een handelscompagnie) werden er liassen afgespitst. Afsplitsing heeft 
al heel vroeg plaatsgevonden met de liassen admiraliteiten (vóór 1613), de staten van convooien en 
licenten (1597) en de munt (1616). In 1621 kwam er nog een lias bij door de oprichting van de VOC, twee 
jaar later kreeg de WIC haar eigen lias en in 1632 werd er een eigen lias ingericht voor Maastricht, dat in 
dat jaar op de Spanjaarden werd veroverd.  
In de achttiende eeuw treffen we in de lias lopende brieven aan van de Prins en zijn Domeinraad, de 
stemhebbende provincies, Drenthe, correspondenten uit de Generaliteitslanden en de nieuwe conquesten 
(veroverde gebieden), de Raad van State, de Generaliteitsmuntkamer en de andere generaliteitscolleges, ’s 
lands advocaten, de ontvangers van het last- en veilgeld en het kleinzegel en andere 
generaliteitsambtenaren, de officieren van het Staatse leger, de gouverneurs en commandeurs van de 
vestingsteden en de Hoven van Justitie in Holland. Incidenteel bevat de lias brieven van gedeputeerden te 
velde (als het oorlog was) of andere gedeputeerden, commissarissen en ministers die bijzondere 
opdrachten uitvoerden in het binnenland. Correspondenten die maar een paar keer van zich lieten horen 
waren de directie van de Levantse handel, de directie Berbice en de ontvanger van het verhoogde last- en 
veilgeld. De ingekomen stukken van de provincies bevatten de credentialen van de gedeputeerden en de 
provinciale proposities en adviezen en in het bijzonder de provinciale consenten. Alleen in de jaren 1683-
1687 heeft men de provinciale resoluties afzonderlijk geliasseerd (7472).1839 
De lias lopende begon in het midden van de zeventiende eeuw nog met brieven uit 1590. In 1656 echter 
voegde agent De Heijde er de gedeponeerde stukken aan toe van de Spaans-Nederlandse regering in 
Brussel, waardoor de begindatum werd vervroegd tot 1550. In 1974 werden de stukken van vóór 1588 
door Van Marle overgebracht naar de zogenaamde Regeringsarchieven. De samenstelling en ordening zijn 
echter vastgelegd in het register dat in het laatste kwart van de achttiende eeuw van de lias lopende is 
gemaakt: het ‘Register der brieven ingekomen uit diverse plaatsen in 1550-1589.’1840 
De liassen lopende zijn door commies-chartermeester de Zwaan herordend. Zijn poging om de stukke 
strikt chronologisch te ordenen lukte niet helemaal. Ook bracht hij een wat ongelukkige scheiding aan 
tussen ingekomen en uitgaande stukken, die later weer ongedaan is gemaakt.1841 
De lias Munt begon ooit met stukken uit 1615, sinds Van Riemsdijk met stukken uit 1616 en sinds de 
jaren negentig van de twintigste eeuw met stukken uit 1612. Het zijn maar vijftien pakken, dus gemiddeld 
maar één pak per twaalf jaar. De verdeling van de jaargangen over de pakken is in de jaren negentig van de 
twintigste eeuw veranderd. 
De enige afzonderlijke lias voor de Generaliteitslanden is de lias Maastricht en Overmaze (5818-5879). 
Deze lias begint in 1632, toen de stad op de Spanjaarden werd veroverd en loopt tot en met 1793 (bij 
Morren nog 1794) door. Hij bevat ook de minuten van uitgaande brieven tot 1698. De oudste twee 
pakken dragen het opschrift: ’Liassen Limborch en Maastricht.’ Er is één lias per jaar in 1634, 1649-1657, 
1740, 1775 en 1776. De andere liassen bevatten twee of drie jaargangen met enkele uitschieters naar 
boven.  
De correspondentie van de Staten-Generaal over admiraliteits- en zeezaken is ondergebracht in de series 
liassen admiraliteiten (5478-5722). Deze bevatten alle ingekomen stukken en de uitgaande stukken tot 
1690. De ordinaris serie lias is na de lias lopende de op één na omvangrijkste serie, al varieert het aantal 
liassen per jaar sterk naarmate er wel of niet een zeeoorlog wordt gevoerd. In de periode 1622-1674 zijn er 
steeds minstens twee liassen per jaar, behalve in 1623, 1662-1663 en 1669-1670, als er steeds maar één is. 
Na 1675 is er niet meer dan één lias per jaar, behalve in de jaren 1688-1690, 1782-1784, 1787 en 1794, als 
er meer zijn. De eerste lias van 1648 en de beide liassen van 1650 worden al in 1793 vermist. 

                                                
1839 Deze lias werd door Morren ingevoegd in zijn inventaris: arch. SG 1901 inv. nr. 7141. 
1840 Zie par. 12. 
1841 Bijlsma, Regeeringsarchieven, 18-19. 
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De serie begint in 1613, maar er zijn oudere liassen geweest, gelet op een vermelding in 1605.1842 Deze 
oudere liassen ontbreken al in 1793. Eindjaar van de lias was 1794, maar Japikse heeft ingekomen stukken 
over januari – juni 1795 toegevoegd. 
Er was een aparte lias met missiven van en minuutmissiven aan luitenant-admiraal Tromp en vice-admiraal 
Witte de With uit de jaren 1643-1648. Deze lias werd in de negentiende eeuw in de Collectie ‘Staten-
Generaal Admiraliteiten’ ondergebracht, maar in 1901 door Morren naar het archief teruggebracht. Japikse 
heeft de stukken van deze lias ingevoegd in de gewone liassen admiraliteiten over de betrokken jaren.  
De staten van inkomende convooien en licenten ingeleverd door de Admiraliteiten vormen de kleinste lias 
(5715-5718). De lias loopt over 1621-1656 en 1665-1671. Er is dus net als bij de liassen Admiraliteiten een 
duidelijke correlatie met de zeeoorlog aan te wijzen. Oorspronkelijk werden aan deze lias ook de staten 
van de jaren 1597-1608 bewaard. Van Riemsdijk laat de lias pas in 1644 beginnen. Kennelijk heeft men er 
later weer wat van teruggevonden: bij Morren begint de serie in 1626 en bij Japikse in 1621. 
De lias Oost-Indische Compagnie begon oorspronkelijk in 1621, dus geruime tijd na de oprichting van de 
VOC, waaruit kan worden afgeleid dat deze lias van de lias lopende is afgescheiden. Hij bevat alle 
ordinaris ingekomen stukken en de ordinaris uitgaande stukken tot 1690. Het beginjaar wisselt nogal. Van 
Riemsdijk geeft 1630, Morren 1599, Japikse 1623 en in de jaren negentig is het beginjaar weer vervroegd 
door invoeging van Loketkas lopende 12548.131. Het aantal stukken in deze liassen is betrekkelijk gering: 
gemiddeld één pak voor zeven jaar. De stukken over de jaren 1788-1795 zijn niet geliasseerd geweest. 
De serie liassen West-Indische Compagnie is in 1623, het oprichtingsjaar van de WIC, gevormd. Behalve 
ingekomen stukken bevat hij de minuten van uitgaande brieven tot 1690. Eén pak bevat gemiddeld de 
brieven van 2 1/3 jaar. De laatste jaargang is niet geliasseerd geweest. 
 
5.1.2 De lias (Emden en) Oostfrieslandt (6697-6746) 
Het respect Oostvriesland (tot 1646 Emden) werd meestal na de binnenlandse en voor de Duitse 
respecten geplaatst. Dat weerspiegelt de status die Oost-Friesland tot het midden van de achttiende eeuw 
had: tussen binnen- en buitenland in. Wel werd Oost-Friesland vanaf 1680 steeds meer buitenland. De 
geliasseerde ingekomen stukken worden in de 17e eeuw in het binnenlandse en in de 18e eeuw in het 
Duitse register geboekt. De liassen Oost-Friesland van 1599, 1602 en 1603 (de eerste drie liassen van de 
serie in zijn oorspronkelijke staat) bestonden oorspronkelijk uit verbalen van de gedeputeerden naar Oost-
Friesland. De eerste brieven en memories aan HHM bevonden zich in de lias van 1604 en dat waren er 
maar weinig. Ook achter de liassen van 1605, 1606 en 1618-1619 waren dergelijke verbalen geplaatst. 

5.1.3 De ordinaris liassen in de Hoogduitse taal (6016-6696, 7169-7410) 
De Duitse ordinaris liassen, dat wil zeggen alle liassen met de ordinaris correspondentie in de Duitse taal 
uitgezonderd die met Oost-Friesland, vormden tot 1690 één serie. Daarin was de correspondentie 
opgenomen van de Staten-Generaal met de vorsten, steden en stenden van Hoogduitsland, Denemarken, 
Zweden, Polen en Moscovië, alsmede de correspondentie van de gezanten van die vorsten, steden en 
stenden in Den Haag  en de Staatse gezanten aldaar die bij hen waren geaccrediteerd.1843 In 1664 kwam de 
Duitse Rijksdag erbij in 1670 de Duitse Keizer. 
In de correspondentie met Hoogduitsland was over de periode tot 1638 een onderverdeling naar herkomst 
aangebracht. Afgesplitst was de correspondentie met Brederode (1603-1637),  Kleef, Gulik, Berg (1609-
1612), Aitzema / Hanzesteden (1616-1637) en Bohemen (1618-1619). In 1963 heeft Japikse de liassen 
Kleef, Gulik en Berg en Bohemen weer in de lias Hoogduitsland ingevoegd. De correspondentie met 
Brederode en Aitzema bestaan nog steeds als afzonderlijke liassen naast de liassen Duitsland. 
Vanaf 1690 werden voor de correspondentie met Denemarken, Zweden, Polen en Moscovië afzonderlijke 
liassen gevormd. De lias Polen bevat ook de correspondentie met Dantzig en over de periode vanaf 1697, 
als de keurvorst van Saksen koning van Polen is, ook de correspondentie met Saksen, voor zover 
aanwezig. 
In 1884-1886 heeft mr. A.H.H. van der Burgh, archiefambtenaar aan het Rijksarchief, de correspondentie 
met Denemarken, Zweden, Polen en Moscovië vóór 1690 uit de lias Hoogduitsland gelicht en aan de in 
1690 afgesplitste liassen toegevoegd. Ook heeft hij aan die liassen de correspondentie toegevoegd van de 
Staten-Generaal met het Duitse Rijk, Denemarken en Polen die zich tot dan toe bevonden in de 
verzameling stukken afkomstig van de Hoogduitse secretaris Van Langen van vóór 1589, die in 1656 in de 

                                                
1842 Res. SG 24/11/1605. 
1843 ‘Memorie rakende de Constitutie der Charterkamers’, Nieuwenhuisen, 1793, 7. 
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Loketkas en de liassen lopende waren opgenomen. 1844 Laatstgenoemde stukken zijn door Van Marle uit 
de liassen naar de zogenaamde Regeringsarchieven overgebracht, maar de door Van der Burgh 
aangebrachte onderverdeling in de Duitse liassen is tot op de dag van vandaag gehandhaafd gebleven. 

5.1.4 De ordinaris liassen in de Franse taal (5880-6015, 6747-6887, 7411-7463) 
De ordinaris correspondentie met Frankrijk bestond aanvankelijk alleen uit de correspondentie met de 
Staatse agenten in Frankrijk De la Pree (1588-1593; 6747) en diens opvolger Calvaert (1593-1595; 6748). 
Een reguliere serie ordinaris liassen Vrankrijk begon pas in 1606; de stukken uit de periode 1594-1605 zijn 
er later door Japikse aan toegevoegd. Alle ordinaris Franse brieven werden in deze lias Vranckrijck 
opgenomen, behalve in de periode 1624-1653, waarin naast de ordinaris lias Vrankrijk een aparte lias werd 
aangehouden voor het merendeel van de ordinaris correspondentie met het Franse hof (6749). 
De lias Spanje bevat de ingekomen en tot 1650 ook de minuten van uitgaande brieven van en aan de 
Spaanse regering en van en aan de regering over de Zuidelijke Nederlanden, die tot de vrede van Utrecht 
van 1713 evenals de Spaanse partage van de Landen van Overmaze onder Spanje vielen. Voor de 
correspondentie met de Zuidelijke Nederlanden heeft men in 1713 een afzonderlijke lias, de lias Brussel 
gevormd. Net als onder Spaans bewind werden deze brieven in het Franse brievenboek geregistreerd. 
Morren heeft aan de lias Brussel twee liassen toegevoegd over de perioden 1591-1615 en 1616-1657, maar 
Japikse heeft deze liassen weer opgeheven, naar ik aanneem door ze naar de liassen Spanje terug te 
brengen. 
De liassen Engeland beginnen in 1589. Tussen 1656 en 1974 waren bovendien stukken aan de lias 
toegevoegd uit de jaren 1584- 1588, maar die zijn in 1974 door Van Marle naar de regeringsarchieven 
overgebracht. 
De liassen Portugal beginnen in 1641, toen Portugal weer zelfstandig werd en diplomatieke betrekkingen 
met de Republiek aanknoopte. Italië, Turkije en Barbarije waren de drie grote staten van de Levant. Italië 
was een verzamelnaam voor Venetië, Savoye, Genua, Livorno, Toscane, Averna en Sardinië en later ook 
voor andere plaatsen waar Nederlandse consuls opereerden. Turkije, ook wel met Constantinopel 
aangeduid, stond voor het hele Osmaanse Rijk. Het omvatte ook de in Barbarije gelegen steden Algiers, 
Tunis en Tripoli: ook deze steden stonden onder het gezag van de Grote Heer. Barbarije was de 
aanduiding voor de noordkust van Afrika, inclusief het koninkrijk Marokko en Saleh. Algiers, Tunis en 
Tripoli lagen ook in Barbarije maar maakten deel uit van het Osmaanse Rijk. Italië, Turkije en Barbarije 
hadden in de liassen net als in de Secrete Kas elk een eigen respect. Japikse heeft deze drie liassen, evenals 
in de Loketkas, tot één respect verenigd. 
De lias Amerika is de jongste: hij dateert van 1782, het jaar waarin de Geünieerde Provinciën en de 
Verenigde Staten diplomatieke betrekkingen aanknoopten, en loopt door tot in 1795. 
 
5.1.5 De liassen vredehandelingen (7464-7471) 
De stukken met betrekking tot de vredesonderhandelingen in Munster werden allemaal opgeborgen in de 
Secrete Kas, maar voor de ordinaris stukken met betrekking tot de vredescongressen van Keulen (1673) 
en Nijmegen (1679) en de stukken met betrekking tot de vredescongressen van Utrecht (1713), Soissons 
(1731) en Aken (1748) werden afzonderlijke liassen gevormd (7464-7471). Deze liassen staan nauw in 
verband met de resoluties die naar aanleiding van deze congressen werden genomen en de verbalen van de 
Staatse onderhandelaars. Ze werden in de negentiende eeuw in de Collectie Buitenlandse Zaken 
ondergebracht, maar door Morren weer in het archief van de Staten-Generaal ingevoegd. 
 
5.1.6 Liassen van geïntercepteerde brieven en provinciale resoluties (7472 en 7473) 
De geïntercepteerde (onderschepte) brieven over de jaren 1590-1606 zijn in een afzonderlijke lias 
ondergebracht evenals provinciale resoluties uit de jaren 1683-1687. 
 
5.1.7 De liassen rekesten en paspoortaanvragen (7474-8025 en 8026-8039) 
De verzoekschriften die niet van een apostil voorzien aan de supplianten werden teruggegeven1845, een 
praktijk die tot in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd toegepast, werden in principe geliasseerd 
aan de lias rekesten. Van die lias is een serie bewaard gebleven uit de periode 1600-1796 die uit 551 pakken 
bestaat en daarmee op de lias Lopende na de omvangrijkste is. De vijf pakken over de jaren 1600-1618 
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1845 Zie hfdst. 3 par. 19.1-3. 
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zijn fragmentarisch. Dan volgt de jaargang 1639, die uit twee pakken bestaat. Ook de jaargangen die 
hierop volgen bestaan, voor zover ze bewaard zijn gebleven, uit twee pakken en soms uit één pak. Vanaf 
1681 stijgt dat aantal naar drie, vier, vijf en soms wel zes pakken. 
In de lias rekesten bevinden zich ook rekesten waarop niet werd gedisponeerd, waaronder zogenaamde 
antidotale rekesten of antidotalen, tegenverzoeken die men liet liggen totdat de tijd rijp was om er ‘behoorlijke 
reflexie’ op te maken en. Bij een aantal is dat moment nooit aangebroken. De antidotalen en geseponeerde 
rekesten over 1661-1674 zijn bij elkaar gevoegd (8025). 
Afgesplitst zijn negen liassen met paspoortaanvragen over de jaren 1702-1745. Dit is de periode waarin de 
resoluties die op deze liassen werden genomen in een afzonderlijk register werden opgetekend. 
De rekesten zelf werden anders dan de andere ingekomen stukken niet geregistreerd.  
 
5.1.8 De minuten van ordinaris uitgaande brieven 1754-1796 (11072-11086a) 
Tot 1754 werden de minuten van ordinaris uitgaande brieven opgeborgen bij de ingekomen brieven in de 
liassen. In 1754 echter maakte men van de minuten van uitgaande brieven een aparte serie, die tot en met 
februari 1796 doorloopt en uit zeventien pakken bestaat. De omvang van de pakken doet vermoeden dat 
de verzameling zeker in het begin bij lange na niet compleet is (11075 omvat maar liefst zes jaar). In ieder 
geval ontbreken tot 1763 de minuten van uitgaande brieven naar Brussel: die treft men ook over die jaren 
nog bij de ingekomen stukken aan. De liassen admiraliteiten en Oost-Indische Compagnie bevatten vanaf 
1690 al geen minuten van uitgaande brieven meer en de liassen Maastricht vanaf 1697, de liassen Spanje 
vanaf 1650 en de liassen Engeland vanaf 1752. 
Afzonderlijk geliasseerd werden in de zestiende en zeventiende eeuw wel de minuten van de 
aanbevelingsbrieven (brieven van voorschrijven, voorschriften, intercessies) van de Staten-Generaal bij 
buitenlandse vorsten, steden en andere autoriteiten ten behoeve van Nederlandse belanghebbenden uit de 
jaren 1637-1645 (11086-11086a).1846 Deze lias is door Morren weer in de inventaris opgenomen1847 en 
door Japikse opgesplitst in twee pakken, die de minuutintercessiën bevatten van respectievelijk 1637-1639 
en 1640-1645. 
 
5.2 De ‘brievenboeken’: registers van ingekomen en uitgaande brieven 
Liassering moest voorkomen dat brieven kwijt raakten en ervoor zorgen dat ze gemakkelijk terug te 
vinden waren. Maar er waren ook nadelen aan verbonden. Elke brief die men nog eens wilde raadplegen 
moest uit de lias worden gehaald en er na afloop weer in terug worden gestopt; voor elke brief die men 
raadpleegde moest dus de lias worden verbroken en achteraf weer hersteld. Een brief kon in dit proces 
gemakkelijk zoek raken of op de verkeerde plaats terecht komen, terwijl ook de liassen al gauw in wanorde 
raakten. Dat gold in het bijzonder voor de liassen van vóór 1629, de periode waarin de brieven nog niet of 
niet consequent werden voorzien van de datum van behandeling, die echter wel hun plaats in de lias 
bepaalde. Aanvankelijk dienden de depêcheboeken als registers van ingekomen en uitgaande brieven en 
akten, maar toen zij in onbruik raakten zette men alleen de registratie van de akten voort en liet men de 
registratie van de brieven lange tijd achterwege. 
 
5.2.1 De registers van uitgaande ordinaris brieven, 1646-1795 (11934-12082; SGD 590-592) 
Op 14 maart 1646, toen de chaos op de griffie de greep van de Staten-Generaal op het politieke proces 
ernstiger dan ooit belemmerde, besloten Haar Hoog Mogenden dat de uitgaande brieven voortaan net als 
de resoluties moesten worden geresumeerd en geregistreerd. Deze maatregel gold alleen de uitgaande 
ordinaris brieven, omdat de secrete in de registers van secrete resoluties werden geregistreerd, bij de 
resoluties waar zij het gevolg van waren.1848 Hierdoor ontstond een serie registers van uitgaande ordinaris 
brieven, die tot 1796 doorloopt. De registers zijn van alfabetische indices voorzien. 
Hendrik Fagel de Oude heeft in het derde kwart van de achttiende eeuw de drie registers van uitgaande 
brieven over 1665-1667 laten afschrijven (SGD 590-592). Hij gunde het werk aan de onderklerk van 
Overijssel Van der Kest. Dat is opmerkelijk, omdat hij het kopieerwerk voor de Staten-Generaal doorgaans 
door zijn eigen klerken liet doen en onderklerken alleen inzette als hij afschriften voor zijn eigen collectie 
wilde laten maken. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze kopieregisters niet van het archief van de Staten-
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Generaal, maar van het archief Fagel deel uitmaken. Vooralsnog houd ik het erop, dat de kopieregisters deel 
uitmaken van de verzameling achttiende-eeuwse afschriften die de klerken als stopwerk hebben gediend.1849 
 
5.2.2 De registers van ordinaris ingekomen brieven vanaf 1650 (11118-11669, 11924-11933) 
Ook werden er in 1646 regels gesteld aan de ordening van de ingekomen brieven. Ze moesten voortaan in 
kohieren worden ingebonden, de Franse, Engelse, Hoogduitse en Nederlandse bij elkaar. Ook al zonderde 
men de brieven van particulieren daar twee maanden later van uit, het bleef een onpraktische maatregel, 
die geen effect had. De Staten-Generaal bepaalden nu op 23 juni 1650 dat ook de ingekomen ordinaris 
brieven moesten worden geregistreerd, zodat men voortaan de registers in plaats van de liassen kon 
gebruiken. De brieven werden sindsdien, inclusief de exhibitumdatum, chronologisch afgeschreven 
(11118-11137). De bijlagen en memories liet men echter nog achterwege.1850 
Op 1 juli 1669 gingen de Staten-Generaal ertoe over om niet alleen de ingekomen brieven, maar ook de 
bijlagen en de memories te laten registreren. Tot en met jaargang 1679 werden er sindsdien per jaar twee 
registers vervaardigd, het ene voor de brieven en het andere voor de bijlagen en de memories (11138-
11160). 
In 1680 werd dit systeem gereorganiseerd. Eén verandering was dat de bijlagen niet meer afzonderlijk 
werden geregistreerd, maar bij de bijbehorende brieven. Een tweede verandering was de vervanging van 
de strikt chronologische registratie van de brieven door registratie volgens de respecten van de liassen. Zo 
ontstonden – net als in de zestiende eeuw – drie series brievenboeken: de binnenlandse registers, de 
Duitse registers en de Franse registers, die elk van een index werden voorzien (11161-11669).  
Aanvankelijk omvatte elk register slechts één deel, maar dat was bij de sterke groei van de correspondentie 
niet lang vol te houden. In de drukke jaren 1665 en 1669-1679 bestonden de drie registers elk uit twee 
delen en dat verschijnsel zou zich steeds vaker en uiteindelijk zelfs niet meer alleen in drukke tijden 
voordoen. Vooral in het laatste kwart van de eeuw liepen de aantallen op. Het binnenlands register telde in 
1783 en 1784 vijf delen, het Duitse register bestond in 1757, 1778 en 1779 uit drie delen, evenals het Frans 
register in 1787 en latere jaren.1851 
De brieven en bijlagen waren ook binnen de registers geordend naar herkomst in rubrieken die in de vaste 
hiërarchie waren gerangschikt. Het binnenlands register was (in de achttiende eeuw) onderverdeeld in 
brieven en bijlagen van regeringsorganen: Zijne Hoogheid en zijn Domeinraad, de Raad van State, de 
provincies en de geassocieerde steden, de Admiraliteitscolleges en zeeofficieren, hoge militairen (in 
stadhouderloze tijden), de VOC en de WIC (en incidenteel de directeuren van de Levantse handel), 
gezagsdragers in de Generaliteitslanden, incl. de Raden van Brabant en Vlaanderen (spaarzaam), de eigen 
gedeputeerden en in het bijzonder de gedeputeerden te velde in tijden van oorlog, de gedeputeerden in de 
Zuidelijke Nederlanden tijdens en enige jaren na de Spaanse Successieoorlog en andere binnenlandse 
correspondenten met wie slechts incidenteel werd gecorrespondeerd zoals de Generaliteitsrekenkamer, de 
Generaliteitsmuntkamer, 's lands Advocaten en de ontvanger van het verhoogde last- en veilgeld. In de 
zeventiende eeuw werden ook de brieven uit Oost-Friesland in het binnenlands register geboekt. 
Gedurende een aantal jaren zag men aanleiding om bepaalde correspondentie in een apart register te 
boeken. Van het binnenlands register splitste men in de jaren 1709-1715 een register af met de brieven van 
de Gedeputeerden te velde in Brussel en Rijssel en in Doornik en Ieperen en in 1785 en 1786 de brieven 
van de West-Indische Compagnie. Tot Polen werd in het brievenboek ook Dantzig gerekend; alleen als er 
geen Poolse brieven waren kreeg Dantzig een eigen respect. 
In de achttiende eeuw werden ook de ingekomen stukken uit Oost-Friesland, die in de zeventiende eeuw 
nog in het binnenlandse register werden geregistreerd, in het Duits register geboekt. In de periode 1777-
1790 heeft men voor de ingekomen brieven van de Admiraliteitscolleges afzonderlijke registers 
bijgehouden (11925-11930). Van deze brieven zijn bewaard gebleven een pak over de eerste drie maanden 
van 1777, vier delen over de jaren 1780-1790, die van inhoudsopgaven zijn voorzien, en nog eens twee 
pakken over de jaren 1788 en 1789. De registers waren opgenomen in de collectie Staten-Generaal 
Admiraliteiten, maar zijn door Morren weer in het archief ingevoegd. 
In de Duitse en Franse registers boekte men niet alleen de brieven van de vorsten en regeringen, maar ook 
hun gezanten in Den Haag en de Staatse gezanten aan hun hoven. De brieven van de laatste categorie 

                                                
1849 Zie hiervoor par. 12.2. 
1850 Van Riemsdijk, Griffie, 118. Het register over 1664 is een afschrift uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 
1851 De chronologische onderverdeling die in de inventaris van de Duitse registers wordt gemaakt is dus onjuist en 
die bij de secrete brievenboeken eveneens. 
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waren het meest talrijk. In het Duitse register werden (in de achttiende eeuw) de brieven en bijlagen 
geboekt van de Keizer, de overige vorsten, staten en steden van het Duitse Rijk, namelijk de Duitse 
Rijksdag (Regensburg), Brandenburg-Pruisen (Berlijn), de Opperrijnse en Nederrijns-Westfaalse Kreitsen, 
de keurvorsten van Keulen, Mainz, Trier, de Palts (Mannheim) en Beieren, de Nedersaksische Kreits en de 
Hanzesteden (Hamburg) en Brunswijk-Luneburg (Hannover) en vervolgens de brieven en bijlagen van de 
prins-bisschop van Luik, het Zwitserse eedgenootschap, de Noordse kronen (de koningen van Polen, 
Denemarken en Zweden) en de grootvorst van Moscovië. 
Over de periode vanaf 1697, als de keurvorst van Saksen koning van Polen is, registreerde men onder het 
respect Polen ook de correspondentie met Saksen, voor zover aanwezig.  
In het Franse register werden de brieven en bijlagen geregistreerd in de Franse taal. Eerst komt de 
correspondentie met de christelijke vorsten en republieken (Frankrijk, Spanje met de Spaanse, later 
Oostenrijkse Nederlanden, Engeland en Portugal, de Italiaanse staten en steden, waarvan Venetië en 
Savoye zijn afgesplitst), dan die met de islamitische vorsten (Turkije of Constantinopel, het deel van 
Barbarije dat onder de Grote Heer stond, namelijk de steden Tunis, Algiers en Tripoli, de rest van 
Barbarije, het koninkrijk Marokko en Saleh) en tenslotte die met de republiek Amerika. Van de ingekomen 
brieven uit Amerika uit de jaren 1782-1789 is een afzonderlijk register bijgehouden (11924). In de serie is 
ook het kopieregister van ingekomen brieven van de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk Van Aerssen 
over de jaren 1603-1607 opgenomen, maar dat behoort niet tot het archief (11909). 
Uit verschrijvingen valt af te leiden dat registratie van de brieven doorgaans twee jaar na de ontvangst en 
de verzending van de stukken plaats vond. 1852 Bij registratie werden evenals bij de resoluties vaste regels 
gevolgd. Elke klerk had zijn eigen respecten, waaraan hij werkte als hij klaar was met het meer urgente 
werk. 1853 Als de brieven van een jaargang gekopieerd waren werden de kohieren ingebonden. 1854 Zo was 
het registreren zowel vaste routine als stopwerk. 
Tot 1963 zijn de serie binnenlandse registers, de serie Duitse registers en de serie Franse registers als 
afzonderlijke series gerangschikt geweest. In 1963 heeft Japikse ze om onbekende redenen tot één serie 
samengevoegd en het binnenlandse, het Duitse en het Franse brievenboek van hetzelfde jaar dus bij elkaar 
laten plaatsen. De gesplitste registers heeft hij niet goed beschreven. Het eerste register dat is gesplitst is 
het Duitse register over 1726. De splitsing heeft geen invloed gehad op de inrichting binnen het register: 
die werd bepaald door de hiërarchische volgorde van de correspondenten. In de beschrijving van Japikse 
echter loopt het eerste deel over de eerste helft van het jaar en het tweede deel over de tweede. Deze 
chronologische indeling, die niet strookt met de ordening van de registers zelf, heeft hij in de inventaris 
van de brievenboeken consequent volgehouden. Als een register uit drie delen bestaat laat hij elk deel een 
kwartaal en als het uit vier delen bestaat elk een trimester omvatten.  
Vanaf 1680 zijn de registers van ingekomen brieven veel toegankelijker dan de liassen. De brieven zijn er 
met hun bijlagen compleet, in hun oorspronkelijke orde en goed leesbaar in afgeschreven. Wie ingekomen 
brieven van 1680 of later wil raadplegen, zou eigenlijk niet de liassen moeten en mogen gebruiken maar de 
veel beter leesbare, complete en minder kwetsbare brievenboeken. 
Wel komt het voor dat passages in brieven uit het register worden weggelaten. Dat is althans bij secrete 
brieven wel eens het geval. Een voorbeeld is een bekende (want ook als pamflet verspreide) secrete brief 
van ambassadeur Colyer in Turkije aan de griffier van 18 september 1687. Daarin schrijft Colyer over “syn 
Majesteyts Persoon” dat hij “om syn gierigheijdt bij de militie gantsch niet bemint is.” Deze passage is 
door de griffier doorgehaald, ongetwijfeld omdat het hem niet gepast voorkwam hier kopieën van te 
verstrekken. Hierdoor ontbreekt de zinsnede ook in het register. 1855 Een ander voorbeeld zijn de brieven 
van de gezant Hop uit Wenen aan de griffier van 6 maart en 15 mei 1689 waarin politiek delicate passages 
zijn doorgehaald. In de marge van de eerstgenoemde heeft de griffier aangetekend: “Na. Dit doorgehaalde 
artl. niet te schrijven.” 1856 
Niet geregistreerd zijn ingekomen stukken die in de resoluties werden geïnsereerd, zoals consenten van de 
provincies op de staat van oorlog en memories van vreemde gezanten. 
                                                
1852 Op fo. 406vo van het register van ordinaris ingekomen brieven van 1683 heeft klerk Johan Fer abusievelijk het 
jaartal 1685 geplaatst. 
1853 Lijsten van de verdeling van de respecten in 1727 en 1743 in NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 592 nrs. 19 en 
21. 
1854 Dat dit niet altijd goed ging blijkt uit het register van ingekomen secrete brieven over 1690 (arch. SG inv. nr. 
11687), waarin de secrete brieven uit Zwitserland zijn ingebonden. 
1855 Arch. SG inv. nr. 12593.80, rec. 12/12/1687. 
1856 Arch. SG inv. nr. 12584.242 rec. 23/03 en 31/05/1689. 
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De drie banden die in de inventaris als registers van ingekomen stukken betreffende bijzondere 
onderwerpen worden beschreven (11931-11933), zijn geen registers en behoren ook niet tot de 
brievenboeken. Twee van de drie banden bevatten afschriften van stukken die betrekking hebben op de 
geldmiddelen van de generaliteit, respectievelijk uit de perioden 1621-1641 en 1614-1650. Ze zijn 
opgenomen geweest in het archief van de Raad van State, maar door Japikse weer naar het archief van de 
Staten-Generaal teruggebracht. De derde band bevat afschriften van remonstranties van Den Bosch en 
Breda om vermindering van hun quoten uit de jaren 1664 en 1665 en staten van repartities uit de periode 
1593-1599. Hij is afkomstig uit de Loketkas lopende en Wat de aanleidingen zijn geweest om deze banden 
samen te stellen heb ik niet onderzocht. 
 
5.2.3 Achttiende-eeuwse afschriften van de liassen lopende, Engeland, Italië, Frankrijk, Spanje en 

Portugal (11834-11908, 11910-11914, 11916-11923; SGD 522-589) 
Tussen 1770 en 1787 zijn honderdzevenenvijftig jaargangen van de liassen van ingekomen brieven over de 
periode 1550-1705 afgeschreven en ingebonden.1857 Japikse deelt in zijn inventaris mee, dat men ter griffie 
hiermee het ontbreken van registers van uitgaande en ingekomen brieven uit respectievelijk de perioden 
vóór 1646 en vóór 1650 heeft willen compenseren. Deze aanname is onjuist. Deze registers sluiten 
naadloos aan bij soortgenoten over latere jaren in de collectie Staten-Generaal ‘dubbelen’ en lijken met 
geen ander doel te zijn vervaardigd dan de klerken schrijfloon te bezorgen.1858 
Deze afschriften zijn niet zonder betekenis, omdat de ingekomen brieven pas vanaf 1650 en de bijlagen pas 
vanaf 1669 werden geregistreerd en de chronologische volgorde. Bovendien zijn de liassen die in de registers 
zijn afgeschreven, later herordend of in het ongerede geraakt. De afschriften laten zien welke brieven 
oorspronkelijk tot de liassen hebben behoord en wat hun samenhang was. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 
register van de liassen lopende over de jaren 1550-1589 (11834) die nu in een andere orde deel uitmaken van 
de Regeringsarchieven. 
De registers van ingekomen brieven uit diverse plaatsen zijn al even onnauwkeurig als de kopieregisters van 
resoluties en depêches, met dien verstande dat het aantal leesfouten begrijpelijkerwijs afneemt naarmate de 
gekopieerde lias recenter is. 
Uit verhuisnummers kunnen we opmaken, dat deze verzameling kopieregisters al vóór 1854 is gesplitst in 
een gedeelte over de periode vóór 1650 en een deel over de periode daarna. De delen over de vroegere jaren 
werden  bij de brievenboeken in het archief geplaatst en de registers over de latere jaren, die bij de 
aanwezigheid van contemporaine registers over die periode weinig betekenis hadden, werden erbuiten 
gelaten en kwamen bij de collecties dubbelen terecht. Die situatie is sindsdien onveranderd gebleven.1859 In 
de collectie SGD bleven achter de afschriften van de lias lopende over de periode 1650-1705, de lias 
Engeland over de periode 1681-1700 en de kopieregisters van uitgaande brieven over de jaren 1665-1667.  
 

Tabel 19. Achttiende-eeuwse schaduwregisters van ingekomen 
brieven  

1550-1649 46 delen arch. SG inv. nrs 11834-11879 
1650-1663 14 delen coll. SGD inv. nrs. 527-540 
1664 1 deel  

lias lopende 

1665-1705 49 delen coll. SGD inv. nrs. 541-589. 
Alleen ingekomen brieven. 

1584-1700 21 delen arch. SG inv. nrs. 11880-11895 lias Engeland 
1681-1700 16 delen coll. SGD inv. nrs. 522-526. 

lias Italië 1614-1677 5 delen arch. SG inv. nrs. 11910-11914 
lias Frankrijk 1605-1661 13 delen arch. SG inv. nrs. 11896-11908 
lias Spanje 1649-1666 7 delen arch. SG inv. nrs. 11916-11922 
lias Portugal 1641-1670 1 deel arch. SG inv. nr. 11923 
 

                                                
1857 Zoals blijkt uit de handschriften van de klerken die de registers schreven: in 1770 trad Kuype in dienst, in 1771 
overleed Schuller en in 1787 overleed Van der Eem. 
1858 Deze afschriften van ingekomen brieven maken deel uit van een grotere verzameling: zie par. 12.2. 
1859 Onder de dubbelen bevinden zich de registers met afschriften van binnenlandse brieven over 1650-1705 en 
registers van brieven uit Engeland over 1681-1700: Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 527-589 en 522-526. Ook Van 
Riemsdijk nam deze registers niet op in zijn overzicht. 
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Die ordening is door Japikse gehandhaafd. 1860 Hij concludeerde ten onrechte dat de registers zijn gemaakt 
als aanvulling op de registers van ingekomen ordinaris brieven en bijlagen over de jaren 1650-1796.  
Tabel 19 geeft van de registers een overzicht. 
 
5.2.4 De registers van secrete ingekomen brieven 1672-1694 (11670-11833) 
De ingekomen secrete brieven en hun bijlagen werden vanaf 1672 en tot en met 1794 geregistreerd. Tot 
en met 1689 werden de brieven chronologisch afgeschreven en vanaf 1690, hetzelfde jaar waarin de lias 
Duitsland werd opgesplitst, naar respecten. De jaargangen 1697 en 1699-1794 zijn voorzien van een 
contemporaine inhoudsopgave. Aan de oudere jaargangen heeft commies-chartermeester De Zwaan 
alsnog bladwijzers toegevoegd. Japikse heeft bij zijn beschrijving een soortgelijke fout gemaakt als bij de 
ordinaris brievenboeken. Als een register in twee delen is gesplitst laat hij elk van de delen over een half 
jaar lopen en als het gesplitst is in drie delen over een kwartaal. 
De registers waren afgeschreven van de liassen. Afschriften van secrete brieven die niet in de liassen werden 
opgeborgen, maar onder de minuten van secrete resoluties treffen we er niet in aan. Die brieven werden in 
veel gevallen in het geheel niet geregistreerd. 
De minuten van uitgaande secrete brieven zijn niet afzonderlijk geregistreerd. De minuten bevonden en 
bevinden zich onder de minuten van secrete resoluties en zijn ook in de registers van secrete resoluties 
afgeschreven. 
 
 
6 Internationale overeenkomsten, algemeen verbindende voorschriften, beschikkingen  
 
6.1 Traktaten, conventies, akten van garantie, obligaties 
De Staten-Generaal sloten internationale overeenkomsten, verstrekten leningen, schreven ze uit en 
garandeerden ze.1861 
De traktaten, conventies en andere internationale overeenkomsten in het archief van de Staten-Generaal 
behoren tot de ingekomen stukken. Om voor de hand liggende redenen werden deze documenten niet aan 
de liassen geregen, maar in de Loketkas opgeborgen. Na 1700 werden ze tot een afzonderlijke serie 
gebracht. De minuten treft men aan onder de minuten van (meestal de secrete) resoluties. Met deze 
minuutresoluties zijn ze in de resolutieboeken geregistreerd. 
Het traktaat is de plechtigste vorm die aan een internationale overeenkomst kan worden gegeven. Het 
treedt pas in werking na bekrachtiging (ratificatie) door de betrokken soevereinen zelf, in het geval van het 
bondgenootschap dus door alle zeven bondgenoten. Als traktaat vormgegeven werden overeenkomsten in 
zaken van vrede, bestand en verbond, van arbitrage en subsidie, van handel, zeevaart en marine. Het 
traktaat had de vorm van een plechtige verklaring van de gezanten over de afspraken die ze hadden 
gemaakt. Het begon met een aanroeping van God (In den namen en ter eere Gods), waarna een preambule 
volgde die begon met Kennelijck sij aen een ijgelick en waarin de achtergrond van de overeenkomst werd 
geschetst. En werd meegedeeld wie de partijen waren, wat de aard van de overeenkomst was en waarom 
de overeenkomst werd gesloten. Daarna verklaarden de gezanten, dat zij, voorzien van de nodige 
onderhandelingsvolmachten, over het sluiten van een bepaalde overeenkomst met elkaar onderhandeld 
hadden en uiteindelijk het volgende overeen waren gekomen, en dan volgde artikelsgewijs de inhoud van 
de overeenkomst. De verdragtekst werd afgesloten met een slotclausule, die gewoonlijk bepalingen bevatte 
over de geldingsduur, de opzegtermijn en het tijdstip en de voorwaarden voor inwerkingtreding. De 
gewone voorwaarden waren ratificatie, dat wil zeggen: de plechtige bekrachtiging door hun lastgevers, de 
betrokken soevereinen, afkondiging en publicatie. In het traktaat was de tekst van de volmachten 
opgenomen. Tenslotte werd het traktaat voorzien van de zegels van de gemachtigden. 
Traktaten konden vooraf worden gegaan door preliminaire artikelen. 

                                                
1860 De registers zijn in zijn inventaris beschreven onder arch. SG inv. nrs. 11834-11908, 11910-11914, 11916-11923. 
Arch. SG inv. nr. 11909 is een 17e-eeuws afschrift van een register van ingekomen brieven van de ambassadeur in 
Frankrijk Van Aerssen (1603-1607) uit NA, Aanw. 1e afd. ARA, 1.11.01.01, 1863 A II en inv. nr. 11915 is het register 
van bijlagen tot het secours van de Staten-Generaal tot rechtvaardiging van hun houding tegenover don Juan, 
voornamelijk bestaande uit diens onderschepte brieven uit 1577, dat wordt vermeld in de inventaris De Heijde van 
1656. 
1861 Zie hfdst. 9.3.1 (traktaten), 9.3.2 (conventies) en 12.6 (obligaties). 
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Een conventie was een internationale overeenkomst die zich van een traktaat onderscheidde in de vorm, die 
eenvoudiger en vrijer was, en door de inhoud, die minder verstrekkend was en veelal op de oorlogvoering 
betrekking had. 
Nauwelijks van een traktaat te onderscheiden is de conventie ter uitwerking van een vredestraktaat, die net 
als een traktaat werd geratificeerd. Ook hier begon de narratio met Zij kennelijck aen alle en een ieder en ook 
hier wordt vastgelegd dat de Staten-Generaal met name genoemde commissarissen hebben aangesteld om 
met de commissarissen van de andere partij een bepaalde overeenkomst te sluiten. Deze conventie wordt 
ook net als een traktaat door de commissarissen met hun zegel bekrachtigd. Het enige verschil is, dat 
partijen niet verklaren een verdrag te hebben gesloten, maar iets onder approbatie en ratificatie te zijn 
overeengekomen. Een voorbeeld is de conventie die in 1716 werd gesloten tussen de Staten-Generaal en 
de koning van Pruisen over de grensscheiding in de Peel.1862 
De conventie in haar meer eenvoudige vorm is niets meer dan een opsomming van de overeengekomen 
bepalingen met daarboven een aanduiding van de partijen en de rechtshandeling, en voorzien van een 
bekrachtiging door degenen die die overeenkomst hadden gesloten. Deze eenvoudige bekrachtiging kan 
worden versterkt met een akte van approbatie van de soeverein. 
De meeste conventies waren militaire conventies: overeenkomsten tussen oorlogvoerenden, waarin de 
oorlogsvoering wordt gereguleerd en waarin vooral regels worden gesteld over de beëindiging van de 
krijgshandelingen. Een voorbeeld is de akte van capitulatie, een militaire conventie waarin twee 
legerbevelhebbers de voorwaarden vastleggen waaronder een leger, een stad, een vesting of een landstreek 
zich overgeeft aan de tegenpartij of waaronder de ene soeverein troepen overneemt van de andere.1863 
Cartels zijn militaire conventies die gesloten worden of in tijden van vrede voor de wederzijdse 
uitwisseling van deserteurs of in oorlogstijd in verband met de uitwisseling van krijgsgevangenen. Ze 
moesten als alle akkoorden die door plenipotentiarissen (gevolmachtigden) werden gesloten door de 
soevereinen worden geratificeerd. 
 
 
Internationale overeenkomsten 
 
� Meerzijdige overeenkomsten van algemene aard 

o Traktaat 
o Conventie 

� Eenzijdige overeenkomsten van algemeen aard 
� Overeenkomsten met betrekking tot een bijzonder geval 

o Obligatie 
o Garantie 
o Reversaal 

 
 
De Staten-Generaal sloten ook overeenkomsten van bijzondere aard. Dergelijke overeenkomsten konden 
de vorm hebben van een obligatie, een garantie of een reversaal. Een obligatie is een schuldbekentenis, een 
overeenkomst waarbij de verkrijger van een lening verklaart de lening van de verstrekker ontvangen te 
hebben en onder de gestelde voorwaarden te zullen aflossen. Een akte van garantie is een openbare acte 
waarin de ene partij aan de andere belooft hem in zijn rechten of eigendommen te zullen handhaven of, 
meer in het bijzonder, de terugbetaling van een lening die de ene partij aan de andere verstrekt te 
garanderen. Een reversaal (revers, reversbrief) is een eenzijdige overeenkomst waarbij de uitvaardiger een 
gesloten overeenkomst of het bestaan van een andere akte en de daaruit spruitende rechten en 
verplichtingen tegenover zijn wederpartij erkent.1864 

                                                
1862 Arch. SG inv. nr.12613.18; Ratificatie, Venlo, 1716. 
1863 Het zogenoemde traktaat van reductie van Groningen is een capitulatie: Tractaat van Reductie, Groningen, 1594. 
Capitulaties kunnen ook de vorm hebben van vragen en antwoorden: Capitulatie, Nieuw Nederland, 1664. 
1864 WNT, XII (4) sv. Een reversaal werd ook wel akte van cautie genoemd. Voorbeeld in arch. SG inv. nr. 12588.96 
zijn de conceptakten van cautie van de Staten-Generaal aan Spanje van 01/03/1670 ‘inzake de subsidies door Spanje 
aan Zweden beloofd, voor het geval de ratificaties door Engeland aan Zweden op de bepalingen van de Triple 
Alliantie om troepen te velde te brengen niet tot stand zouden komen.’ 



400

Obligaties werden gecasseerd (te niet gedaan of nietig verklaard) als de lening werd afgelost. Na cassatie 
werd de obligatie teruggegeven aan degene die de lening had afgelost. Originele obligaties blijven dus niet 
langer bewaard dan gedurende de looptijd van de lening. Maar in die tijd is men er zuinig op, want ze 
vertegenwoordigen geld. 
Internationale overeen komsten werden niet geregistreerd, althans niet gelijktijdig.  
De traktaten, conventies en obligaties worden tot 1700 in de Loketkas en vanaf 1700 in afzonderlijke 
series gevonden. 
� Traktaten, conventies en obligaties tot 1700 (Loketkas) 

Traktaten, conventies en obligaties werden tot 1700 in de Loketkas opgeborgen. Twee obligaties van 
vóór 1621, toen er nog geen Secrete Kas bestond, treffen we in de Loketkas aan: een obligatie van de 
koning van Portugal (1589: 12577.3) en een obligatie van de koning van Marokko (1614: 12578.7). De 
ratificaties werden tot 1700 opgeborgen in de Secrete Kas. Vanaf 1700 werden de traktaten, obligaties 
en ratificaties in afzonderlijke series ondergebracht. 

� Traktaten vanaf 1700 (12597) 
Vanaf 1701 werden de traktaten tot een afzonderlijke serie gebracht, die tot 1797 loopt. In deze serie 
hebben de traktaten het volgnummer behouden waaronder zij worden vermeld in een Repertorium en 
index over 1701-1797, met een aanvulling over 1798.1865 De serie is bijgevolg onderverdeeld in 283 nrs. 
en 9 bis-nummers. De ordening is chronologisch. 

� Obligaties vanaf 1700 (12596) 
Vanaf 1700 bracht men ook de obligaties die tot dan toe in de Secrete Kas waren opgeborgen tot een 
zelfstandige serie. Deze serie bestaat oorspronkelijk uit 48 beschrijvingen, die door Japikse door 
samenvoeging van de eerste drie beschrijvingen tot 46 zijn gereduceerd. Bij nader onderzoek blijken 
maar drie van deze stukken obligaties te zijn van leningen die niet zijn afgelost. De andere 45 zijn 
garantstellingen van de Staten-Generaal van negotiaties in de Nederlanden van vreemde vorsten of 
een van de eigen provincies.1866 Deze obligaties van na 1700 hebben betrekking op leningen die door 
de Staten-Generaal zijn aangegaan, leningen die door hen zijn verstrekt en leningen van derden die 
door hen zijn gegarandeerd. Drie obligaties hebben betrekking op schulden die door de Staten-
Generaal zijn gemaakt. Twee daarvan zijn resoluties betreffende de restitutie van obligaties 
uitgeschreven door de Staten-Generaal wegens een lening van de koning van Pruisen in 1714 
(12596.32) en wegens een negotiatie in 1748 ten behoeve van Friesland gepasseerd (12596.43). De 
derde is een kwitantie wegens de bijdrage van de Staten-Generaal in de kosten van de werving van 
vreemde hulptroepen (1749: 12596.44). 
Zes obligaties hebben betrekking op leningen die door de Staten-Generaal zijn verstrekt, en wel aan 
Willem III (1701: 12596.1-3), de keizer (1713, 1725: 12596.33) en de vorst en de stenden van Oost-
Friesland (1717-1747: 12596.36, 38, 39 en 42). 
De serie bevat zevenendertig obligaties die door derden zijn uitgeschreven en door de Staten-Generaal 
zijn gegarandeerd. In twintig gevallen gaat het om leningen van Stad en Lande. Friesland en het 
kwartier van Nijmegen van Gelderland zijn de enige andere provincies die de garantie van de Staten-
Generaal hebben ingeroepen: beide hebben in de achttiende eeuw twee keer garanties van de Staten-
Generaal op hun leningen gekregen. De andere garanties zijn gegeven op leningen die zijn aangegaan 
door Oost-Friesland (2), Bentheim (2), de Duitse keizer (3), Saksen (Polen) (2), de Paltz, de 
Zwabische Kreits, Zweden, Frankrijk en Engeland (Willem III). Van deze obligaties ontbreken er 8. 
Bij 7 van deze 8 wordt als oorzaak opgegeven dat ze zijn gerestitueerd. 
Verreweg de meeste stukken (29) dateren uit de periode van de Spaanse Successieoorlog (vrede van 
Utrecht 1713). Twaalf dateren uit de periode 1714 - januari 1748. En uit de periode 1748-1796 zijn 
maar vijf stukken afkomstig: een kwitantie voor de werving van vreemde hulptroepen (1749) en vier 
garanties, namelijk t.b.v. de graaf van Bentheim, Stad en Lande en Friesland, alle uit 1751, en t.b.v. de 
koning van Frankrijk, 1781. 

� Registers en afschriften van traktaten (12480-12502) 
De rubriek ‘registers van tractaten’ bevat verschillende verzamelingen en losse banden of bundels 
traktaten van uiteenlopende herkomst. 

Uit de archieven van de Staten-Generaal of het griffiersarchief afkomstig zijn: 

                                                
1865 Arch. SG inv. nr. 12686; kopie vervaardigd in 1851 in inv. nr. 12686*. 
1866 Deze obligaties in arch. SG inv. nr. 12596. 
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� Het register van traktaten en negotiatiën met de geünieerde Duitse vorsten, Hanzesteden en Zweden 
uit de jaren 1613-1616 gemerkt ‘C’ (12486). Dit register dateert uit de eerste helft van de zeventiende 
eeuw. Het wordt in de inventaris van 1656 op fo. 15 onder de registers ‘van verscheide aard’ 
beschreven als: ‘Verscheijdene traktaten gemaeckt met de Duytsche vorsten, Hanzesteden, item met 
den coninck van Sweeden inde jaren 1613, 1614, 1615 ende 1616.’ 
� Een serie registers waarin in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw traktaten of ratificaties met 
Engeland, Frankrijk, Turkije en Barbarije, de Hanzesteden, Zweden en Denemarken en de 
Geünieerde Duitse vorsten, Brandenburg en de Spaanse Nederlanden uit de periode 1585-1651 zijn 
afgeschreven (12480-12485). Vermoedelijk is deze serie het gevolg van het besluit van de Staten-
Generaal van 1653 om “van alle tractaaten copije authenticq te maken om te dienen in de besognes 
sonder ooit de origineele te gebruiken.”1867 De traktaten zijn geografisch geordend; de delen zijn van 
een inhoudsopgave voorzien en gemerkt A, B, B1, C, D en E. 
� Zes delen en zeven pakken met afschriften van stukken uit de Secrete Kas vervaardigd in het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw (12489-12493, 12495-12498). Deze stukken van de zogenaamde 
‘Tweede Secrete Kas’ worden in par. 12 behandeld. 
� Drie pakken met afschriften van conventies, capitulaties en secrete artikelen betreffende de 
overname van vreemde troepen uit de jaren 1694-1748 (12500) en een pak afschriften van het traktaat, 
de ratificatie, missiven en andere stukken betreffende de vrede van Aken van 1748 (12501). Beide 
verzamelingen zijn voor een deel in de hand van de deurwaarder van de griffie Hendrik 
Nieuwenhuisen. Ze zijn afkomstig uit de archieven van de Staten-Generaal of uit het griffiersarchief. 

Mogelijk uit de archieven van de Staten-Generaal afkomstig zijn: 
� Twee banden met afschriften van respectievelijk traktaten en negotiatiën met Frankrijk uit de 
periode 1596-1647 en 1651 gemerkt “A” (12488) en traktaten met buitenlandse mogendheden, 
gratificatiën en procuratiën uit de jaren 1608-1659 (12499). Van geen van beide banden, die dateren uit 
de jaren vijftig van de zeventiende eeuw, staat de herkomst vast.  

Uit andere archieven afkomstig zijn: 
� Het register van ‘Tractaten van alliantie gemaakt bij de Ho.Mo. Heeren Staten-Generaal etc., 
verscheijden Coningen, Princen ende Republiquen’ uit de periode 1607-1634 (12494). Het is blijkens 
het etiketje met nummer 19 op de band niet uit het archief van de Staten-Generaal afkomstig, maar 
vermoedelijk van Holland. 
� Inv. nr. 12502 is een deel getiteld ‘Abregé des traités de la République des Provinces Unies avec les 
Puissances Etrangères', waarvan ik vermoed dat het uit het legatiearchief Frankrijk afkomstig is. 

Registers van traktaten uit de achttiende eeuw zijn niet bewaard gebleven en ook waarschijnlijk niet 
gemaakt. In 1700 wordt van de Loketkas een afzonderlijke serie traktaten afgesplitst en van de Secrete Kas 
een afzonderlijke serie ratificaties. De traktaten en ratificaties uit de periode hierna konden adequaat 
worden ontsloten door middel van repertoria, waardoor het overschrijven van de traktaten en ratificaties 
in registers niet veel zin meer had. 
 
6.2 Ratificaties (Secrete Kas; 12598.1- 12639.3; 12687 en 12687*) 
Een ratificatie is de bekrachtiging van een overeenkomst door degene namens wie die overeenkomst is 
gesloten. In het bijzonder wordt de term gebruikt voor de bekrachtiging in de vorm van een ordonnantie 
van een internationale overeenkomst (traktaat of conventie) door een soeverein.1868 Een akte van 
ratificatie van de Staten-Generaal werd bekrachtigd met de handtekening van de voorzitter van de 
vergadering, het contraseign van de griffier en het grootzegel van de Staten-Generaal.1869 
Een akte van ratificatie van een traktaat is een open brief van een soeverein waarin deze plechtig verklaart 
dat hij een namens hem gesloten traktaat aggreëert, approbeert en ratificeert en belooft dat hij alle 
artikelen zal onderhouden, observeren en executeren. Een ratificatie kon een zelfstandige akte zijn, maar 
meestal was de tekst van het traktaat erin geïnsereerd.  
Anders dan traktaten waren ratificaties eenzijdige verklaringen. De ratificatie van de ene partij diende de 
andere partij tot bewijs. In het archief van de Staten-Generaal werden de ratificaties opgeborgen van de 
tegenpartij en in het archief van de tegenpartij de ratificaties van de Staten-Generaal. 

                                                
1867 Res. SG 04/11/1653. 
1868 Zie hfdst. 3 par. 9.3.1. 
1869 Voorbeeld: arch. SG inv. nr.12613.18. Ratificatie, Venlo, 1716. 
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De ratificaties in het archief van de Staten-Generaal zijn ratificaties van andere soevereinen en kunnen dus 
als ingekomen stukken worden aangemerkt. Ze werden opgeborgen in de Secrete Kas, tot 1700, toen er 
een aparte serie van werd gemaakt en ze dus een eigen kast kregen. De ratificaties werden met nog groter 
zorg bewaard dan de traktaten. Ze belichaamden de internationale rechtspositie van het bondgenootschap. 
Traktaten waren in die zin van minder belang, omdat ze pas door ratificatie in werking traden. Toch zijn 
de ratificaties niet helemaal ongeschonden gebleven. De uithangende zegels zijn meestal nog wel aanwezig, 
maar de gouden en zilveren zegeldozen die de zegels moesten beschermen niet meer. Ze zijn door spanen 
zegeldozen vervangen. 
Ratificaties werden niet bewaard om bezocht te worden. De teksten waren ook buiten de Secrete Kas 
voorhanden. Ze werden omwille van hun openbare bekendmaking in quarto gedrukt.  
De ratificaties uit de periode 1701-1797 zijn niet chronologisch gerangschikt, maar naar de landen die de 
ratificaties hebben afgekondigd. Het gaat om 252 nummers, de enkele bis-nummers niet meegerekend. Er 
zijn dus minder ratificaties dan traktaten.  
De eerste rubriek betreft het Duitse rijk. Men treft hier ratificaties aan van achtereenvolgens de Duitse 
keizer, de Kreitsen, Beieren, Brandenburg, Brunswijk-Lüneburg, Hannover, Hessen-Kassel, Holstein, 
Keulen, Luik, Mecklenburg, Munster, Osnabruck, Paderborn, Paltz, Pruisen, Saksen-Gotha, 
Schwartzburg, Trier, Waldeck, Wolfenbüttel en Württemberg, terwijl de laatste subrubriek op 
grensscheidingen betrekking heeft. In de overige rubrieken zijn de ratificaties opgenomen van 
achtereenvolgens Zweden, Denemarken, Polen, Rusland, Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Italië (onderverdeeld in Sicilië, Sardinië, Genua, Savoye en Modena), Turkije, Algiers, Marokko, 
Amerika en tenslotte Staten-Generaal (een bundel over de Waldenzen uit de jaren 1699-1704, een 
ratificatie van het traktaat met Engeland en de Keizer van 1703 en een ratificatie van de conventie met 
Engeland en Hongarije van 1747). 
De serie ratificaties is toegankelijk gemaakt met een Repertorium en index over 1701-1797, met aanvullingen 
tot 1810. Van dit repertorium is in 1851 een afschrift gemaakt.1870 
De ratificaties in het archief van de Staten-Generaal werden na de oprichting van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in 1798 naar dat Ministerie overgebracht. In 1810 moesten ze mee naar Parijs. Van 
daar kwamen ze weer bij Buitenlandse Zaken terecht, die ze in 1824 aan het Rijksarchief in Den Haag 
overdroeg. Van de traktaten die de Staten-Generaal zelf hebben uitgevaardigd, vindt men in hun archief 
wel de voorstadia. De minuten bevinden zich onder de minuten van de (secrete) resoluties en zijn met 
deze minuutresoluties in de resolutieboeken geregistreerd. Verklaringen van de Staten-Generaal bij 
internationale overeenkomsten werden op dezelfde manier bekrachtigd als die internationale 
overeenkomsten zelf. Afhankelijk van de aard van de verklaringen en de volmachten van de gezanten die 
over die verklaringen overeenstemming hadden bereikt moesten ze door de bondgenoten worden 
geratificeerd, geaggreëerd, geapprobeerd of geconfirmeerd.  
 
6.3 Akten, commissies, instructies, ordonnanties van betaling en paspoorten 
De eenzijdige uitvaardigingen van de Staten-Generaal1871 kunnen worden onderverdeeld in commissies, 
instructies, ordonnanties van betaling, patenten en andere akten. De andere akten - plakkaten, 
dagvaardingen, handlichtingen, volmachten, acten ad omnes populos, paspoorten, om maar een paar 
willekeurige voorbeelden te noemen - worden in de terminologie van de Staten-Generaal eenvoudigweg 
'acten' genoemd. 
De akten van de Staten-Generaal werden in het eerste decennium na de Pacificatie geregistreerd in de 
depêcheboeken en daarna, als men ze belangrijk genoeg vond in het resolutieregister, dat tot het midden 
van de zeventiende eeuw dan ook het registers van akten en resoluties werd genoemd. Vanaf 1586 echter 
begon men naast de depêcheboeken afzonderlijk registers voor akten aan te leggen: het ordonnantieboek 
(1586), het commissieboek (1588), het instructieboek (1588), het actenboek (1589) en het patentboek.1872 
Ordonnanties van betaling en instructies waren de enige typen ongezegelde akten die werden 
geregistreerd. Alle andere ongezegelde akten werden niet geregistreerd, inclusief de paspoorten die 
ontheffingen inhielden van convooien en licenten. Voor de paspoorten en cauties voor de uitvoer van 
munitie, vivres en paarden is in de jaren 1641-1644 wel een speciaal register bijgehouden.1873 

                                                
1870 Arch. SG inv. nrs. 12687 en 12687*. 
1871 Zie hfdst. 4 par. 4.2.6. 
1872 Va Riemsdijk, Griffie, 113-114. 
1873 Arch. SG inv. nr. 12358. 
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Datzelfde geldt voor de akten van sauvegarde en neutraliteit over de jaren 1591-1648. 
De meeste ongezegelde akten waren akten die werden uitgevaardigd om aan de betrokkene de inhoud van 
een resolutie mee te delen. Deze akten namen na 1637 in aantal af, toen het gebruikelijk werd om 
dergelijke officiële mededelingen de vorm van een extractresolutie te geven. 
In de registers werden alleen de ordinaris of publieke akten geregisteerd. Secrete akten, zoals volmachten 
en instructies voor Staatse gezanten, werden gëinsereerd in de secrete resoluties. 
� De liassen van minuten van akten en commissies (12237-12269) 

Over de perioden 1623-1624, 1629-1775, 1780-1788 en 1791-1794 zijn van de akten die in de 
aktenboeken en de commissieboeken zijn geregistreerd ook de minuten bewaard gebleven. Op deze 
minuten staat aangegeven op welke folio ze in het desbetreffende register zijn afgeschreven.  

� De aktenboeken, 1589-1794 (12298-12356) 
De Staten-Generaal vaardigden op alle mogelijke terreinen algemeen verbinden voorschriften en 
beschikkingen uit1874, die zij de vorm gaven van akten die met het zegel of het cachet van de staat 
waren bekrachtigd. Met uitzondering van de commissies, werden deze akten geregistreerd in het 
aktenboek. 
De serie aktenboeken bestaat uit 59 delen, die de periode 1589-1794 bestrijken. Erin opgenomen zijn 
alle akten die onder het zegel en cachet van de Staat zijn uitgegeven inclusief de plakkaten, maar met 
uitzondering van de commissies van aanstelling. Vanaf 1760 zijn ook de instructies voor zover niet 
secreet hierin geregistreerd. Voor het opmaken van de akten werd gebruik gemaakt van 
formulierboeken.1875 
In de aktenboeken werden niet alleen de beschikkingen van de Staten-Generaal geregistreerd, maar 
ook de ordonnanties die algemeen verbindende voorschriften bevatten. Zij werden als plakkaat 
uitgevaardigd.1876 Dat gold niet voor ordonnanties die betrekking hadden op specifieke categorieën 
personen en dus geen algemene bekendmaking vereisten. Die kregen de vorm van reglementen, 
artikelbrieven, algemene instructies of declaraties. Bij reglement regelden de Staten-Generaal 
bijvoorbeeld de inrichting van een bepaalde politieke of kerkelijke organisatie of het gedrag van 
bedienaren van hetzelfde politieke of kerkelijke ambt. 1877 

� De commissieboeken (12270-12294) 
De Staten-Generaal verleenden akten van commissie aan degenen die zij in een bepaald ambt of 
officie aanstelden.1878 
De serie registers van akten van aanstelling van generaliteitsdienaren, kortweg commissieboeken, 
bestaat uit 25 delen die samen de periode 1586-1794 beslaan. Een grove schatting op basis van de 
index wijst uit dat ze zo’n 9000 commissies bevatten. Ze zijn toegankelijk gemaakt via een index, die 
naar de verschillende ambten is ingedeeld en waarin men bij die ambten in chronologische volgorde 
de namen en de data van de commissies vindt aangetekend. Er worden drie niet geheel gelijkluidende 
exemplaren van bewaard.1879 De oudste is inv. nr. 12295. Hij ontsluit de commissieboeken tot en met 
jaargang 1754 en is vervaardigd door agent Jan van Byemont. Inv. nr. 12296 is een bewerking van inv. 
nr. 12295 en bevat (vrij gebrekkige) aanvullingen van Hendrik Fagel de Oude; inv. nr. 12297 is hier 
het klad van. Index inv. nr. 12296 is het langst bijgehouden en dus het meest geschikt. Het opschrift 
op de titelpagina doet ons geloven dat deze index loopt tot 1793, maar commies-chartermeester De 
Zwaan verzekert ons op de achterzijde dat het eindjaar in feite 1790 is.1880 

� De instructieboeken (RA I 220, 12451-12466) 
De Staten-Generaal konden degenen die zij met een persoonlijk opdracht belastten van een akte van 
instructie voorzien.1881 

                                                
1874 Zie hfdst. 3 par. 18 en 19. 
1875 Arch. SG inv. nrs. 12448-12450a. Zie par. 10.5 (en hfdst. 1 par. 9). 
1876 Deze ordonnanties met een min of meer algemene strekking moeten worden onderscheiden van de ordonnanties 
die een opdracht inhouden aan een ondergeschikte, zoals de ordonnantie van betaling. 
1877 ‘Reglement (…) in het aanstellen van Voorleesers, Kosters en Schoolmeesters (…) in het District van de 
Generaliteyt.’ 
1878 Zie hfdst. 3 par. 17.5. 
1879 Arch. SG inv. nrs. 12295-12297. 
1880 Ook meldt De Zwaan dat het commissieboek over 1656-1659, dat door Hendrik Fagel de Oude als vermist 
wordt opgegeven in 1824 aanwezig is. 
1881 Zie hfdst. 3 par. 17.5. 
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Een algemene instructie voor een persoon die een functie of opdracht moest uitvoeren bestond uit 
een eenvoudige artikelsgewijze opsomming van de werkzaamheden die moesten worden uitgevoerd 
en de regels waaraan de betrokkene zich daarbij diende te houden, onder een opschrift dat duidelijk 
maakte dat het om een instructie ging en voor wie de instructie was bestemd.  
De serie registers van instructies en reglementen voor generaliteitsdienaren niet onder het zegel en 
cachet van de Staat bestaat uit 16 delen en bestrijkt de periode 1588-1760. 
In het instructieboek werden lange tijd alle of de meeste instructies ingeschreven die door de Staten-
Generaal werden uitgevaardigd. De secrete instructies voor de gezanten werden echter werden vanaf 
zeker moment niet meer in de instructieboeken, maar met de andere secrete uitgaande stukken in de 
registers van secrete resoluties ingeschreven. Doordat hetzelfde vervolgens ook geschiedde met de 
andere secrete instructies, verloor het instructieboek geleidelijk aan zijn functie. Na 1760 werd het 
instructieboek dan ook niet meer voortgezet. Sindsdien zijn de instructies voor de gezanten alleen in 
de registers van secrete resoluties geregistreerd.1882 

� De registers van ordonnanties van betaling (12503-12508) 
De Staten-Generaal gaven betalingsopdrachten aan de ontvanger-generaal ten behoeve van personen 
die van de Staten-Generaal geld te vorderen hadden.1883 Dergelijke bevelschriften werden 
ordonnanties van betaling genoemd.  
De serie registers van ordonnanties van betaling bestaat uit 6 delen en bestrijkt de periode 1586-1655. 
In deze registers zijn de ordonnanties van betaling geregistreerd die tot in 1624 door de Staten-
Generaal en daarna door de Raad van State werden gedepêcheerd. In 1655 staakte men deze 
registratie.1884 
In de Loketkas lopende bevindt zich een Memoriaalboek van ordonnantiën van betaling van de 
Staten-Generaal van 20 augustus 1597 tot en met 29 december 1600 waarvan het dubbel volgens 
resolutie van 20 augustus 1597 is geleverd aan thesaurier-generaal De Bie.1885 

� Het patentregister 
Patent was oorspronkelijk een equivalent voor open brief (lettre patente). In de tijd van de Republiek 
was een patent een akte geworden waarbij door tussenkomst van de verkrijger een last werd verstrekt 
of een recht werd verleend. Met een patent gaf de uitvaardiger aan de verkrijger een machtiging om bij 
het verrichten van bepaalde activiteiten de medewerking in te roepen van andere personen die onder 
het gezag van de uitvaardiger stonden. 
De patenten die de Staten-Generaal afgaven aan legerkapiteins waren machtigingen voor die kapiteins 
om hun compagnieën van de ene garnizoensplaats naar de andere te laten marcheren en om daarbij 
van de autoriteiten inkwartiering in de garnizoensplaats van bestemming te vorderen.1886 Patenten 
voor troepenverplaatsingen binnen een provincie werden uitgegeven door de provinciale autoriteiten 
(de stadhouder en kapitein-generaal van die provincie of de Staten) en patenten voor 
troepenverplaatsingen van een garnizoensplaats in de ene naar een garnizoensplaats in de andere 
provincie door de generaliteit. Als de Unie zonder kapitein-generaal zat, en dat was voor het eerst in 
1651), werden die patenten uitgegeven door de Staten-Generaal. Patenten werden geregistreerd in het 
patentboek. Dit patentboek bevindt zich niet meer in het archief. Van Riemsdijk vermoedt, dat het 
aan Willem V is afgegeven toen de bevoegdheid om patenten af te geven op hem was overgegaan.1887 
Behalve patenten voor de verplaatsing van troepen gaven de Staten-Generaal ook patenten uit met 
externe werking, de zogenaamde open patenten.1888 Deze patenten werden niet in het patentboek, 
maar in het aktenboek geregistreerd. Het waren patenten die werden uitgegeven aan particulieren op 
hun verzoek.1889 

� Registers van akten van sauvegarde en neutraliteit 1591-1648 en van paspoorten en cauties (12357, 12358) 
De Staten-Generaal verleenden akten van neutraliteit (die inlegering van troepen van de 
oorlogvoerende partijen en een bepaald gebied moest voorkomen) en akten van sauvegarde 

                                                
1882 Van Riemsdijk, Griffie, 114. 
1883 Zie hfdst. 3 par. 12.7. 
1884 Van Riemsdijk, Griffie, 114. 
1885 In Loketkas lopende 100.2; was voordien arch. SG 1901 inv. nr. 3275. 
1886 Zie hfdst. 3 par. 10.4.3. 
1887 Van Riemsdijk, Griffie, 114-115. 
1888 Zie hfdst. 4  par. 4.2.6. 
1889 Zie hfdst. 4 par. 4.2.6. 
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(vrijgeleiden).1890 In de periode 1591-1648 hebben de Staten-Generaal van de door hen afgegeven 
akten van sauvegarde en neutraliteit een apart register bijgehouden (12357). 
De Staten-Generaal gaf paspoorten uit wegens vrijstelling van convooien en licenten en wegens 
ontheffing van verbodsbepalingen op de uitvoer van strategische goederen in oorlogstijd.1891 
Dergelijke paspoorten werden in principe niet geregistreerd. In 1641 besloten de Staten-Generaal een 
register te houden voor paspoorten en cauties (borgstellingen) afgegeven ten behoeve van de uitvoer 
van munitie, vivres en paarden (12358). Dit register werd na 1644 niet voortgezet. Voor het overige 
hebben de Staten-Generaal de door hen afgegeven paspoorten niet geregistreerd.1892 

 
6.4 Verzamelingen gedrukte plakkaten (12161-12231) 
De plakkaten en andere algemeen verbindende voorschriften die de Staten-Generaal uitvaardigden1893 
werden geregistreerd in de aktenboeken, naar treft men in hun archief ook als drukwerk aan. Elk plakkaat 
werd in gedrukte vorm verspreid en van de oplage hield men steeds één exemplaar achter, dat men met de 
gedrukte publicaties van de Staten van Holland, de stadhouder, de Nassause Domeinraad, de Raad van 
State andere hoge colleges van de generaliteit en Holland in chronologische volgorde inbond. De serie 
bestaat uit eenenzeventig banden; de eerste twee banden over de jaren 1579-1583 en 1584-1589 worden 
vermist.1894 In 1643 verscheen bij Johannes Verhoeve, boekverkoper op de Grote Zaal in Den Haag, een 
gedrukt Repertorium.1895 
Er zijn van de plakkaten van de generaliteit verschillende plakkaatboeken verschenen. 1896 
 
6.5 Algemene instructies voor generaliteitsorganen en bekleders van generaliteitsambten (12467-12479) 
De Staten-Generaal vaardigden instructies uit waarin ze de taken en bevoegdheden regelden van 
overheidsorganen als de Raad van State, de Generaliteitsrekenkamer en de Admiraliteitscolleges.1897 Deze 
instructies golden tot hun herroeping voor alle Staatsraden, Generaliteitsrekenmeesters en Raden ter 
Admiraliteit en hun ambtenaren en onderscheiden zich daarin van de instructies die voorschriften en 
richtlijnen inhielden voor afzonderlijke personen over de manier waarop zij hun functie of opdracht 
moesten uitvoeren.1898 Anders dan de laatste werden ze niet in de instructieboeken geregistreerd. 
Algemene instructies voor generaliteitsorganen waren eenvoudige opsommingen van de werkzaamheden 
die moesten worden uitgevoerd en de regels waaraan men zich daarbij diende te houden, onder een 
opschrift dat duidelijk maakte dat het om een instructie ging en voor wie de instructie was bestemd. Deze 
algemene instructies moeten worden onderscheiden van de instructies die voorschriften en richtlijnen 
inhielden voor afzonderlijke personen over de manier waarop zij hun functie of opdracht moesten 
uitvoeren.1899 
De instructies die zich in het archief van de Staten-Generaal bevinden vormen een merkwaardige 
verzameling. De meeste zijn in het archief ingevoegd door Morren1900 en Japikse heeft er een paar aan 
toegevoegd en er een paar uitgehaald.1901 Wat rest is een allegaartje bestaande uit latere, grotendeels 
achttiende-eeuwse afschriften van de instructies voor de Raad van State van 1588 en 1651, de 
Admiraliteitscolleges van 1597, de Generaliteitsrekenkamer van1622 en 1651 en de Raad van Vlaanderen 
van 1661 en voor het overige uit bundels retroacta over commisarissen-deciseurs, de Vlaamse commissie, 
binnen- en buitenlandse bezendingen en ambtenaren van de Munt. Deze stukken horen voor het 

                                                
1890 Zie hfdst. 3 par. 10.3.5. 
1891 Zie hfdst. 3 par. 19.3.2. 
1892 De zogenaamde Quohieren van de paspoorten over de jaren 1707-1765 (arch. SG inv. nrs. 12359-12436) en de 
registers der paspoorten over 1771-1778 (inv. nrs. 12437-12447) zijn geen registers van paspoorten, maar registers 
van resoluties op paspoortaanvragen: zie par. 2.8.4.   
1893 Zie hfdst. 3 par. 18.3. 
1894 Verburch laat in zijn inventaris van 1647 de serie in 1579 beginnen; de oudst geschreven index van Ramet begint 
met de band over de jaren 1584-1589. De eerste band wordt al in 1643 vermist, de tweede in 1672. 
1895 Repertorium van de Placcaten (…) geemaneert ende uytgegeven by de Hoogh-Mogende Heeren de Staten Generael der Vereenichde 
Nederlanden. 
1896 Schaep (red.), Nederlandtsche placcaet-boeck. 
1897 Zie hfdst. 3 par. 2.4. 
1898 Zie hfdst. 3 par. 2.4.. 
1899 WNT, XII 3, 1525-1526. 
1900 Arch. SG 1901 inv. nrs. 3298-3307. 
1901 De verwijderde instructies bevinden zich achter de Coll. SGD, 1.01.52 onder volgnr. 301. 
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merendeel niet thuis in het archief van de Staten-Generaal. Een paar bundels lijken uit het archief Fagel 
afkomstig. 
 
 
7 De ingekomen staten van oorlog te land en te water (8040-8297)1902 
 
Minstens één keer per jaar diende de Raad van State bij de Staten-Generaal een petitie in waarin de 
uitgaven voor de komende tijd werden begroot en toegelicht. Die petitie ging vergezeld van een staat van 
oorlog, waarin een aantal uitgaven - en in het bijzonder die voor het leger - volgens een vaste voet aan de 
onderscheiden provincies waren toegerekend.1903 In bijzondere gevallen, wanneer van extraordinaris 
equipages sprake was, diende de Raad particuliere petities in die vergezeld gingen van een extraordinaris 
staat van oorlog.1904 
Staten van oorlog te land en te water behoren tot de ingekomen stukken van de Staten-Generaal. De Raad 
van State die ze formeerde bood ze met de generale petitie aan de Staten-Generaal aan, met het verzoek 
aan de Staten-Generaal om er de consenten van de provincies op te vragen.  
Een staat van oorlog te land was tot 1588 een sterktestaat van het leger met een opgave van kosten. In 
1588 werd hij een staat van de verdeling (repartitie) van de vaste legerlasten en andere generaliteitslasten 
over de provincies volgens een vaste verdeelsleutel (quote).  
Sinds 1588 zijn de staten van oorlog te land alle min of meer op dezelfde manier ingericht. Ze omvatten 
een hoofdstuk voor elke contribuerende provincie, waarin de driemaandelijkse uitgaven worden 
opgesomd die door die provincie moeten worden gedaan om het totaal van haar contributie te voldoen. 
Die uitgaven zijn verdeeld over een aantal vaste posten op militair gebied, zoals betalingen van 
compagnieën ruiters en voetvolk en de traktementen van hoge officieren en andere militairen, en enkele 
niet-militaire posten zoals de traktementen van de Staatse gezanten en de ambtenaren ter griffie. 
Na 1588 werden er in de inrichting alleen nog kleine veranderingen aan gebracht. In 1588 werden er nog 
lasten gerepartieerd op het Overkwartier van Gelderland, Brabant, Vlaanderen, Lingen en het comptoir 
van de ontvanger-generaal, maar na verloop van enige jaren werden alleen de stemhebbende provincies en 
Drenthe direct aangeslagen. Tot 1595 waren de traktementen van de ambassadeurs (‘gedeputeerden buiten 
de provincies’) en de andere kosten van de Staatse diplomatie onder de militaire traktementen opgenomen, 
pas daarna kregen zij een afzonderlijke rubriek onder Holland. Tot 1607 werd Holland als eerste gewest 
opgevoerd, pas daarna kwam Gelderland als eerste. En zo nu en dan werd een nieuwe rubriek ingevoerd 
(in 1610 het capittel ‘onkosten ter sake van het sluiten van de rijxmunte’) of een oude verwijderd (in 1718 
de post voor de monstercommissarissen).1905 Pas in 1792 werd als gevolg van het rapport van de 
Commissie tot herziening van de quotes en het financiewezen van de staat de systematiek van de 
lastenverdeling en dus ook inrichting van de staat van oorlog geheel herzien. 
De staten van oorlog te land zijn al spoedig zo niet van aanvang af tot een afzonderlijke serie gebracht, 
blijkens de inventarissen van het archief van de Staten-Generaal vanaf 1635. De weinige staten van oorlog 
te water die door de Raad werden geformeerd werden in deze serie opgenomen. Na 1854 en 1855, toen de 
archieven van de Admiraliteitscolleges en de Raad van State aan het Rijksarchief werden overgedragen1906, 
werd de hele serie op het Rijksarchief uit het archief van de Staten-Generaal verwijderd. De staten van 
oorlog te land werden ondergebracht bij de staten van oorlog in het archief van de Raad van State, dat was 
omgevormd tot een oud-archief van het Ministerie van Oorlog, en de staten van oorlog te water aan de 
staten van oorlog in de Admiraliteitsarchieven, die werden uitgebouwd tot het oud-archief van het 
Ministerie van Marine. Van Riemsdijk riep de collectievorming een halt toe en liet onderzoek doen naar de 
herkomst van alle afgedwaalde stukken in zijn depot. Op basis van de resultaten van dat onderzoek 
werden de archieven van de Admiraliteitscolleges en de Raad van State voor zover dat nog mogelijk was 
gereconstrueerd, waarbij de staten van oorlog te land en ter zee die niet tot die archieven hadden behoord 

                                                
1902 Van Wissing, Staten van Oorlog; Zwitzer, De militie van de staat, 62-81; Van Deursen, De Raad van State onder de 
Republiek, 77-85. 
1903 Zie hfdst. 3 par. 1.2.3. 
1904  Zie hfdst. 3 par. 11.7.1. 
1905 Zwitzer, De militie van de staat, 75-77. 
1906 Fruin, Gestie, 11 en 40. 
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er weer uit werden verwijderd. In 1962 bracht Japikse de staten van oorlog waarvan hij meende dat ze uit 
het archief van de Staten-Generaal afkomstig waren naar dat archief terug.1907 
Een vergelijking van de inventaris van 1962 met die van 1793 (Nieuwenhuisen) en 1635/1647 (Van der 
Burg of Verburch) wijst uit, dat de meeste staten van oorlog die in 1962 met het archief van de Staten-
Generaal werden herenigd inderdaad van oudsher tot dat archief hebben behoord. In de meeste gevallen 
is dit te zien aan het exhibitum en aan de originele aanbiedingsbrief van de Raad van State en de originele 
generale petitie die in de exemplaren van de Staten-Generaal zijn meegebonden. 1908 Dat laatste is bij deze 
serie het geval met de staten van oorlog voor 1651, 1652, 1658 en – voor zover ik dat heb gecontroleerd - 
alle latere jaren. Van de staten van oorlog van vóór 1651 die tot deze serie zijn gebracht zijn alleen de 
staten van oorlog te land voor 1617 en 1618 en de staten van oorlog te water voor 1629 (eerste exemplaar) 
en 1633 (tweede exemplaar) niet in het archief van de Staten-Generaal op hun plaats. Deze jaargangen 
komen op oudere inventarissen niet voor; ze zijn afkomstig van particuliere verzamelaars.1909 Waarom 
deze verbalen wel bij die particuliere verzamelaars voorhanden waren en niet bij de Staten-Generaal weten 
we niet, maar we kunnen het ons weer gaan afvragen. In de huidige serie ontbreken overigens de staten 
van oorlog te land van 1609, 1649 en 1650 en die te water van 1628, die wel op de oudere inventarissen 
worden vermeld. Het aantal staten van oorlog in deze serie tenslotte komt vrijwel overeen met de opgave 
van Tourlet, die in 1812 een serie van 258 staten van oorlog voor overbrenging naar Parijs bestemde. 
Dat de staten van oorlog in zoveel archieven zijn terecht gekomen is niet verwonderlijk. Verscheidene 
regerings- en bestuursorganen van het bondgenootschap en de provincies moesten bij den uitvoering van 
hun taken over de staten van oorlog te land en te water kunnen beschikken. De Staten van oorlog hebben 
daardoor een wijde verspreiding gekregen, zeker na 1669, toen ze in gedrukte vorm beschikbaar kwamen. 
Series staten van oorlog maakten deel uit van de archieven van de Staten-Generaal (het meest recente 
exemplaar lag in de kamer van de griffier op diens tafel), de Raad van State, de Admiraliteitscolleges, de 
Generaliteitsrekenkamer, de Staten en andere regeringsorganen van Holland en verschillende hoge 
ambtenaren en regenten. In de negentiende eeuw kwamen veel van deze Staten van Oorlog met de 
archieven van de inmiddels opgeheven generaliteitsorganen op het Rijksarchief terecht. 
In de desbetreffende rubriek van de inventaris worden de staten van oorlog beschreven die zich 
momenteel in het archief van de Staten-Generaal bevinden. De collectie bestaat uit 250 ordinaris en 
extraordinaris staten van oorlog te land over de periode 1595-1795, aangevuld met zes staten van oorlog te 
water, waarvan vijf kopieën over de jaren 1629, 1631en 1633 en een geëxhibeerde van 1654. In de serie is 
bovendien een index opgenomen op de extraordinaris staten van oorlog uit de periode 1779-1790.1910 In 
1651 komt er enige regelmaat in de serie. Sindsdien is er van bijna elk jaar een ordinaris staat van oorlog te 
land bewaard gebleven en in oorlogstijd bovendien nog vrijwel elk jaar een extraordinaris staat van oorlog. 
Na de Spaanse Successieoorlog is 1727 het eerste jaar waarin weer een extraordinaris staat van oorlog 
wordt gevonden. Sindsdien is de vaste routine een ordinaris en een extraordinaris staat van oorlog per jaar, 
of het nu oorlog is of niet, al zijn er ook jaren waarin geen staat van oorlog wordt opgesteld, zoals 1749. 
Buiten het archief van de Staten-Generaal bevinden zich staten van oorlog in onder meer de archieven van 
de Raad van State, het archief van de Generaliteitsrekenkamer en de collectie Goldberg, de collectie 
Hardenbroek, het archief Bogaers en het archief van de Staten van Friesland. 
De staat van oorlog voor 1666 (8069) bevat niet alleen de ordinaris maar ook de extraordinaris staat van 
dat jaar. 
 
 
8 Ingekomen verbalen, journalen en rekeningen 
 
8.1 Verbalen 
Wie als gedeputeerde of als voorzitter van een deputatie buiten Den Haag een opdracht van de Staten-
Generaal had uitgevoerd moest zijn ambtsrapport of verbaal binnen drie dagen na zijn terugkomst in Den 
                                                
1907 Anders ging Van Riemsdijk om met de kaarten: zo werden de kaarten van de Raad van State in de Genie-collectie 
en die van de Admiraliteiten in de collectie Marine ondergebracht. Vriendelijke mededeling Kees Zandvliet. 
1908 Het meebinden van deze stukken was voor de Staten-Generaal een vaste routine: aantekening Nieuwenhuisen in 
‘Memorie rakende de Constitutie der Charterkamers’, Nieuwenhuisen, 1793, fo 4vo. 
1909 Het gaat om arch. SG inv. nr. 8046 (was NA, Aanw. 1e afd. ARA, 1.11.01.01, 1901 XXXV 4), inv. nr. 8047 (was 
Collectie Grothe, NA, Aanw. 1e afd. ARA, 1.11.01.01, 188 9k), inv. nr. 8049 (was Coll. Van Hilten 133 bis) en 8053 
(was Coll. Baron van Heeckeren, NA, Aanw. 1e afd. ARA, 1.11.01.01, 1931 X6). 
1910 Arch. SG inv. nr. 8285. 
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Haag bij de Staten-Generaal indienen. Het werd dan geëxamineerd door een commissie, die na overleg 
met de gedeputeerde en op grond van de punten van consideratie of consideratiën (ook wel punten van deliberatie 
genoemd) die meestal in het verbaal waren opgenomen, advies uitbracht aan de vergadering. Als de 
vergadering de nodige besluiten had genomen, zegde ze de gedeputeerde dank voor de moeiten die hij 
zich bij het uitvoeren van zijn opdracht had getroost en dechargeerde ze hem van zijn taken. Het verbaal 
werd voorzien van de datum waarop het in de vergadering ter tafel was gebracht (exhibitum) en in het 
archief opgeborgen. 
De samenstelling van het verbaal lag niet vast, maar volgde wel een vast gebruik. Het begon met de 
instructie en de andere constituerende akten en resoluties van de bezending, daarna kwam het verbaal in 
engere zin (het relaas over de besognes), dat de instructie artikelsgewijs volgde, en het werd afgesloten met 
de zogenaamde relatieven: ingekomen en uitgaande stukken, waaronder de extractresoluties van en de 
minuutmissiven aan de Staten-Generaal, in chronologische volgorde. Buitenlandse verbalen zijn soms 
eenvoudige verslagen, maar ook wel eens complete gezantschapsarchiefjes, die soms de periode van een 
week, maar ook wel meer dan een decennium kunnen omvatten. Ze sluiten nauw aan bij de zogenaamde 
legatiearchieven, de archieven van de Nederlandse gezanten in het buitenland. De inventaris van deze 
archieven bevat een uitvoerige handleiding op de betekenis en het gebruik van deze verbalen. 1911 
Het kwam regelmatig voor dat gedeputeerden afschriften van hun verbalen inleverden bij hun eigen 
provincie. In het archief van de Staten van Holland, dat de meeste gezanten leverde, vormde zich op deze 
manier een grote serie afschriften van - voornamelijk zeventiende-eeuwse – gezantschapsverbalen en 
verbalen van binnenlandse deputaties. Kopieverbalen werden in de tweede helft van de achttiende eeuw 
ook bij de stadhouder bezorgd. De minuutverbalen, die dikwijls originele stukken bevatten en soms ook 
meer stukken dan het voor de Staten-Generaal afgeschreven exemplaar, zijn niet zelden in het archief van 
de gezant of in diens familiearchief terecht gekomen. 
De verbalen werden in de griffie soort bij soort en in chronologische volgorde bij elkaar geplaatst, maar 
dat gebeurde vooral in het begin soms ook niet. Deurwaarder Nieuwenhuisen wees er in 1793 erop, “dat 
het wel gebeurd is, dat de Rapporten aan de Liassen gedaan en niet ingebonden zijn geworden; zoo dat 
wanneer de Rapporten alhier [onder de serie verbalen TT] niet worden gevonden, die men mogte 
requireeren, men dezelve zoeken moet aan de Liassen onder derzelver respecten.”1912 Verbalen die niet 
goed aan de lias pasten, maar wel konden worden dubbelgevouwen, werden ook wel in de Loketkas of de 
Secrete Kas opgeborgen.  
De verbalen in het archief van de Staten-Generaal kunnen worden onderscheiden in binnenlandse en 
buitenlandse verbalen. De binnenlandse verbalen worden onderverdeeld in verbalen van bezendingen aan 
de provincies, verbalen van bezendingen naar leger en vloot en verbalen van deputaties naar de VOC en 
de WIC. 
Over de lotgevallen van de buitenlandse verbalen is in het eerste hoofdstuk het een en ander gezegd. Ze 
werden in het Rijksarchief in een collectie Buitenlandse Verbalen ondergebracht; Japikse beschreef ze eerst 
als bestanddelen van de Legatiearchieven en bracht ze vervolgens in 1963 over naar het archief van de 
Staten-Generaal. Daarin bracht hij niet alleen de buitenlandse verbalen onder die blijkens hun exhibitum uit 
dit archief afkomstig waren, maar ook de buitenlandse verbalen die afkomstig waren uit de archieven van de 
Staten van Holland of van de gezanten zelf, omdat het hem praktisch leek als de onderzoeker ze allemaal bij 
elkaar zou vinden. 
Volgens de ordeningsprincipes van de griffie waren de binnenlandse vóór de buitenlandse verbalen geplaatst, 
waren de binnenlandse verbalen net als de buitenlandse geordend naar de plaats en de aard van de 
bezending, kwamen de Brabantse verbalen vóór de Vlaamse en waren de rekeningen van de steden van 
Vlaanderen gerangschikt volgens de hiërarchie van de steden. In de huidige inventaris staan de buitenlandse 
verbalen vóór de binnenlandse, zijn de binnenlandse verbalen in chronologische volgorde geplaatst, komen 
de Vlaamse verbalen vóór de Brabantse en zijn de rekeningen van de steden van Vlaanderen in alfabetische 
volgorde geordend. 
Onder de series verbalen treffen we ook journalen en rekeningen aan. Journaal is de benaming voor onder 
andere de dagregisters waarin officieren te land en ter zee van dag tot dag aantekenden wat hen in hun 
expeditie voor henzelf en hun opdrachtgevers als belangwekkend voorkwam. Rekeningen in het archief 
van de Staten-Generaal zijn rekeningen van steden, plaatsen en heerlijkheden waarover de Staten-Generaal 
de directe heerschappij uitoefenden. Het zijn rekeningen van de heerlijkheid Elsloo bij Stein en de 

                                                
1911 Pennings en Thomassen, Archieven van Nederlandse gezanten en consuls tot 1813. 
1912 ‘Memorie rakende de Constitutie der Charterkamers’, Nieuwenhuisen, 1793, fo 2. 
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rekeningen van steden en ambachten in Vlaanderen. Deze rekeningen zijn namens de Staten-Generaal 
afgehoord door Commissarissen-deciseurs en de Vlaamse commissie, die ze als bijlagen bij hun verbalen 
aan de Staten-Generaal hebben overgedragen. Verbalen van de Vlaamse commissie bevatten als bijlagen 
meestal ook lijstjes van de geëligeerde magistraten. 
 
 
 
8.1.1 Verbalen van bezendingen aan de provincies (8857-8956) 
De Staten-Generaal moesten samen met de Raad van State de goede eendracht bewaren tussen de 
provincies, tussen de steden en leden binnen die provincies en tussen de provincies en hun gouverneurs 
en militaire bevelhebbers, ter nakoming van de verbonden die zij met elkaar hadden gesloten. Een van de 
middelen die ze daarbij gebruikten was de bezending. 1913 
De Staten-Generaal konden een deputatie sturen naar een of meer provincies, omdat dat haar zelf 
goeddacht of omdat de betrokken provincie daarom had gevraagd. Zo’n deputatie bestond uit 
gedeputeerden van de Staten-Generaal, onder wie in principe een gedeputeerde van de betrokken 
provincie, aangevuld met – afhankelijk van de aard van het op te lossen probleem - een lid van de Raad 
van State, de thesaurier-generaal of een andere hoogwaardigheidsbekleder en soms onder leiding van de 
prins. Omdat de bezending als middel om de provincies in het gareel te houden steeds minder effect 
sorteerde, zagen de Staten-Generaal uiteindelijk af van het gebruik. Zo’n 80% van de bezendingen vond 
plaats in de zeventiende eeuw. De overige 20% vond plaats in de periode 1700-1748, waarna nog een 
laatste bezending volgde aan Zeeland in 1771. 
Bij terugkeer in Den Haag moesten de deputaties mondeling en schriftelijk verslag doen. Verbalen van 
deputaties naar provincies treffen we aan onder de series binnenlandse verbalen. Ook in de Loketkas zijn 
er een paar achtergebleven. Daar treffen we de rapporten van de bezendingen van deputaties aan Utrecht 
in 1589, Groningen in 1598, Gelderland en Overijssel in 1599, Gelderland en Overijssel in 1599 en in 
1622-1623, Amsterdam in 1635, Stad en Lande in 1639 en Friesland in 1649.1914 Volledig is deze 
verzameling niet. Juist van de bezendingen aan de provincies die de Unie op haar grondslagen deden 
schudden is merkwaardig genoeg alleen het verbaal van de bezending naar Amsterdam uit 1635 in het 
archief bewaard gebleven. Verbalen van de bezendingen aan Utrecht in 1610, de ridderschap en steden 
van Overijssel in 1611, Utrecht en een aantal Hollandse steden in 1618, steden in Gelderland in 1628 en 
Amsterdam en andere Hollandse steden in 1650 bevinden zich niet in de serie binnenlandse verbalen en in 
de Loketkas. Bovendien geven de bewaard gebleven verbalen niet een volledig beeld, omdat de Staten-
Generaal in plaats van een deputatie naar een provincie te sturen ook vertegenwoordigers van de provincie 
konden uitnodigen om naar Den Haag te komen om daar met gecommitteerden van de Staten-Generaal 
de gerezen problemen op te lossen. Met dat doel kwamen bijvoorbeeld gecommitteerden van de Staten 
van Overijssel in 1656 op uitnodiging van de Staten-Generaal naar Den Haag. 
Het beeld dat de verbalen die in de serie binnenlandse verbalen en de Loketkas bewaard worden is niet 
volledig, maar lijkt wel representatief voor de meningsverschillen tussen en binnen de provincies die men 
met binnenlandse bezendingen dacht op te lossen en van de verdeling van die problemen over die 
provincies. Onder de serie binnenlandse verbalen en in de Loketkas bevinden zich honderd verbalen van 
bezendingen aan de provincies in honderd en acht delen en banden. Van die honderd verbalen zijn er 
eenentwintig strikt genomen niet afkomstig van bezendingen aan provincies, maar van bezendingen die 
gericht zijn op de landsverdediging en de waterstaat: het op peil brengen van de waterstand in de Neder-
Rijn en de IJssel (zes verbalen), het nat houden van de moerassen aan de Oostgrens (negen verbalen), het 
ontslaan, vervangen en wegsturen van troepen (vijf verbalen) en het aanleggen van fortificaties in 
Oostende (één verbaal). Ze horen eigenlijk thuis onder de verbalen die betrekking hebben op de 
landsverdediging, waar zich soortgelijke verbalen bevinden.1915 De overige negenenzeventig verbalen zijn 
afkomstig van bezendingen die gericht zijn op het wegnemen van meningsverschillen binnen die provincie 
of tussen die provincie en de generaliteit. Van deze verbalen zijn er verscheidene afkomstig van 
                                                
1913 Zie hfdst. 3 par. 3.2. 
1914 Arch. SG inv. nrs. 12548.70, 12579.16, 12548.103, 12548.173, 12549., 12548.225, 12548.228 en 12548.279. 
1915 Arch. SG inv. nrs. 9211-9212 is het verbaal van de veldmaarschalk over zijn inspectie van de frontieren van de 
staat in het oosten uit 1754. Soortgelijke verbalen ook in NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19: inv. nr. 1863 is een 
verbaal betreffende de fortificatiewerken te Nijmegen, St.-Andries en Schenkenschans over de jaren 1659, 1671, 1674 
en 1693 en de inv. nrs. 1860 en 2322 zijn verbalen van inspecties van de moerassen aan de oostgrens uit de jaren 
1667, 1670, 1681, 1686, 1687, 1689 en 1691. 
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bezendingen aan meer dan één provincie, zodat het in feite om zevenentachtig bezendingen gaat. Het 
aantal problemen dat daarbij moest worden opgelost bedroeg tweeënnegentig: bij een aantal bezendingen 
stond meer dan één onderwerp op de agenda. Welke waren nu die problemen en wie had ze? 
Maar liefst vijfenvijftig keer (twee derden van het totaal) stonden problemen van de provincies met het 
nakomen van hun consenten aan de generaliteit op de agenda. Friesland werd om die reden achttien keer 
bezocht, Stad en Lande zestien keer, Gelderland elf keer, Overijssel vijf keer, Zeeland vier keer en Utrecht 
drie keer. 
Soortgelijke problemen op het gebied van convooien en licenten, last- en veilgeld, de betaling van leger en 
fortificaties en het beleid van de admiraliteiten moesten negen keer worden opgelost: zeven keer in 
Zeeland en één keer in Friesland en Stad en Lande. Tien keer (in Friesland drie maal, in Zeeland,Utrecht 
en Stad en Lande elk twee maal en in Holland één maal) moesten verschillen van mening worden opgelost 
over de generaliteitspolitiek: het ontslag van de door de Staten-Generaal aangestelde president van het 
Hof van Friesland, de indienstneming van waardgelders, de sluiting van het Bestand, het defensiebeleid en 
het stadhouderschap. Veertien keer tenslotte moesten geschillen binnen een provincie worden opgelost. 
Die provincie was tien keer Stad en Lande, waar de Staten-Generaal de bevoegdheid had om knopen 
tussen beide leden van de Staten door te hakken, en één keer Friesland, waar een bezending problemen 
tussen de provincie en Leeuwarden moest helpen oplossen, Zeeland, Utrecht en Gelderland, waar interne 
geschillen over dijken en polders moesten worden beslecht. 
In de bezendingen waarvan hier sprake is hielden deputaties van de Staten-Generaal zich met 
achtentachtig problemen bezig. Zevenentwintig problemen waren problemen van Stad en Lande – en dan 
laten we nog de vier deputaties buiten beschouwing die de Staten-Generaal naar Stad en Lande stuurden 
om de Staten ertoe te brengen te consenteren in de petitie voor de West-Indische Compagnie uit de jaren 
1649-1656 (9412-9413). Friesland is een goede tweede met tweeëntwintig problemen en dan volgen 
Zeeland met zestien, Gelderland met elf, Utrecht met zes en Overijssel met drie. 
In deze subrubriek zijn ten onrechte ook twee verbalen opgenomen van Hollandse deputaties uit 1672 en 
1673 (8907).1916 
 
8.1.2 Verbalen van bezendingen aan de stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch (8957-8970) 
De Staten-Generaal oefenden hun rechten als rechtsopvolgers van de hertog van Brabant en in het 
bijzonder hun rechten als stadsheer van ’s-Hertogenbosch en dorpsheer in verscheidene dorpen de Meierij 
voor een deel uit door tussenkomst van hun deputaties. Deze deputaties leverden na terugkomst in Den 
Haag bij de Staten-Generaal hun verbalen in.1917 
Den Bosch was een stad die zich niet graag liet bezenden en dat de Staten-Generaal ook duidelijk liet 
weten. Veel bezendingen naar Den Bosch hebben dan ook niet plaatsgevonden. In deze verzameling 
treffen we maar vier geëxhibeerde verbalen aan, namelijk die van de bezendingen van 1652-1653, 1656 (de 
bezending die vergeefs de stadsrekeningen probeerde af te horen), 1686 en 1793 (8961-8963, 8969-8970). 
Van de bezending die in 1648 naar Den Bosch werd gestuurd om de geestelijke en kerkelijke goederen in 
de stad en de Meierij te inventariseren treffen we geen verbaal aan, maar wel een grote hoeveelheid 
stukken die door deze deputatie na terugkomst in Den Haag zijn ingeleverd.1918 De overige stukken die in 
deze rubriek zijn opgenomen zijn uit de Loketkas afkomstig. De eigenaardigste is de band met ‘Acten, 
Resolutiën en andere stucken raeckende de Twente als oock de Stadt en Meijerie van 's-Hertogenbosch, 
mitsgaders 't vervoeren van 't gewas ten platten lande van contributie gewonnen werden over de jaren 
1627-1644.’ In deze band zijn onder meer de verbalen opgenomen van de Staatse gedeputeerden die in 
1630 en 1631 in Tilburg hebben onderhandeld met gezanten van de Spaanse Infante en resoluties die de 
Staten-Generaal daarop hebben genomen. Dat wekt associaties met het ‘register van de handelinge tot 
Tilborch’, dat volgens een resolutie van de Staten-Generaal van 1662 door agent De Heijde moest worden 
geïndiceerd en ingebonden. Mogelijk hebben deze stukken gediend als retroacta in de voorbereidingen 
voor de vrede van Munster in 1648. 
Er zijn vijf rapporten van deputaties bewaard gebleven: vier van een deputatie aan de stad Den Bosch en 
één van een deputatie aan de Meierij. De eerste en enige bezending aan Den Bosch om de magistraat te 
bestellen en de rekeningen af te horen was die van 1656. 
De overige zeven inventarisnummers zijn geen verbalen maar bewijsstukken van rechten. 

                                                
1916 Deze verbalen zijn afkomstig uit de Aanwinsten van 1853. 
1917 Zie hfdst. 3 par. 14.3 en 14.7. 
1918 In arch. SG Loketkas inv. nr. 12556.21, 12557-12560. 
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8.1.3 Verbalen van bezendingen aan Maastricht, de landen van Overmaze en het Overkwartier van 

Gelderland en de rekeningen van Elsloo (8971-9056 en 9642-9649) 
De Staten-Generaal oefenden hun soevereine rechten en in het bijzonder hun heerlijke rechten in 
Maastricht, de landen van Overmaze, het Overkwartier van Gelderland en Elsloo voor een deel uit door 
tussenkomst van hun commissarissen-deciseurs naar Maastricht. Deze commissarissen-deciseurs leverden 
bij terugkomst in Den Haag bij de Staten-Generaal hun verbalen in. 1919 
De serie verbalen van bezendingen aan Maastricht, de landen van Overmaze en het Overkwartier van 
Gelderland in de inventaris bevat zesentachtig nummers. Negenenzestig nummers staan voor verbalen en 
rapporten van commissarissen-deciseurs naar Maastricht uit de jaren 1654, 1664-1670 en 1682-1792. 
Bovendien bevinden zich in de Loketkas nog hun verbalen van 1658, 1660 en 16621920 en de bijlagen bij 
de verbalen van 1646, 1650, 1652, 1653, 1656, 1664, 1671 en 1682.1921 De verbalen gaan niet vergezeld 
van stadsrekeningen. Deze werden door de commissarissen-deciseurs goedgekeurd, maar door de 
magistraat zelf afgehoord. Ze bevinden zich nog steeds in Maastricht. 
Commissarissen-deciseurs deden tijdens hun bezending niet alleen Maastricht aan, maar ook de landen 
van Overmaze en later het Overkwartier van Gelderland. Ook reisden ze minstens twee keer door naar 
Elsloo om daar de rekeningen af te horen. Die rekeningen (over de jaren 1685-1696) namen ze wel mee 
naar Den Haag, waar ze ter griffie werden geseponeerd. 
Achttien verbalen in deze verzameling zijn afkomstig van gedeputeerden die door de Staten-Generaal 
waren belast met de regeling van regering, justitie en financiën, met onderhandelingen met gezanten van 
de koning van Spanje of de prins-bisschop van Luik, met een onderzoek naar de jurisdictie van heren of 
met een andere bijzondere opdracht. Acht ervan hebben uitsluitend betrekking op de landen van 
Overmaze. Het zijn de verbalen en adviezen uit de periode 1657-1663 over de voorbereiding en de 
vaststelling van het regeringsreglement dat in 1663 voor de in 1662 geconstitueerde Staatse partage van de 
drie landen van Overmaze werd ingevoerd en de verbalen over de uitvoering van de regelingen in de 
landen van Overmaze getroffen als gevolg van de bepalingen van de vrede van Fontainebleau van 1785 
(89728977 en 9053-9054). 
Vier van deze verbalen hebben uitsluitend op Maastricht betrekking. Een daarvan is een kopie van het 
rapport van de ontvanger in Maastricht aan de Raad van State over de hoedanigheid van de elf Banken 
van St. Servaas in Maastricht uit 1667 (8981) en de andere hebben betrekking op geschillen met Luik over 
belastingen en over het recht van placet.1922 
Vijf verbalen hebben uitsluitend op het Overkwartier betrekking en wel op de regeling van de regering en 
de justitie in 1706 en geschillen tussen het Hof en de magistraat van Venlo in 1712.1923 
Laatste verbaal van de gedeputeerden naar Maastricht, de landen van Overmaze en Venlo is van 1792. In 
1794 zijn deze plaatsen niet meer in Staatse, maar in Franse handen. 
In de Loketkas bevinden zich de stukken van commissarissen-deciseurs uit de periode 1635-1682. Hun 
eerste verbaal is van 1654 en het tweede van 1664. In 1664 werd een conceptreglement opgesteld voor de 
politie, de justitie en de financiën van Maastricht (het regeringsreglement), dat een jaar later werd 
vastgesteld. Vanaf 1664 werd Maastricht elke twee jaar door commissarissen-deciseurs bezocht, behalve in 
tijden van oorlog, zoals 1672-1680.Vanaf 1752 lieten de Staten-Generaal in de even jaren de rekeningen in 
Den Haag afhoren door vier hiertoe gecommitteerde gedeputeerden.1924 
Het oudste verbaal over het Overkwartier dateert van 1704 en dat van de stad Venlo uit 1732.  
 
8.1.4 Verbalen en rekeningen van Vlaanderen (9057-9151 en 9650-11071) 
De Staten-Generaal bestelden als stads- en ambachtsheer van steden en ambachten in Staats-Vlaanderen 
door tussenkomst van de Vlaamse commissie de magistraat in die steden en ambachten. 1925 Deze Vlaamse 
commissie (de gecommitteerden van de Staten-Generaal tot het bestellen van de magistraat en het afhoren 
                                                
1919 Zie hfdst. 3 par. 14.4. 14.6. 14.8 en 14.9. 
1920 Arch. SG inv. nrs. 12553.50, 12553.53 en12553.59. 
1921 Arch. SG inv. nrs. 12553.27, 12553.38A, 12553.36A, 12553.42, 12553.28, 12553.47, 12553.64, 12553.77 en  
12553.78.2. 
1922 Resp. arch. SG inv. nr. 8986 en inv. nrs. 8988 en 9033. 
1923 Arch. SG inv. nrs. 8998-9001 en 9007. 
1924 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nr. 643. Over de andere taken van de commissarissen-deciseurs zie hfdst. 20 
(rechtsgeschillen). 
1925 Zie hfdst. 3 par. 14.3 en 14.5. 
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van de rekeningen in de steden en plaatsen van Vlaanderen) leverden na hun terugkomst in Den Haag bij 
de Staten-Generaal hun verbaal in met hun consideratiën, dat wil zeggen de punten die ze de Staten-
Generaal in overweging gaven, en met de rekeningen die ze hadden afgehoord en een lijst met de namen 
van burgemeesters en schepenen die zij namens de Staten-Generaal had aangesteld - althans tot 1747, toen 
de stadhouder namens de Staten-Generaal de magistraten ging bestellen. De vergadering werd geacht 
vervolgens de aanstellingen te approberen, de gecommitteerden voor het opnemen van de rekeningen te 
dechargeren en op de consideratiën de nodige besluiten te nemen. 
Deze rubriek in de inventaris omvat negentig verbalen van commissies naar Vlaanderen. Ze zijn 
gemiddeld zo’n drie cm dik en bestaan uit een eigenlijk relaas, dat doorgaans uit niet meer dan vijftien 
bladen folio bestaat, en de relatieven, die meestal beginnen met de commissiebrief. Ze lijken qua structuur 
erg op verbalen van bijzondere gezantschappen naar het buitenland. 
Uit de jaren voor 1681 treffen we maar drie verbalen aan, namelijk die van de commissies van 1657, 1679 
en 1681. Tussen 1646 en 1650 zijn er geen deputaties naar Vlaanderen gegaan. Waar de overige verbalen 
zijn gebleven is niet duidelijk. Er bevinden zich in ieder geval geen verbalen van Vlaamse commissies in 
het archief van de Raad van State. 
Met uitzondering van het rapport over 1771 zijn vanaf 1681 alle rapporten bewaard gebleven. Dat blijkt 
niet alleen uit hun datering, maar ook uit de samenstelling van de deputaties, die afwisselend uit vier en 
drie gedeputeerden bestonden. Bijzonder zijn de verbalen over 1714 en 1715, die ook betrekking hebben 
op de veroverde steden Doornik, Ieper en Veurne, waarvan ook de rekeningen worden aangetroffen. In 
de jaren 1747-1749 gingen er geen commissie op pad; Vlaanderen was vanaf medio 1747 tot het eind van 
1748 bezet door de Fransen. De volgende bezendingen plaats in 1750 en 1751, waarna bezendingen niet 
meer elk jaar, maar alleen elk oneven jaar plaatsvonden. Het laatste verbaal dateert van 1793. 
De stad- en ambachtsrekeningen van Vlaanderen die door de gecommitteerden waren afgehoord en 
meegenomen naar Den Haag werden in eerste instantie opgeborgen in de Loketkas, waarin voor die 
rekeningen een afzonderlijk loket was gereserveerd. Ze waren niet erg omvangrijk en pasten er 
dubbelgevouwen in.1926 Spoedig ging men er echter toe over deze rekeningen op de plank boven de 
Loketkas te plaatsen. In de Loketkas bleven nog maar enkele oudere rekeningen over van uiteenlopende 
aard die merendeels niet tot de stads- en ambachtsrekeningen behoorden, de stads- en 
ambachtsrekeningen over 1657-1658 (12666.36) en borderellen van de rekeningen over 1775 (12666.85). 
De stads- en ambachtsrekeningen omvatten 1362 ordinaris rekeningen van de steden en ambachten 
Aardenburg (vanaf 1612), Axel, Terneuzen, Biervliet (1594), Hulst en Hulsterambacht (1648, 1654), 
Oostburg (1612), Philippine, (1647) Sas van Gent (1653), St. Janssteen (1656), Sluis (1599) en het Vrije 
van Sluis (1608), een extraordinaris stadsrekening van Sluis (1729) en zestien ordinaris rekeningen van de 
veroverde steden Doornik (1710-1714), Veurne (1691-1714) en Ieper (1710-1715). Bovendien bevat de 
verzameling veertien extraordinaris stads- en kwartiersrekeningen wegens oorlogslasten uit de Spaanse 
successieoorlog en uit de jaren 1747-1749 en 1794 en vijfentwintig ordinaris en extraordinaris rekeningen 
wegens het beheer van geestelijke goederen in Aardenburg en Oostburg (1612-1656) en Sas van Gent 
(1728-1736). Tenslotte bevat de verzameling zes rekeningen van de generale kas van de Salzburgse 
emigranten in het land van het Vrije van Sluis (1735-1740). De rekeningen die onder het stadhouderschap 
van Willem IV zijn afgehoord zijn niet meer geëxhibeerd. 
De rekeningen van Vlaanderen werden door de Vlaamse commissie tegelijk met hun verbalen 
geëxhibeerd. In het archief werden ze oorspronkelijk (althans in de zeventiende eeuw) niet stuksgewijs 
gerangschikt naar stad en ambacht, maar per jaar in een of twee pakken bij elkaar, zoals nog te zien is aan 
de beschrijving in de Loketkas van de rekeningen van 1657-1658 (nrs. 36 en 37). Morren of een van zijn 
voorgangers heeft ze uitgesplitst naar stad en ambacht. Men moet er nu op verdacht zijn dat de oudste 
lijsten met de nieuwe magistraten van Axel, Terneuzen en Biervliet zich in de rekeningen van een van die 
drie steden kunnen bevinden. 
Om de onderlinge verbanden tussen de verbalen en de rekeningen en tussen de rekeningen van de 
verschillende steden en ambachten weer zichtbaar te maken zonder de voordelen van een chronologische 
ordening teniet te doen, heb ik van de verbalen en de gewone stads- en ambachtsrekeningen een 
tabellarisch overzicht vervaardigd, waarvan hieronder een uittreksel wordt afgedrukt. In dit overzicht 
komen dus niet de drieënveertig bijzondere rekeningen voor en de oudere rekeningen van verschillende 
aard die in de Loketkas zijn achtergebleven. 
 

                                                
1926 Op het schutblad van arch. SG inv. nr. 9873 staat nog doorgestreept: Litera M No 6. 
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Verbalen en rekeningen van Vlaanderen 1715-1743 
jaar Verbaal Exhibit. Sluis Vrije v. 

Sluis 
Aarden-
burg 

Oost 
burg 

Anna 
Ter M. 

Axel Ter 
neuzen 

Bier 
vliet 

Hulst Hulster 
amb. 

Sas  v 
Gent 

Philip 
pine 

1715-1716 G 9098 18.8.16 *10738 *10889  *10020 *10146 *10460
1716-1717 H 9099 7.8.17 *10739 *10890  *10021 *10147 *10461
1717-1718 G 9100 29.7.18 *10740 *10891 *9702 *10268 10578 *9806 *10998 *9914 *10022 *10148 *10462 10365
1718-1719 H 9101 12.7.19 *10741  *10023 *10149
1719-1720 G 9102 16.7.20 *10742 *10892 *9915 *10024 *10150 *10463
1720-1721 H 9103 21.8.21 *10743 *10893 *9703 *10269 *10579 *9807 *10999 *9916 *10025 *10151 *10464 *10366
1721-1722 G 9104 17.8.22 *10744 *10894  *10026 *10152 *10465
1722-1723 H 9105 11.8.23 *10745 *10895  *10027 *10153 *10466
1723-1724 G 9106 21.7.24 *10746 *10896  *10028 *10154 *10467
1724-1725 H 9107 31.7.25 *10747 *10897 *9704 *10270 *10580 *9808 *11000 *9917 *10029 *10155 *10468 *10367
1725-1726 G 9108 12.8.26 *10748 *10898 *10271 *10581 *9809 *11001 *9918 *10030 *10156 *10469 *10368
1726-1727 H 9109 8.8.27 *10749 *10899 *9705 *10272 *10582 *9810 *11002 *9919 *10031 *10157 *10470 *10369
1727-1728 G 9110 26.7.28 *10750 *10900 *9706 *10273 *10583 *9811 *11003 *9920 *10032 *10158 *10471 *10370
1728-1729 H 9111 23.7.29 *10751 *10901  *10033 *10159 *10472
1729-1730 G 9112 7.8.30 *10752 *10902 *9707 *10274 *10584 *9812 *11004 *9921 *10034 *10160 *10473 *10371
1730-1731 H 9113 26.7.31 *10753 *10903 *9708 *10275 10585 *9813 *11005 *9922 *10035 *10161 *10474 *10372
1731-1732 G 9114 11.7.32 *10755 *10904 *9814 11006  *10036 *10162 *10475
1732-1733 H 9115 7.8.33 *10756 *10905 *9709 *10276 *10586 *9815 *11007 *9923 *10037 *10163 *10476 *10373
1733-1734 G 9117 16.7.34 *10757 *10906 *9710 *10277 *10587 *9816 *11008 *9924 *10038 *10164 *10477 *10374
1734-1735 H 9118 3.8.35 *10758 *10907 *9711 *10278 *10588 *9817 *11009 *9925 *10039 *10165 *10478 *10375
1735-1736 G 9119 25.7.36 *10759 *10908 *9712 *10279 *10589 *9818 *11010 *9926 *10040 *10166 *10479 *10376
1736-1737 H 9120 20.8.37 *10760 *10909  *10041 *10167 *10480 *10377
1737-1738 G 9121 10.7.38 *10761 *10910 *9713 *10280 *10590 *9819 *11011 *9927 *10042 *10168 *10481 *10378
1738-1739 H 9122 8.7.39 *10762 *10911 *9714 *10281 *10591 *9820 *11012 *9928 *10043 *10169 *10482 *10379
1739-1740 G 9123 11.7.40 *10763 *10912 *9715 *10282 *10592 *9821 *11013 *9929 *10044 *10170 *10483 *10380
1740-1741 H 9124 17.7.41 *10764 *10913 *9716 *10283 10593 *9822 *11014 9930 *10045 *10171 *10484 *10381
1741-1742 G 9125 19.7.42 *10765 *10914 *9717 *10284 *10594 *9823 *11015 *9931 *10046 *10172 *10485 *10382
1742-1743 H 9126 16.7.43 *10766 *10915  *10047 *10173 *10486
Tabel. In dezelfde rij zijn de inv. nrs. geplaatst van het verbaal en de bijbehorende rekeningen, die gezamenlijk zijn overgeleverd op de eveneens vermelde exhibitumdatum. 
Een sterretje geeft aan dat het bijbehorende nummer die exhibitumdatum draagt. De letters G en H voor de inventarisnummers in de kolom Verbaal staan voor resp. 
Gelderland en Holland en verwijzen naar de wisselende leiding en samenstelling van de Vlaamse commissie. 
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8.1.5 Verbalen van bezendingen aan de graaf van Oost-Friesland en de stad Emden (9152-9174) 
In de zeventiende eeuw behandelden de Staten-Generaal Oost-Friesland als een protectoraat, waar ze 
militaire macht uitoefenden en geschillen tussen de graaf en de stenden beslechtten.1927 
In de afdeling bezendingen aan de graaf van Oost-Friesland en de stad Emden zijn eenentwintig verbalen 
opgenomen over de periode 1595-1682 en nog een laatste uit 1726. Van deze eenentwintig verbalen 
hebben er twaalf betrekking op bemiddeling door de Staten-Generaal tussen de graaf enerzijds en de stad 
Emden en de stenden anderzijds, vier op bemiddeling tussen de graaf en de bisschop van Munster en de 
overige vijf op de verstrekking van subsidies, militaire aangelegenheden en de verhouding van Oost-
Friesland met Munster.  
Blijkens de opschriften werden de verbalen uit de periode 1595-1667 eerder bewaard in Cassa Lita D. nr. 
1-17 van de Loketkas. Op het verbaal uit 1672 en de drie latere verbalen ontbreekt dit opschrift. De serie 
moet dus tussen 1667 en 1672 van de Loketkas zijn afgesplitst. Nieuwenhuisen maakt in zijn inventaris 
melding van verbalen die in de liassen zijn opgeborgen, namelijk verbalen over de jaren 1599, gefolieerd 1-
143, 1602 en 1603, beide ongefolieerd, 1604, gefolieerd 1-135, 1605-1606 en 1619.1928 
 
8.1.6 Verbalen, journalen en rapporten van gedeputeerden te velde en hoge militairen van het Staatse 

leger (9175-9212) 
De Staten-Generaal bepaalden samen met de Raad van State het beleid van het leger tijdens de veldtocht 
door tussenkomst van hun gedeputeerden te velde.1929 Deze gedeputeerden brachten na afloop van hun 
missie bij de Staten-Generaal rapport uit over hun verrichtingen en beslissingen. Hun verbalen zijn in het 
archief op minstens twee plaatsen te vinden. In de Loketkas bevinden zich acht verbalen uit de jaren 1625, 
1626, 1628-1630, 1631, 1632, 1637, 1640 en 1690. 1930 In de serie verbalen van gedeputeerden te velde 
treffen we zes verbalen aan van gedeputeerden te velde en een verbaal van de veldmaarschalk uit de jaren 
1614, 1632, 1665, 1668, 1672, 1676 (alleen bijlagen) en 1702-1712, dertien rapporten en journalen van 
generaals, luitenants-generaal en generaals-majoor over krijgsoperaties uit de periode 1744-1749 en een 
verbaal (met consideraties en advies) van de veldmaarschalk over de frontieren in het oosten uit 1754. In 
totaal komen we daarmee op een totaal van achtentwintig verbalen van gedeputeerden te velde, wat niet 
veel is. Verbalen van na de Spaanse Successieoorlog ontbreken geheel, hoewel er toen nog wel 
gedeputeerden te velde zijn opgetreden. Het vermoeden dat verbalen die in het archief van de Staten-
Generaal ontbreken zich in het archief van de Raad van State bevinden (aan een deputatie te velde deden 
meestal ook leden van de Raad van State mee) wordt bij raadpleging van de inventaris van de Raad niet 
bewaarheid. We treffen er niet eens het originele verbaal aan van de deputatie van 1632, die alleen uit twee 
staatsraden bestond, waarvan een afschrift zich in het archief van de Staten-Generaal bevindt.1931 We 
vinden er alleen een deel met de verbalen van ‘gecommitteerden te velde’ uit de jaren 1668, 1702 en 1704. 
Wellicht houden zich nog verbalen schuil onder de ingekomen missiven. Intussen weten we dat er meer 
verbalen zijn gemaakt dan zich in het archief van de Staten-Generaal bevinden. Voorbeelden zijn het 
journaal van Jacob Hop van zijn verrichtingen als gecommitteerde van de Raad van State en gedeputeerde 
te velde naar het Staatse leger in de Zuidelijke Nederlanden in 1703 en het verbaal van Jacob Hop en van 
Welderen, gedeputeerden te velde, naar aanleiding van de belegering van Quesnoy in 1712, die zich beide 
in het familiearchief Hop bevinden.1932 Het lijkt er dus op, dat niet alle gedeputeerden te velde een verbaal 
bij de Staten-Generaal hebben ingediend. 
De dertien rapporten en journalen van hoge militairen hebben allemaal betrekking op krijgsverrichtingen 
gedurende de Oostenrijkse Successieoorlog. Ook op dit punt biedt het archief van de Raad van State niet 
veel extra’s. Hier vinden we alleen een exemplaar van het journaal van luitenant-generaal Van der Duyn 
van 1746, dat zich ook in het archief van de Staten-Generaal bevindt en afschriften in 1744 en 1746 
gemaakt van journalen van Maurits, die in het archief van de Staten-Generaal ontbreken.1933 
                                                
1927 Zie hfdst. 3 par. 3.8.1. 
1928 ‘Memorie rakende de Constitutie der Charterkamers’, Nieuwenhuisen, 1793, 8vo en 9. 
1929 Zie hfdst. 3 par. 10.3.2. 
1930 Arch. SG inv. nrs. 12597.22, 12548.180, 12548.189, 12548.192.2, 12548.215.2, 12548.236, 12579.122. 
1931 Arch. SG inv. nr. 9176. Het is niet voorzien van een exhibitum, dus het is mogelijk dat deze kopie zelf uit het 
archief van de Raad afkomstig is. De namen van de gedeputeerden zijn Johan Veltdriel en Berent Coenders van 
Helpen (en niet zoals de inventaris opgeeft Abel Coenders van Helpen: die overleed al in 1629). 
1932 Deze verbalen in RAZH arch. Hop inv. nr. 23 en arch. Hop inv. nr. 48 (concept). 
1933 Inv. nr. 9203; NA, Raad van State, 1581-1795, 1.01.19, inv. nrs. 1865, 892 (ingekomen missiven 1747) en 881 
(ingekomen missiven 1746). 
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Als laatste nummer is aan de serie toegevoegd het verbaal van maarschalk Van Brunswijk uit 1754 van zijn 
inspectie van de frontieren omtrent de provincie Overijssel en de landschap Drenthe en 
Westwoldingerland. Het draagt het exhibitum van de Staten-Generaal, maar is niettemin gericht aan de 
‘Doorluchtige Koninklijke Princesse’. De inspectieopdracht werd namelijk op verzoek van de Staten-
Generaal door de prinses-gouvernante aan Van Brunswijk gegeven. Dit verbaal sluit beter aan bij de 
verbalen in de serie binnenlandse verbalen die evenals het onderhavige betrekking hebben  op de inspectie 
van de linies in Overijssel, Stad en Lande en Westerwolde en in het bijzonder op de moerassen die 
daarvan een belangrijk onderdeel uitmaakten.1934 
Zie voor enkele verbalen van legerofficeren wegens hun verrichtingen in West-Indië (9217-9222) de 
volgende paragraaf. 
 
8.1.7 Verbalen, journalen, memories en rapporten betreffende admiraliteits- en zeezaken en de 

verdediging van en de krijgsverrichtingen in West- en Oost- Indië (9225-9408, 9217-9224) 
De Staten-Generaal beslisten over de inzet van de vloot, gaven leiding aan de oorlogvoering ter zee en 
oefenden het opperbestuur uit over de admiraliteitszaken.1935 
In de griffie ging men in verschillende perioden verschillend met de journalen, memories en rapporten 
over admiraliteits- en zeezaken om. Tot 1666 werden ze ondergebracht in de Loketkas Admiraliteiten; 
nadien werden ze met de verbalen en rapporten van gedeputeerden te velde en hoge militairen 
gecombineerd tot een afzonderlijke serie verbalen van officieren te land en ter zee. 
Na 1855 werden de verbalen en scheepsjournalen in opdracht van Bakhuizen van den Brink uit de 
Loketkas en de serie verbalen ondergebracht in een collectie ‘Staten-Generaal Admiraliteitszaken’, die in 
de collectie Marinearchieven werd opgenomen. Deze collectie bestond uiteindelijk uit alle verbalen, 
journalen en soortgelijke stukken die over de geschiedenis van het Nederlandse zeewezen licht konden 
verspreiden en die afkomstig waren uit de archieven van de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de 
Generaliteitsrekenkamer, de Collectie Staten-Generaal ‘Dubbelen’ en persoonlijke archieven, 
familiearchieven en verzamelingen.1936 In zijn verslag over 1854 schreef Bakhuizen van den Brink hierover 
aan de minister: “De scheepsjournalen [in de archieven van de Admiraliteitscolleges TT] (…), loopen in 
eene onafgebrokene reeks van 1689 – want een enkel scheepsjournaal van den jare 1620 – van admiraal 
Swartenhont – is eene uitzondering – tot op onzen tijd door, en ik heb ze tot op den jare 1808 voor het 
Rijks-archief overgenomen. (…) Ik deel intusschen niet de ingenomenheid van mijnen voorganger met die 
stukken. Voor het technische van het zeewezen, voor lengte- en breedtevinding enz. mogen zij van belang 
zijn, voor de geschiedenis van ons zeewezen in het algemeen zijn zij mij bij nader onderzoek op weinige 
uitzondering na, zeer onbeduidend gebleken. Reeds vroeger was op het Rijksarchief bij het archief der 
Staten-Generaal eene afzonderlijke afdeeling ingerigt voor de zeejournalen, bij de Staten-Generaal 
ingekomen. Deze, als van de bevelhebbers zelve herkomstig en verslag gevende van hetgeen zij in 
voldoening van hunne commissies en instructiën op den togt hadden verrigt, waren veel rijker van inhoud. 
Daar het nu eenmaal bij de historische strekking van het Rijks-archief er meer op aankomt te weten wat 
door onze voorouders ter zee is verrigt, dan de sleur en den vorm der oude administratiën angstvallig te 
bewaren, heb ik die journalen bij dat gedeelte van het archief ingelijfd, wat tot Marine betrekking heeft. Ik 
heb daar verder bijgevoegd de journalen van de graaf Van Bylandt, die ons door de gift van den raadsheer 
Van den Velden, die van den baron Van Kinckel, die ons bij de overname van het archief van 
Buitenlandsche Zaken in handen gekomen waren. Ook de stukken door wijlen den heer A. van den Hoop 
gelegateerd, als zijnde aan diens vader, destijds fiskaal der Admiraliteit te Amsterdam, gerigt, hebben 
eenige bijdragen tot die verzameling geleverd. Verder sedert 1795 de rapporten van Overveldt, van 
Dekker, van Hartsinck, benevens een niet op den ouden inventaris vermeld journaal van den admiraal De 
Winter op ’s-lands schip Oldenbarnevelt van de jaren 1795, 1796. De schraalte der overige zeejournalen 
zal daarmede, naar mij voorkomt, op eene wenschelijke wijze zijn aangevuld.”1937 
Zoals ik al eerder meldde, is het Van Riemsdijk geweest die met dit collectiebeleid brak en met de 
reconstructie van de oorspronkelijke archieven in het Rijksarchief een begin maakte. Hij liet in de jaren 
tachtig en negentig van de negentiende eeuw alle collecties archiefbestanddeel voor archiefbestanddeel op 
fiches beschrijven en op elk fiche aantekenen uit welk archief het desbetreffende stuk afkomstig was. De 

                                                
1934 Zie par. 8.1.1. 
1935 Zie hfdst. 3 par. 11.3 en 11.6. 
1936 De Hullu, Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges; verantwoording van de bewerking. 
1937 Fruin, Gestie, 15-16. 
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fichesinventaris van het Admiraliteits- of Marinearchief en de inventaris van het Marinearchief van Leupe 
en Hingman (1892) waren uitgangspunt voor J. de Hullu bij zijn reconstructie van de 
Admiraliteitsarchieven, waarvan de inventaris in 1924 in druk verscheen. De Hullu had alles wat destijds 
uit andere archieven naar het Admiraliteits- of Marinearchief was overgebracht, weer van de 
Admiraliteitsarchieven verwijderd, inclusief de verzameling Staten-Generaal Admiraliteitszaken. 
Nadat de dubbelen weer in de collectie dubbelen waren ingevoegd, voegde Japikse in 1962 de verbalen en 
de scheepsjournalen uit het archief van de Staten-Generaal weer in dat archief in, waarbij hij de verbalen 
en journalen van voor 1667 om voor de hand liggende redenen niet naar de Loketkas terugbracht.1938 In 
zijn inventaris zijn ze onderverdeeld in vier subrubrieken: verbalen van de commissies van de Staten-
Generaal betreffende de Admiraliteiten, memories betreffende het zeerecht, verbalen en journalen van 
zeeofficieren betreffende hun reizen in opdracht van de Staten-Generaal en rapporten van zeekrijgsraden 
betreffende de judicature ter zee. Die onderverdeling is niet heel gelukkig: de vlaggen dekken de lading 
niet en stukken die bij elkaar horen zijn van elkaar gescheiden. 
De subrubriek ‘Verbalen van commissies van de Staten Generaal betreffende de Admiraliteiten’1939 bestaat 
uit zevenenveertig nummers. De stukken van vóór 1666 zijn afkomstig uit de Loketkas Admiraliteiten. 
Lang niet alle stukken zijn afkomstig van commissies van de Staten Generaal, verscheidene zijn uit andere 
archieven afkomstig1940 en veel stukken betreffen niet de admiraliteiten maar operaties ter zee of het beleid 
van de prins. De subrubriek bevat: 
� een band met stukken over achterstallen van Admiraliteitscolleges uit 1627-1628 (9225),  
� een verbaal van een deputatie naar de admiraliteit op de Maze uit 1634 (9226), 
� tweeëntwintig verbalen en journalen van deputaties naar de vloot in de jaren 1665-1668 (9227-9249). 

Hieronder bevinden zich de verbalen van de deputaties onder leiding van raadpensionaris Johan de 
Witt  (9230-9242), met de resoluties die zij namens de vergadering hebben genomen. Twee andere 
stellen van de verbalen van De Witt, meest kopieën, bevinden zich in de Collectie SGD. Hiervan is 
één stel blijkens de inventaris Cassa afkomstig uit het archief van de Staten van Holland en het andere 
vermoedelijk uit het archief van Gecommitteerde Raden.1941 Alleen de ‘Resolutiën ende verbael’ van 
de deputatie naar Texel van 11 juni tot 13 juli 1665, gemerkt ‘Litt. H Loq. G nr. 152’1942 moet in de 
plaats gesteld worden van de kopie in het archief van de Staten-Generaal (9234). 

� een verbaal van een deputatie naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier uit 1688 (9250) 
� zeven rapporten en memories over het marinebeleid van de prins uit de jaren 1782-17891943 (9251-

9257), 
� het generaal rapport van de commissie tot het defensiewezen en de bijlagen bij dit rapport voor zover 

ze op het zeewezen betrekking hebben (9258-9263), dat aansluit bij de stukken die in de volgende 
subrubriek worden beschreven, 

� het alfabetisch repertorium op de resoluties over zeezaken over de jaren 1636-1642 (9265-9271) en 
� het cedulboek van de Staten-Generaal uit 1783-1784 (9264), dat deel uitmaakt van het archief van 

Bernard Pieter van Lelyveld.  
De subrubriek ‘Verbalen en journalen van zeeofficieren betreffende hun zeereizen in opdracht van de 
Staten-Generaal’ (9277-9399) omvat twee in de tijd opeenvolgende series. De eerste serie bestaat uit 
eenenzestig nummers uit de periode 1602-1666 en 1674. Het zijn bijna allemaal scheepsjournalen uit de 
Loketkas Admiraliteiten, met uitzondering van het verbaal van Artus Gijsels uit 1642 en de daarbij 
aansluitende stukken en het kopiejournaal van De Ruyter uit 1674. Opmerkelijk in deze serie is de 
verzameling Witte de With: acht journalen van zijn kruistochten in het Kanaal en de Noordzee, van zijn 

                                                
1938 Het gaat om de resoluties en verbalen van de deputaties naar de vloot van 1665-1667 (inclusief de tocht naar 
Chatham), waar Johan en Cornelis de Witt deel van uitmaakten. Deze stukken, die wel tot het archief van de Staten 
van Holland zullen hebben behoord, bevinden zich in Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 1050-1058 en voordien arch. SG 
Adm. Zaken inv. nrs. 66-68, 73-74, 78-79 en 86-87.  
1939 Arch. SG inv. nrs. 9225-9271 
1940 Zoals het kopieverbaal van de deputatie naar Hoorn uit 1666 in arch. SG inv. nr. 9248, dat, zoals De Zwaan al 
vaststelde, van Holland afkomstig is. De herkomst blijkt o.m. uit de restanten van een vierkant etiket op de 
onderkant van de rug. Fragmentkopieeën van dit verbaal in NA, Coll. Afgedwaalde stukken, 1.11.03, inv.  nr. 22. 
1941 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs.1050-1058.  
1942 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 1053. 
1943 Daartoe reken ik ook het verbaal van de deputatie naar Friesland (arch. SG inv. nr. 9251), dat niet uit 1766, maar 
uit 1788 dateert. 
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tocht naar de Sont in 1645 en van zijn reis naar Brazilië in de jaren 1647-1649, waarvan het laatste op 30 
april 1650 in de vergadering van de Staten-Generaal is geëxhibeerd. Het laatste deel heeft zeker en de 
andere delen hebben waarschijnlijk een rol gespeeld in de rechtszaak tegen Witte de With in 1650 en 1651. 
De stukken van de generaliteitsrechtbank in deze zaak werden voorheen evenals deze stukken bewaard in 
de Loketkas Admiraliteiten, maar zijn door Japikse naar de door hem gevormde rubriek ‘rapporten van 
zeekrijgsraden betreffende de judicature ter zee’ (9401-9403). 
De tweede serie bestaat uit de tweeënzestig overige nummers uit de periode 1702-1787. Dit zijn geen 
journalen, maar bijna allemaal ter vergadering geëxhibeerde verbalen. Tweeëndertig van deze verbalen – 
dus meer dan de helft – hebben betrekking op de Barbarijse staten: expedities tegen Marokko, expedities 
tegen en vrede met Algiers, het lossen van slaven uit en het overbrengen van geschenken naar Algiers uit 
de periode 1721-1776. 
In afzonderlijke subrubrieken heeft Japikse de verbalen en journalen ondergebracht die betrekking hebben 
op het optreden van de Staatse vloot in Oost- en West-Indië, op de geschillen met Engeland over 
navigatie en visserij en over de berechting van hoge vlootofficieren. De serie verbalen en rapporten 
betreffende de verdediging van en krijgsverrichtingen in West- en Oost- Indië (9217-9223) omvat verbalen 
over krijgsverrichtingen in Brazilië uit 1637, in Curaçao uit 1741, Berbice uit 1764-1765 (over de 
slavenopstand aldaar) en in en rond Malakka uit 1786 (het verbaal van Van Braam). De ‘Memoriën 
betreffende het zeerecht’ (9272-9276) hebben betrekking op het recht van Nederlandse vissers om in de 
Engelse kustwateren te vissen, op het strijken van de vlag en op andere geschilpunten met de Engelsen 
over navigatie en visserij en zijn door de Staten-Generaal in die geschillen als retroacta gebruikt. De eerste 
memorie, de Vindiciae van Theodorus (Dirck) Graswinckel, verschenen in Den Haag in 1653, is een 
weerlegging van het in 1635 verschenen Mare Clausum van John Selden. De subrubriek ‘rapporten van 
zeekrijgsraden betreffende de judicature ter zee’ (9400-9408) bestaat uit stukken afkomstig van de twee 
bijzondere generaliteitsrechtbanken van 1635-1636 en 1650-1653, die in de Loketkas Admiraliteiten waren 
opgenomen, en stukken over muiterij en plichtsverzuim die in 1765 gediend hebben voor de Hoge 
Zeekrijgsraad. Het register van ‘Acten ende resolutiën van de gecommitteerde rechters ter judicature van 
den gewesenen admiraal Witte Cornelisz de Witte, capiteijnen ende andere hoofdofficieren van de vloote, 
anno 1647’ etc. (9401-9403) sluit aan bij de scheepsjournalen van Witte de With die eveneens uit de 
Loketkas Admiraliteiten afkomstig zijn. 
 
8.1.8 Verbalen, rapporten en memories van de commissies van de Staten-Generaal over het defensie- 

en financiewezen van de Staat (9442 en 9258-9263; 9443-9449) 
De Staten-Generaal troffen regelingen die de constitutie en de inrichting van de staat raakten. In 1785 
stelden ze twee personele commissies in die de mogelijkheden moesten onderzoeken van de reorganisatie 
van respectievelijk de defensie en de financiën van de staat.1944.  
Voor de verbalen, rapporten en memories van deze personele commissies is in de inventaris onder de 
verbalen een aparte rubriek ingeruimd. Inderdaad vormen deze stukken een categorie apart, omdat ze niet 
zoals andere verbalen het rapport bevatten van gecommitteerden over de uitvoering van een taak, maar 
voorstellen tot veranderingen in het staatssysteem zelf. In deze rubriek vinden we van de personele 
commissie tot het Financiewezen het generaal rapport (in geschreven en gedrukte vorm) en het verbaal en 
van de personele commissie tot het Defensiewezen alleen het verbaal. Het generaal rapport en de andere 
stukken van deze commissie zijn niet in deze rubriek ondergebracht. Daarvoor verwijst de inventaris ons 
merkwaardig genoeg naar de verbalen van commissies van de Staten-Generaal betreffende de 
Admiraliteiten (9258-9263), waar ze niet erg op hun plaats lijken. 
 
8.1.9 Rapporten en memories over verraad en plichtsverzuim van officieren te land en ter zee (9213-

9216, 9225-9408) 
De Staten-Generaal konden met gemeen consent van de bondgenoten recht spreken in eerste instantie in 
zaken van hoogverraad.1945 
Rapporten en verbalen over verraad en plichtsverzuim van officieren te land en ter zee treffen we in de 
inventaris aan in de rubrieken ‘Rapporten en memories betreffende zaken van verraad in de Republiek’ en 
‘Verbalen, journalen, memories en rapporten betreffende admiraliteits- en zeezaken.’ De rubriek 
‘Rapporten en memories betreffende zaken van verraad in de Republiek’ bevat rapporten en memories 

                                                
1944 Res. SG 04/05/1785. 
1945 Zie hfdst. 3 par. 7. 
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van de advocaat-generaal van de Unie over het gedrag van generaliteitsambtenaren tijdens de patriottische 
onlusten, 1789, en een secrete memorie van de advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant inzake de 
contacten van onderdanen van de staat met de Franse generaal Dumouriez, 1794. De rubriek ‘Verbalen, 
journalen, memories en rapporten betreffende admiraliteits- en zeezaken’ bevat een subrubriek ‘rapporten 
van zeekrijgsraden betreffende de judicature ter zee’ (9400-9408), die bestaat uit stukken afkomstig van de 
twee bijzondere generaliteitsrechtbanken van 1635-1636 en 1650-1653, die in de Loketkas Admiraliteiten 
waren opgenomen, en stukken over muiterij en plichtsverzuim die in 1765 gediend hebben voor de Hoge 
Zeekrijgsraad. 
 
8.1.10 Verbalen, rapporten en andere ingekomen stukken betreffende het beleid van de Oost-Indische 

Compagnie (9426-9441) 
De Staten-Generaal assisteerden bij het afhoren van de rekeningen van de VOC en hielden toezicht op 
haar bestuur.1946 
Over VOC-zaken ontvingen de Staten-Generaal rapporten over het afhoren van de rekeningen van de 
VOC van de gecommitteerden die daarmee waren belast, rapporten over de toestand in Oost-C van de 
gouverneurs-generaal en incidenteel rapporten over uiteenlopende onderwerpen. 
De notulen van de gecommitteerden van de Staten-Generaal naar het afhoren van de rekeningen van de 
VOC bevinden zich in deze serie en in de Loketkas. De notulen uit de periode 1633-1708 bevinden zich in 
de Loketkas en die over de jaren 1708-1796 in de serie verbalen. 1947 
De verslagen van de gouverneurs-generaal bevinden zich geen van alle onder de serie verbalen. De 
gewone verslagen werden aanvankelijk opgeborgen in de lias lopende. Daar treffen we de rapporten aan 
van Pieter Both uit 1614, Gerard Reynst uit 1616 en Laurens Reael uit 1620. In 1623 werd hiervan een 
afzonderlijke lias Oost-Indische Compagnie afgesplitst en daar vinden we de rapporten van Joan Cunaeus 
uit 1659. Secrete verslagen werden opgeborgen in de Secrete Kas Oost-Indië. Daar bevinden zich de 
rapporten van Jan Pietersz. Coen uit 1623 en Pieter de Carpentier uit 1628.1948 Verslagen van mindere 
goden die later rapporteerden – Andrius Frisius en Matheus van den Broeck -  vtreffen we aan in de 
Loketkas Oost-Indische Compagnie.1949 
Behalve de notulen van de besognes op de vierjarige rekeningen bevat deze rubriek een afschrift van een 
deductie van de VOC inzake Ambon uit 1654 (9426), de gedrukte artikelbrief van 1672 (9427) en 
afschriften van twee memories van C. van Oudermeulen over de staat van de VOC opgedragen aan de 
hertog van Brunswijk uit 1772 (9428-9429).  
 
8.1.11 Verbalen, rapporten, memories en andere ingekomen stukken betreffende het beleid van de West-

Indische Compagnie (9409- 9425) 
De kleine en heterogene rubriek met de West-Indische verbalen kan in drie groepjes worden 
onderverdeeld. 
In de eerste plaats treffen we er acht delen in aan die getuigen van het toezicht dat de Staten-Generaal op 
de Bewindhebberen uitoefende, aanvankelijk door commissies naar hun vergaderingen te sturen en later 
door de resoluties van die vergaderingen te examineren. 1950 Het gaat om twee rapporten van deputaties 
van de Staten-Generaal naar de vergadering van de Heren Negentien uit de jaren 1641-1643 en zes 
resolutieregisters van de vergadering van Tienen in Amsterdam, over de jaren 1675-1680, 1778-1782 en 
1786. 
Voorts zijn in deze rubriek twee banden opgenomen met de verbalen van vier deputaties van de Staten-
Generaal naar Friesland in verband met het toestaan van de consenten voor de West-Indische Compagnie 
uit de jaren 1649-1656, die beter bij de binnenlandse verbalen passen.  
De overige nummers staan voor afschriften van de brieven van Usselincx aan de Staten-Generaal uit 
1620-1622, de beschrijving van Nieuw-Nederland door Adriaen van der Donck uit 1655, de brieven en de 
apologie van gouverneur Mauricius van Suriname over de zaak Du Plessis uit 1749-1750 en rapporten van 

                                                
1946 Zie hfdst. 3 par. 15.2.6 en 15.2.7. 
1947 Resp. arch. SG inv. nrs. 12563.23, 27, 31, 32, 40.1, 46, 51, 53, 54 en 56-62 en inv. nrs. 9430-9441. 
1948 Lias lopende, arch. SG inv. nrs. 4929, 4931 en 4936, Secrete Kas Oost-Indië inv. nrs. 12581.11 en 13, lias 
Oostindische Compagnie inv. nr. 5738. 
1949 Arch. SG inv. nrs. 12563 40.2 en 48. 
1950 Zie hfdst. 3 par. 15.3.6. 
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bewindhebbers of gedeputeerden over Essequebo en Demerary en de verandering van de regeringsvorm 
in West-Indië uit 1767, 1787 en 1790. 
Op West-Indië hebben ook betrekking de verbalen en rapporten betreffende de krijgsverrichtingen in 
West-Indië (9217-9222). 
 
8.1.12 ‘Buitenlandse verbalen.’ Verbalen en rapporten van Staatse gezanten in het buitenland (8298-

8856) 
Aan de Staten-Generaal was het opperbestuur van de buitenlandse betrekkingen en de diplomatie 
opgedragen1951; bij hen moesten Staatse gezanten binnen drie dagen na hun terugkeer in Den Haag hun 
gezantschapsverbaal indienen. Hoewel de oudste in de Loketkas opgeborgen zijn geweest en een paar 
andere in de Secrete Kas Engeland, heeft men er ter griffie al gauw een afzonderlijke serie van 
gevormd.1952 
Sommigen hielden zich niet aan het voorschrift of konden zich er eenvoudigweg niet aan houden, omdat 
ze voortijdig overleden, omdat ze meteen naar een volgende standplaats werden overgeplaatst of omdat 
hun opvolger de stukken nodig had. Hun verbalen of de bouwstoffen hiervoor zijn in de 
gezantschapsarchieven of in hun eigen familiearchief achtergebleven. Ook bevonden zich veel 
buitenlandse verbalen in het archief van de Staten van Holland: vooral onder De Witt stuurden veel 
gezanten uit die provincie (en dat waren de meesten) ook wel een kopie of een aangepaste versie van hun 
verbaal aan de raadpensionaris. 
Veel van al deze verbalen kwamen uiteindelijk door overdracht van de archieven waartoe ze behoorden of 
door verkoop en schenking terecht in het Rijksarchief in Den Haag. Daar bracht in het eerste kwart van 
de negentiende eeuw commies-chartermeester J. de Zwaan alle buitenlandse verbalen uit de verschillende 
archieven en collecties die in het depot van het Rijksarchief werden bewaard bij elkaar in één collectie, die hij 
in chronologische volgorde plaatste en in 1835 als de Collectie Buitenlandse Verbalen op fiches beschreef. 
Deze collectie verbalen werd in de jaren vijftig van de eeuw aangevuld met de zogenaamde legatiearchieven, 
de archieven van de Staatse gezanten in het buitenland van voor 1796, die door Buitenlandse Zaken aan het 
Rijksarchief waren overgedragen. Ook onderdelen van familiearchieven en losse aanwinsten die op de 
diplomatie van de Republiek betrekking hadden werden successievelijk aan deze verzameling Buitenlandse 
Zaken toegevoegd. In 1866 werd de al maar aanwassende collectie inclusief de verzameling verbalen door 
adjunct-archivaris De Jonge beschreven en per standplaats geordend. 
In de jaren tachtig van de negentiende eeuw maakte Van Riemsdijk aan deze collectievorming een einde. 
Hij liet op de fiches van de inventaris van de Collectie Buitenlandse Zaken van alle stukken voor zover 
bekend de herkomst vastleggen, ter voorbereiding van de fysieke reconstructie van de archieven zelf. Maar 
pas in 1962 werden de verbalen door Japikse met het ‘hoofdarchief’ van de Staten-Generaal herenigd, 
nadat hij ze kort tevoren in zijn inventaris van de zogenaamde Legatiearchieven had beschreven. Hij 
beperkte zich daarbij niet tot de buitenlandse verbalen die oorspronkelijk tot dat archief hadden behoord, 
maar voegde ook de verbalen in uit andere archieven die in het Algemeen Rijksarchief werden bewaard. In 
feite reconstrueerde hij de oude Collectie Buitenlandse Verbalen inclusief de doorlopende chronologische 
ordening en bracht hij die in haar geheel binnen het verband van de inventaris van het archief van de 
Staten-Generaal. Hij vond het voor de onderzoeker wel handig als hij alle verbalen op één plaats bij elkaar 
zou vinden, een benadering waarmee de voorgangers van Van Riemsdijk zoveel archivistische verwarring 
hadden gesticht. 
Daardoor vindt de onderzoeker nu bijvoorbeeld op dezelfde plaats alle banden en delen bij elkaar die over 
de vrede van Munster gaan. De vierenveertig inventarisnummers (inv. nrs. 8411-8453) verwijzen 
achtereenvolgens naar het ter vergadering geëxhibeerde verbaal van de Staatse ambassadeurs met bijlagen en 
index (8413-8416), de minuut van dit verbaal van de hand van ambassadeur Van Meinerswijk uit een 
familiearchief (8417-8427), een kopieverbaal uit de collectie Aitzema (8428 en 8430), resoluties van de 
Staten-Generaal met een conceptindex over de onderhandelingen uit het archief van de Staten-Generaal 
(8431-8437), dezelfde resoluties uit het archief van de Staten van Holland (8438-8445), het dubbel van die 
resoluties uit het archief van de Staten-Generaal (8446-8447), brieven van de gezanten aan de Staten 
Generaal uit het archief van de Staten-Generaal (8448) en drie registers en twee duplicaatregisters met 
afschriften van Franse stukken waarvan drie delen uit het archief van de Staten van Holland afkomstig zijn 
(8449, 8451 en 8453)en twee vermoedelijk uit het archief van de Staten-Generaal (8450-8452). 

                                                
1951 Zie hfdst. 3 par. 9.5.1. 
1952 Zie de Inventaris SG, Van der Burch, 1635, fo 27 vo. en Inventaris SG, Verburch, 1647, fo 31 vo. 



420

Ook voor het overige is de serie buitenlandse verbalen in het archief van de Staten-Generaal een heterogene 
verzameling stukken gebleven. Van de 559 inventarisnummers die deze rubriek omvat staan er 386 voor 
originele verbalen die bij de Staten-Generaal zijn ingediend door Staatse gezanten naar andere vorsten en 
staten bij de afsluiting van hun missie. Daarvan zijn de drie oudste in 1976 overgebracht naar de 
zogenaamde Regeringsarchieven. Dertig van de vierhonderdtweeëndertig nummers behoren ook tot het 
archief van de Staten-Generaal, maar staan voor verzamelingen van akten, resoluties, brieven en 
memories, die betrekking hebben op bestandsonderhandelingen of vredescongressen, die de gezanten of 
Haar Hoog Mogenden als retroacta hebben gediend of die beschouwingen bevatten over bijzondere 
diplomatieke problemen. De verbalen, resoluties en liassen van vredescongressen werden ook destijds al 
bij elkaar bewaard, maar dan wel buiten de series buitenlandse verbalen.1953 
Alle andere stukken in deze rubriek horen er strikt genomen niet in thuis. Drie verbalen behoren tot het 
legatiearchief Oostenrijkse Nederlanden en een verbaal tot het ter griffie gedeponeerde archief van Van 
Heemskerck. Ze zijn in 1994 naar die archieven teruggebracht. Drie verbalen zijn teruggebracht naar het 
familiearchief Hop en een naar het archief Van Aerssen Supplement. In de serie bevinden zich nog zeven 
verbalen uit de collectie Aitzema, twee uit de aanwinst Carbasius en een uit het archief Van der Heim. Het 
deel dat is getiteld ’journael vant gepasseerde inde secrete bijeenkomsten en inde vergaderingen van de 
Staten-Generael van 3 feb.: tot 13 July 1633’ bevat de notulen van interne vergaderingen van de Zeeuwse 
deputatie, van besprekingen met vertegenwoordigers van de Staten van Holland en van vergaderingen van 
de Staten-Generaal die beslist niet alleen de vredesonderhandelingen met Spanje betreffen, en waarvan ik 
de herkomst niet heb kunnen achterhalen (8368). 
Achtentachtig inventarisnummers staan voor vierenzestig verbalen die voor het merendeel afkomstig zijn 
uit de archieven van Holland. Hiervan zijn er veertien in tweevoud en vijf in drievoud voorhanden. De 
meeste vinden we terug op de inventaris Cassa van het archief van de Staten van Holland. Daarop worden 
ook de duplicaten vermeld, wat wel exemplaren zullen zijn die door de raadpensionaris en de 
Gecommitteerde Raden in het Statenarchief zijn gedeponeerd. Het duplicaat van het van Holland 
afkomstige verbaal van de bezending naar Engeland van 1653 is afkomstig uit de collectie Aitzema. De 
meeste verbalen zijn afkomstig van extraordinaris bezendingen uit de periode 1652-1672, de ambtsperiode 
dus van raadpensionaris De Witt. Het laatste is het kopieverbaal van het vredescongres van Nijmegen van 
1678.1954 De kopie van het verbaal van de ambassade van Van Welderen en Sylvius naar Engeland, dat op 
16 juli 1728 ter vergadering werd geëxhibeerd, is hoogstwaarschijnlijk niet van Holland afkomstig.1955 
De herkomst van de verschillende buitenlandse verbalen is een belangrijk gegeven. Het exemplaar van de 
gezant bevat dikwijls de originele stukken en niet zelden ook meer stukken dan het door hem ingeleverde 
verbaal. Ook kunnen er verschillen bestaan tussen de verbalen die hij bij de Staten-Generaal en de Staten 
van Holland inleverde. 
Bovendien zegt de spreiding van de buitenlandse verbalen over de verschillende archieven iets over de 
betrokkenheid van de verschillende archiefvormers bij het buitenlandse beleid van de Republiek. 
Terecht niet in deze rubriek opgenomen zijn de verbalen van de Staatse gezanten naar Oost-Friesland. 
Oost-Friesland was tot in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw een Staats protectoraat en viel daarna 
toen de keurvorst van Brandenburg en de Duitse keizer er hun invloed meer deden gelden onder de 
zorgen van de Staatse gezanten naar Berlijn en Wenen. De verbalen van de gezanten naar Oost-Friesland, 
die uit de zeventiende eeuw dateren, moeten als binnenlandse verbalen worden aangemerkt.1956 Datzelfde 
geldt ook voor de verbalen van de Staatse gedeputeerden naar de bezette steden en plaatsen in Vlaanderen 
(1707-1716), die wel in deze rubriek zijn opgenomen. Bezette plaatsen behoren per definitie niet tot het 
buitenland; de verbalen (19 nrs.) van gedeputeerden die in de jaren 1707-1716 samen met Engelse 
gedeputeerden belast zijn geweest met het bestuur van de veroverde gebieden in de Zuidelijke 
Nederlanden gedurende de Spaanse Successieoorlog, het zogenaamde Condominium1957, sluiten beter aan 
bij de verbalen van de Vlaamse commissie. 

                                                
1953 In 1700 stonden op de tweede plank achter in de gang alle resolutieregisters en verbalen rakende de Trêves, en 
Vredehandelingen tot Munster, Aken, Keulen, Nijmegen en Rijswijk 1608-1697: Inventaris SG, 1699/1700. 
1954 De verbalen die wsch. van Holland afkomstig zijn dateren uit de periode Oldenbarnevelt 1586-1619 (4), De Witt 
1619-1621 (0), Duyck 1621-1629 (4, eig. 3), Cats 1629-1631 (1), Pauw 1631-1636 (3, eig. 1), Cats 1636-1651 (17, eig. 
14), Pauw 1651-1653 (9), De Witt 1653-1672 (36, eig. 25), Fagel 1672-1688 (11, eig. 5), Heinsius 1689-1720 (0). 
1955 Wordt ook niet vermeld op de inventaris Cassa, 1793. 
1956 Zie hfdst. 3 par. 3.8.1. 
1957 Twee verbalen met bijlagen in arch. SG inv. nrs. 8660-8664 en 8680-8693. Ze zouden omdat veroverde gebieden 
geen buitenland zijn misschien beter kunnen worden gerekend tot de Vlaamse verbalen. Daaronder bevinden zich 
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Even gevarieerd als de verzameling is de samenstelling van de buitenlandse verbalen. Ze kunnen het 
karakter hebben van een eenvoudig verslag, van een verslag met bijlagen of van een chronologisch 
geordend archiefje met een inhoudsopgave. Ze omvatten soms de periode van een week, maar kunnen 
ook wel meer dan een decennium omvatten. In de verschillende vormen waarin de verbalen zijn 
overgeleverd worden verschillen zichtbaar in de manier waarop Staatse gezanten zich tegenover de Staten-
Generaal verantwoordden, verschillen die op hun beurt de ontwikkelingsfasen in de Staatse diplomatie 
representeren. In de periode tot 1672 waren Staatse diplomaten in overgrote meerderheid gezanten die er 
door de Staten-Generaal voor een korte tijd op uit werden gestuurd om gelukwensen over te brengen, een 
internationale overeenkomst te sluiten, in een conflict te bemiddelen of een andere bijzondere opdracht te 
vervullen. Hun verbalen moesten aantonen dat zij die opdracht conform hun instructie en binnen de hun 
gegeven volmachten hadden vervuld. Ze bestaan uit een betrekkelijk kort verslag en een serie bijlagen, 
beginnend met hun instructies en hun volmachten en eindigend met de resultaten van hun missie, 
bijvoorbeeld de tekst van de overeenkomst die ze hebben gesloten. Het aantreden van Willem III luidde een 
overgangsperiode in. Er kwam een echte diplomatieke dienst tot stand, met beroepsdiplomaten, die na het 
uitvoeren van hun opdracht op de ene standplaats doorreisden naar een andere om daar een nieuwe 
opdracht uit te voeren of die achtereenvolgens op verschillende standplaatsen een soortgelijke opdracht 
uitvoerden. Hun verbalen namen de vorm aan van een serie resoluties, brieven en diplomatieke nota’s, 
voorzien van een beredeneerde inhoudsopgave. Zo lieten ze zien wat ze bij de uitvoering van hun 
verschillende opdrachten en wellicht ook op verschillende standplaatsen hadden gedaan. Na de vrede van 
Utrecht (1714) en vooral na het aantreden van Willem IV (1747) ontwikkelde de Staatse diplomatie zich tot 
een sedentaire diplomatie. De Staten-Generaal hadden in alle Europese hoofdsteden vaste gezantschappen 
met eigen kanselarijarchieven en beroepsdiplomaten die een op vrede gerichte buitenlands beleid uitvoerden. 
In deze periode zijn de klassieke verbalen, met uitzondering van de verbalen van vredescongressen, een 
anomalie geworden. Verbalen kregen nu vooral een memorandumfunctie. Ze bestaan uit een serie 
ingekomen en uitgaande stukken, die soms al dan niet voorzien van een inhoudsopgave ter griffie van de 
Staten-Generaal werden geseponeerd, maar meeestal ter standplaats in het archief van de legatie werden 
opgenomen. De briefwisseling van de gezanten met de Staten-Generaal diende niet alleen meer voor 
informatie-uitwisseling maar ook voor verantwoording en controle, terwijl de verbalen een 
memorandumfunctie kregen. 
De ontwikkeling van de diplomatie bepaalde niet alleen de inhoud, maar ook het aantal en de omvang van de 
ingeleverde verbalen. De tweede helft van de zeventiende eeuw was voor de Staatse diplomatie een 
topperiode. Gemiddeld leverden in deze periode meer dan twee gezanten per jaar hun verbaal in bij de 
Staten-Generaal en dat is meer dan in de periode ervoor en erna. Gemiddeld bestonden die verbalen uit 
ruim twee delen, wat ook meer is dan de verbalen uit de periode daarvoor en de verbalen uit de eerste 
helft van de achttiende eeuw. In de tweede helft van de achttiende eeuw echter, toen het aantal diplomaten 
groter en het aantal ingeleverde verbalen kleiner was dan ooit, was de omvang van de verbalen het grootst: 
gemiddeld drie delen per ingeleverd verbaal. 
De verbalen werden als de gezant was gedechargeerd naar het archief van de Staten-Generaal 
overgebracht, eerst in de Secrete Kas, maar al gauw ook en later zelfs uitsluitend in een afzonderlijke 
serie.1958 Verbalen van dezelfde standplaats werden daarbij in chronologische volgorde (op 
exhibitumdatum) bij elkaar geplaatst. Verbalen van de grote vredescongressen plaatste men apart, bij de 
bijzondere liassen die men van de onderhandelingen had gevormd. Deze ordening naar standplaats is, 
zoals gezegd, door Japikse helaas door een chronologische ordening vervangen. Hij plaatste bovendien de 
rubriek in de inventaris niet traditiegetrouw na de binnenlandse respecten maar ervoor. 
Ondanks of door herstelwerkzaamheden en reconstructies was het voor de onderzoeker lange tijd niet erg 
duidelijk welk verbaal hij waar moest zoeken. In 1994 heb ik met Joyce Pennings en Dirk Post een 
zoekwijzer gemaakt voor papieren van Nederlandse gezanten en consuls. Deze zoekwijzer geeft een 
overzicht van alle buitenlandse verbalen in het archief van de Staten-Generaal, de legatie- en 
consulaatsarchieven en alle stukken van gezanten in persoons- en familiearchieven, de Collectie 
Aanwinsten en de Collectie Legatiearchieven diversen van de toenmalige Eerste Afdeling van het 
Algemeen Rijksarchief, geordend naar standplaats. Deze zoekwijzer is opgenomen in de Inventaris van de 

                                                                                                                                                     
ook de verbalen van de Vlaamse commissie die behalve de rekeningen van de steden en ambachten in Staats-
Vlaanderen ook die van de veroverde steden en plaatsen in Vlaanderen afhoorde (de verbalen in arch. SG inv. nrs. 
9094-9096 en de afgehoorde rekeningen in inv. nrs. 11056-11071).  
1958 Arch. SG inv. nr. 8483, oorspr. in Secrete Kas loket I nr 72. 
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archieven van Nederlandse gezanten en consuls tot 1813.1959 In mijn inleiding op deze inventaris heb ik 
een hoofdstuk opgenomen over de lotgevallen van deze archieven en een toelichting op de belangrijkste 
stukken die in de diplomatie worden opgemaakt en ontvangen, waarin ook meer bijzonderheden over de 
verbalen worden gegeven.1960 
De serie buitenlandse verbalen bevat een paar verbalen van deputaties naar Algiers1961, die voor het 
overige zijn opgenomen onder de verbalen van deputaties ter zee. Daar zijn ze beter op hun plaats omdat 
de betrekkingen met de Barbarijse staten maritieme betrekkingen waren, die door de Admiraliteitscolleges 
werden onderhouden. 
 
 
9 De Loketkas en de Secrete Kas 
 
9.1 De Loket- en Secrete Kas: bergplaatsen en collecties (12548-12578; 12579-12595) 
Om losse stukken en bundels op te bergen maakten archiefvormers al in de Middeleeuwen van 
zogenaamde loketkasten gebruik. Een loketkast is een kast die is onderverdeeld in loketten, waar laden in 
kunnen zitten. 1962 Op de loketten of laden stond een aanduiding van de inhoud, soms in woorden, maar 
veelal in een combinatie van letters en cijfers. De loketten waren doorgaans geografisch of anderszins 
systematisch ingedeeld. Bij de ingebruikneming van een loketkas liet men gewoonlijk wat loketten leeg. Als 
een loket vol was kon men de papieren die daarop volgden één loket opschuiven en het aldus vrijgekomen 
loket in gebruik nemen. 1963 Als de kast vol was moest er een nieuwe worden bijgeplaatst. Dat ging 
gewoonlijk gepaard met een herindeling van de loketten en dus met de vervaardiging van een nieuwe 
inventaris. 
Een loketkast was bij uitstek de bergplaats van rechtstitels: overeenkomsten, eigendomsbewijzen enz. Die 
moesten veilig worden opgeborgen, want met het stuk ging ook het recht zelf verloren. Bovendien was 
zo’n kast geschikt voor de bewaring van dossiers of bundels die op dezelfde zaak of op hetzelfde 
onderwerp betrekking hadden. Zij konden in een van de loketten worden geplaatst na in de lengte te zijn 
gevouwen, bijeen te zijn gebonden en van een opschrift te zijn voorzien. 
Aannemelijk is, dat bij de Staten-Generaal voor de bewaring van dit soort bundels al in 1605 een loketkast 
in gebruik was. Art. 19 van de instructie die in dat jaar aan de agent werd gegeven bepaalde namelijk, dat 
hij deze de stukken die hem in bewaring zouden worden gegeven en die betrekking hadden op de 
Generaliteit, afzonderlijke provincies, Admiraliteitscolleges en steden of particuliere besognes van 
gedeputeerden in bundels of trousseelen moest binden en daarop aantekenen op wie ze betrekking hadden 
“ende alles wel bewaren in de cassen, daer toe dienende, (…) separerende de secrete ende importante van 
de gemeyne stucken.”1964 In 1620 werd deze loketkas naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst 
geïnventariseerd.1965 Onder Loketkas verstaan we sindsdien ook de verzameling stukken die in de kast 
werd bewaard. 
De Secrete Kas is de benaming van de loketkast waarin belangrijke en secrete stukken werden opgeborgen 
en bovendien van die verzameling stukken zelf. In 1621 besloten de Staten-Generaal zo’n kast te laten 
maken ter bewaring van alle obligaties, traktaten en andere importante papieren en stukken die de staat 
van het land raakten en het generaliteitsgrootzegel. Op 7 oktober kreeg schrijnwerker Denys Buren van 
den Hove 26 gld. en 4 st. voor de geleverde kast, het ijzerwerk, de spijkers en twee sleutels. 1966 De kast 

                                                
1959 ‘Zoekwijzer voor papieren van Nederlandse gezanten en consuls’ in: Pennings en Thomassen, Archieven van 
Nederlandse gezanten en consuls tot 1813, 125-149. 
1960 Thomassen, ‘Diplomatenarchieven’, 81-87. 
1961 Bijv. arch. SG inv. nrs. 8353, 8779 en 8855. 
1962 Het Frans layette betekent oorspronkelijk zowel loket als lade. 
1963 De Rijksarchivaris in Utrecht Van de Ven aan Th.H. Lunsing Scheurleer, conservator aan het 
Rijksmuseum in Amsterdam, 30 december 1949, over de Loketkas die door het rijksarchief aan het 
rijksmuseum is overgedragen: RMA, arch. van het Rijksmuseum, correspondentie 1949; beschrijving in: 
Rijksmuseum, Catalogus van meubelen en betimmeringen, 149, nr 89. 
1964 Bij Van Riemsdijk, Griffie, 181. 
1965 Van Riemsdijk, Griffie, 127-128 
1966 Ress. SG 31/07, 18/09 en 07/10/1621, Resolutiën NR, V, 226, nr. 1485, 287, nrs. 1824 en 1824a. Besloten was een 
kast te laten maken die met ijzeren banden was beslagen en was voorzien zijn van drie sloten, zodat ze alleen kon 
worden geopend in het bijzijn van gedeputeerden uit drie provincies aan wie een sleutel was verstrekt. Welke 
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werd waarschijnlijk geplaatst op de kamer van griffier Musch, achter de Statenzaal waar de Staten-
Generaal vergaderden. Musch legde er bij tijd en wijle niet alleen ratificaties en andere generaliteitscharters 
in, maar ook (tijdelijk of permanent) de secrete resoluties en brieven waarvan hij of de vergadering vond 
dat ze geheim moesten blijven en de stukken van secrete besognes die op naam van de vergadering 
besluiten hadden genomen over oorlog en vrede. Dat deed hij blijkbaar zonder daarvan aantekening te 
houden, zodat niemand precies wist welke staatsgeheimen door de eikenhouten deuren aan het zicht 
gedeputeerden werden onttrokken. In 1646 besloten de Staten-Generaal de kast naar de Statenzaal over te 
laten brengen. Het was vooral een symbolische handeling, waarmee ze uitdrukking gaven aan hun gebrek 
aan vertrouwen in de griffier, die ze kort tevoren aan een nieuwe instructie hadden gebonden.1967 De 
Secrete Kas bestaat uit twee losse, gelijkvormige, eikenhouten kasten, die naast elkaar waren geplaatst en 
elk met een vurenhouten blad zijn gedekt. Het interieur van de linkerkast is in twee delen verdeeld, 
waarvan het linker met de letter A en het rechter met de letter B is gemerkt. Ze wordt door twee deuren 
afgesloten. De rechterkast is ook in tweeën gedeeld; deze delen zijn met de letters C en D gemerkt. Het 
kastdeel dat met A is gemerkt bevat 24 loketten met laden, gemerkt A tot en met X en bestemd voor de 
binnenlandse stukken en de stukken met betrekking tot Frankrijk. Het deel dat met B is gemerkt bevatte 
ook 24 loketten met laden, gemerkt A tot en met Y en bestemd voor de stukken met betrekking tot 
Spanje, Engeland, Portugal en Italië. Het deel dat met C was gemerkt bevatte 16 loketten met laden, 
gemerkt A-H, bestemd voor de stukke met betrekking tot Duitsland en K-R, voor de stukken met 
betrekking tot Zweden en Denemarken. Bovendien bevatte dit gedeelte een afgesloten binnenkastje, 
gemerkt I, waarin het kistje met de ratificatie van de vrede van Munster was geplaatst.1968 Bovendien werd 
daar het grootzegel in bewaard. Het gedeelte dat met D was gemerkt bevatte 24 loketten, waarvan een 
aantal gemerkt A-R, waarin de stukken met betrekking tot Denemarken, Polen, Perzië, Turkije en 
Barbarije waren opgeborgen. 
De Secrete Kas werd in de jaren 1658-1669 door agent De Heijde en commies Spronssen 
geïnventariseerd. In 1670 kregen zij daarvoor van Haar Hoog Mogenden elk 1100 gulden als beloning. Bij 
die gelegenheid bepaalden zij, dat de belangrijkste stukken veilig in kisten moesten worden opgeborgen en 
in de kast door afschriften moesten worden vervangen. Van Riemsdijk tekent hierbij aan: “Indien die 
maatregel werkelijk is uitgevoerd, schijnen de stukken toch later in de secrete kas te zijn teruggebracht.”1969 
Inmiddels is gebleken dat men inderdaad heel wat stukken heeft gekopieerd. De restanten van de 
verzameling, die de “tweede Secrete Kas” werd genoemd, treft men verspreid over het archief van de 
Staten-Generaal en de Collectie Staten-Generaal Dubbelen aan.1970 Dat met het kopiëren vele jaren was 
gemoeid, is er wellicht de oorzaak van dat de originele stukken nooit zijn vervangen. Rond 1700 was de 
Secrete Kas vol en werd ze in haar geheel naar een veiliger plek in de griffie overgebracht. Blijkens de 
inventaris van Nieuwenhuisen bevond hij zich in 1793 in een charterkamer. De rechterhelft, gemerkt met 
de letters C en D, bevond zich in 1885, toen van Riemsdijk zijn Griffie publiceerde, in het Rijksarchief en is 
in of kort voor 1950 overgebracht naar het Rijksmuseum.1971  
Tot 1651 was de Secrete Kas ook de bergplaats van resoluties en brieven die de vergadering geheim 
wenste te houden of die handelden over zaken die de vergadering secreet had verklaard. Na enige tijd 
konden ze dan weer in de reguliere series worden ingevoegd, maar in veel gevallen gebeurde dat niet. De 
secrete resoluties die in de Secrete Kas achterbleven werden door De Heijde in de door hem 
geconstrueerde serie secrete resoluties ingevoegd. De secrete brieven die in de Secrete Kas waren 
achtergebleven heeft hij op hun plaats gelaten. De meeste brieven die werden gesecreteerd werden later 
weer in de liassen opgenomen. In verband met de eerste inventarisatie van de Secrete Kas in 1669 bracht 
agent De Heijde ook in de oudere stukken een orde aan die overeenkwam met de wijze van secretering die 
sinds 1651 regel was geworden.1972 
 

                                                                                                                                                     
provincies dat zouden moeten zijn werd niet vermeld. Het was niet helemaal de kast die werd geleverd: die had geen 
ijzerbeslag en maar twee sleutels.  
1967 Van Riemsdijk, Griffie, 136. 
1968 Als het binnenkastje in 1648 is aangebracht, is die reconstructie gepaard gegaan met een reorganisatie van de kast. 
Het lijkt mij waarschijnlijker dat het binnenkastje is aangebracht tijdens de inventarisatie door De Heijde. 
1969 Van Riemsdijk, Griffie, 137. 
1970 Zie par. 12.1. 
1971 Brief van de algemene rijksarchivaris van 13/01/1950 ter beantwoording van een brief van conservator R. van 
Lutterveld van het Rijksmuseum van 07/01/1950 in Rijksmuseum Amsterdam, arch. Rijksmuseum, z. nr. 
1972 Meer over de secrete brieven in de Secrete Kas in par. 9. 
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Afb. 9. Het rechtergedeelte van de Secrete Kas in het Rijksmuseum. Achter de geopende deur is de binnenkast  
zichtbaar, waarin de ratificatie van de vrede van Munster en het grootzegel werden bewaard. 
 
De betekenis van de Loket- en de Secrete kas nam in de achttiende eeuw sterk af. In de Loketkas werden 
de eerste decennia van de achttiende eeuw nog zo nu en dan een bundel opgenomen; Japikse heeft 
geopperd, dat de Loketkas wordt voortgezet in het Fagel, griffiersarchief.1973 Verdere standaardisatie van 
het besluitvormingsproces en de registratuur had ertoe geleid, dat alle stukken zonder veel problemen in 
de reguliere series konden worden opgenomen en via de verbeterde indices op de resoluties met elkaar in 
verband konden worden gebracht. Voor secrete brieven, traktaten en ratificaties vanaf 1700 werden 
nieuwe series gevormd. Ook in de achttiende eeuw maakte men in de griffie nog wel van Loketkasten 
gebruik, maar niet meer voor de berging van bundels archiefstukken.  
De stukken van de Loketkas en de Secrete Kas zijn door agent De Heijde ingedeeld volgens een 
rubricering die met de indeling van de liassen overeenkomt. Die indeling is sindsdien bewaard gebleven. 
1974 De Loketkas heeft de meeste respecten. Respecten van de Loketkas die men niet onder de liassen 
vindt zijn de respecten particuliere stukken en  processen (dossiers die geen secreet karakter hadden), de 
vier subrespecten voor de kwartieren van de Meierij (retroacta die na het sluiten van de vrede van Munster 
aan de Staten-Generaal waren overgedragen en die in 1656 in de Loketkas helemaal aan het einde onder 
de letters W-Z werden geplaatst) en verder de ommelopers van Vlaanderen, de rekeningen van Vlaanderen 
en de kaarten (ordinaris stukken die wel op de inventaris van de Loketkas waren gebracht maar vanwege 
hun formaten op de plank boven de Loketkas en in een afzonderlijke kast waren geplaatst). In de 
Loketkas ontbreekt het respect Perzië, dat wel in de liassen en de Secrete Kas voorkomt. 
De Secrete Kas heeft de minste respecten. De achttiende-eeuwse respecten Brussel en America komen 
uiteraard alleen onder de liassen voor.  
Ondanks het feit dat de stukken van de Loket- en de Secrete kas niet op exhibitumdatum zijn opgeborgen, 
zijn de meeste wel degelijk vanuit de resoluties te traceren. In de eerste plaats bevat de Secrete Kas over de 
periode tot 1700 ook jaargangen met secrete brieven, traktaten en ratificaties, die allemaal direct door de 
resoluties worden ontsloten. In de tweede plaats bevatten de loket- en Secrete Kas retroactaverzamelingen 
en dossiers die door commissies, individuele gedeputeerden en gezanten na het uitbrengen van hun 
rapport ter vergadering werden overgegeven om - zoals dat heette - ter griffie te worden geseponeerd en 
die dus op exhibitumdatum kunnen worden gezocht. 

                                                
1973 Japikse, ‘De Loketkas der Staten-Generaal.’ 
1974 Voor een vergelijkend overzicht van de respecten van de liassen, de Loketkas en de Secrete Kas zie par. 5.3 
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In de Bataafs-Franse tijd werden de traktaten en ratificaties met de Secrete Kas naar het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken overgebracht. De traktaten en ratificaties zelf werden onder Napoleon naar Parijs 
vervoerd en kwamen na de omwenteling weer naar Nederland terug. In 1824 werden ze door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Rijksarchief overgedragen. 
 
9.2 De Loketkas en de Secrete Kas in de inventaris 
De stukken van de Loketkas en de Secrete Kas worden geïdentificeerd met een combinatie van een 
inventarisnummer en een volgnummer. Het inventarisnummer identificeert de toepasselijke rubriek en het 
volgnummer is het nummer waaronder het stuk of de bundel op de zeventiende-eeuwse inventarissen 
wordt vermeld en dat ook op de originele omslagen is aangebracht. Door deze manier van nummeren zijn 
de oude inventarissen dus feitelijk gehandhaafd. Afschriften van het octrooi van de Staten-Generaal voor 
de VOC bijvoorbeeld, die destijds onder nr. 1 in de Loketkas Oost-Indische Compagnie werden 
opgenomen, zijn in de getypte inventaris beschreven onder inv. nr. 12563.1. 
In de geïntegreerde inventaris van de Loket- en de Secrete Kas is aan de bundels en stukken is nog een 
ander volgnummer toegekend, dat niet verwijst naar de plaats van de stukken in het archief, maar alleen 
naar de volgorde van de beschrijvingen in de inventaris. Door samenvoeging per rubriek van de 
beschrijvingen van de stukken van de Loketkas met die van de Secrete Kas er geen sprake meer is van een 
doorlopende nummering: zo zijn de beschrijvingen van de Loketkas Oost-Indische Compagnie (inv. nr. 
12563) en de Secrete Kas Oost-Indische Compagnie (inv. nr. 12581) door elkaar in chronologische 
volgorde in de inventaris opgenomen. Omdat men aan een doorlopende nummering toch behoefte had, 
heeft men elk bestanddeel ook nog een volgnummer gegeven. Het gevolg is dat de beschrijving van de 
eerder genoemde afschriften van het octrooi als volgt luidt: 1231. Acte van octrooi, door de Staten-
Generaal verleend aan de V.O.C., 1602 maart 20, 22. Copieën. 2 stukken. (St. Gen. 12563.1). Het is 
ongetwijfeld de bedoeling geweest om de stukken ook fysiek de ordening van de geïntegreerde inventaris 
te geven en van het volgnummer het definitieve inventarisnummer te maken, maar daar is het niet van 
gekomen. De dubbele nummering geeft bij degenen die de Loket- en Secrete Kas voor het eerste 
raadplegen veel verwarring. Wie het kopie-octrooi van de VOC wil zien blijkt geneigd nr. 1231 aan te 
vragen, in plaats van het correcte inv. nr. 12563.1. Toch is het goed dat volledige integratie niet is 
gerealiseerd, omdat bij plaatsing de keuze voor beide kasten bepaald niet zonder betekenis was.  
In de geïntegreerde inventaris van de Loket- en de Secrete Kast van de Staten-Generaal kunnen drie 
afdelingen worden onderscheiden: (1) stukken afkomstig van de Spaans-Nederlandse regering in Brussel, 
opgenomen in de Loketkast van de Staten-Generaal, 1431-1576 augustus, (2) stukken afkomstig van de 
regeringsarchieven van de Geünieerde en Nader-Geünieerde Nederlandse Provinciën, opgenomen in de 
Loketkast en de Secrete kast van de Staten-Generaal, 1576 september - 1588 mei en (3) stukken afkomstig 
van de Staten-Generaal onder verschillende respecten opgenomen in de Loketkast en de Secrete kast 
vanaf juni 1588. In 1974 zijn de stukken uit de periode 1576-1588 overgebracht naar de zogenaamde 
Regeringsarchieven, zodat alleen de derde afdeling nog relevant is.  
De geïntegreerde inventaris is onderverdeeld in rubrieken, die voor het merendeel ontleend zijn aan de 
zeventiende-eeuwse inventarissen, maar de rubrieksindeling en de plaatsing van de beschrijvingen wijkt op 
een aantal punten van die inventarissen af. Verscheidene beschrijvingen van bundels en losse stukken zijn 
in de geïntegreerde inventaris in een andere rubriek geplaatst. Bovendien is de beschrijvingen van de 
Loket- en Secrete Kas Lopende in de geïntegreerde inventaris onderverdeeld in vijf subrubrieken die in de 
zeventiende-eeuwse inventarissen ontbreken: (1) de inrichting en werkwijze van de Staten-Generaal, van 
de griffie van de Staten-Generaal en van enkele generaliteitsambten, en de rechtspraak van de Staten-
Generaal (2), de inrichting en de werkwijze van de Raad van State, (3) de kamer van de tresorie en de 
Generaliteitsrekenkamer, (4) het Huis Oranje-Nassau en (5) handelingen van de Staten-Generaal, 
onderverdeeld in de zaken van de Unie, gewestelijke en stedelijke zaken (Gelderland, Holland en West-
Friesland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland, Groningen en Ommelanden en Drenthe), militaire 
zaken en religiezaken. 
De geïntegreerde inventaris van de Loket- en de Secrete Kas is opgenomen in de inventaris van het archief 
van de Staten-Generaal. Bij de zes delen van die inventaris sluiten bovendien nog twee delen aan waarin 
de stukken van de Loketkas en die van de Secrete Kas afzonderlijk worden beschreven, in de 
oorspronkelijke volgorde en dus ook in de volgorde van de inventarisnummers en van de fysieke plaatsing 
in het archief.  
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10 Stukken betreffende huishoudelijke zaken van de Staten-Generaal 
 
10.1 Eedboeken (12525-12534) 
De Staten-Generaal namen hun gedeputeerden, gecommitteerden en ambtenaren en degenen die andere 
generaliteitsambten bekleedden in verschillende omstandigheden verschillende eden af.1975 
De meeste eedboeken die in het archief van de Staten-Generaal worden bewaard1976 zijn boeken waarin 
men in chronologische volgorde de namen heeft aangetekend van gedeputeerden en andere 
generaliteitsdienaren die aan de Staten-Generaal de ambtseed (de eed van trouw) hebben afgelegd. Het 
oudste is het eedboek over de jaren 1582-1651, dat in tweevoud wordt bewaard (12528-12529. De 
inschrijvingen over de jaren 1582-1596 zijn door agent Ramet in een afzonderlijk boek gekopieerd en 
aangevuld met ’enige repartitiën van Quoten in de consenten der respectieve Provintiën’ (12531). Het 
eedboek over 1582-1651 wordt voortgezet door een eedboek over de jaren 1652-1675, waaraan retroacta 
over de periode 1582-1651 zijn toegevoegd (12530), en dat wordt weer gevolgd door een eedboek, 
aangelegd in de jaren zeventig, waarin de eedsafleggingen vanaf 1651 zijn gekopieerd en dat eindigt met 
een formulier dat is gebruikt bij een eedsaflegging op 24 oktober 1793 (12532). Het bevat behalve namen 
en data de verschillende in gebruik zijnde formulieren van de ambtseed. Van dit laatste eedboek heeft 
commies Van Lelyveld in november 1793 twee afschriften laten maken, die hij van een index heeft laten 
voorzien. In deze afschriften heeft hij aangetekend: ‘Herzien en nagezien in Nov. 1793. L.’ Van beide 
afschriften zijn de rugschriften verschillend. Op het ene staat ’Boek met formulieren van Eeden, herzien 
en nagezien 1793’ en op het andere exemplaar staat ‘Eede Boek.’ Het ‘Boek met formulieren’ etc. is ook 
nog bijgehouden na de Omwenteling. Het bevat zelfs losse formulieren van eed van de Nationale 
Vergadering, waarvan sommige in minuut. Het geregistreerde formulier van eed voor de klerk van de 
cijfers van de Staten-Generaal is met een paar doorhalingen en toevoegingen in een formulier van eed 
voor de secretaris van de cijfers van de Nationale Vergadering veranderd. Het ‘Eede Boek’ daarentegen 
bevat alleen formulieren van vóór de Omwenteling (12533). Tot in november 1985 bevond het ‘Boek met 
formulieren’ zich in het archief van de Staten-Generaal (12532), terwijl het ‘Eed boek’ bij de archieven van 
na 1795 werd bewaard. In diezelfde maand heeft er een ruil plaatsgevonden, waardoor in het archief van 
de Staten-Generaal nu het ‘Eede boek’ te vinden is. 
Behalve eedboeken waarin de ambtseden werden vastgelegd gebruikten de Staten-Generaal ook 
eedboeken voor het optekenen van zuiveringseden die in de periode 1666-1796 werden afgelegd door 
diegenen die aangesteld werden tot lid van bijzondere commissies van de Staten-Generaal en tot lid van de 
Generaliteitscolleges, voor eden die krachtens het besluit van de Grote Vergadering van 1651 door opper- 
en hoofdofficieren werden afgelegd en voor eden die ingevolge de resolutie van de Staten-Generaal van 31 
juli 1725 werden afgelegd door de raden van Admiraliteit, advocaten-fiscaal, secretarissen en commiezen-
generaal op de belofte dat zij de ordonnantie inzake de heffing van de middelen te water zullen nakomen 
(12526-12527, 12534 en 12525). 
Tenslotte is in deze rubriek nog opgenomen het  ‘Eedt-Boeck' van opper- en hoofdofficieren als 
ondertekenaars van het formulier van de eed, vastgesteld tijdens de Grote Vergadering van 1651, 1651-
1652’ (12534). 
 
10.2 Naamregister van gedeputeerden (12524) 
Het register van gedeputeerden bevat de namen van gedeputeerden die van 1 oktober 1576 - 31 december 
1629 ter vergadering van de Staten-Generaal hebben gecompareerd.1977 
Een vooral voor de zeventiende en achttiende eeuw tamelijk volledig overzicht van gedeputeerden is de 
‘Naamlijst van ordinaris en extraordinaris gedeputeerden ter Staten-Generaal, chronologisch per jaar, 
1576-1796’, die Bakhuizen van den Brink in 1857 naar de huishoudelijke commissie van de Tweede 
Kamer stuurde en waarvan een kopie in de studiezaal van het Nationaal Archief kan worden bezocht.‘1978 
Dat geldt ook voor een ‘Alfabetische klapper op de namen van generaliteitsdienaren, 1576-1818, waarin 
opgenomen een alfabetische naamlijst van ordinaris en extraordinaris gedeputeerden, 1600-1796’.1979 
 

                                                
1975 Zie hfdst. 3 par. 6. 
1976 Ze zijn daarin ingevoegd door Morren: arch. SG 1901 inv. nrs. 3308-3316. 
1977 Door Morren ingevoegd in zijn inventaris van het archief: SG 1901 inv. nr. 3249. 
1978 Toegangscode 1.01.11. Zie N.Japikse, ‘Inleiding’ in: Resolutiën, I, XLVIII-XLIX, Fruin, Gestie, 102-104. 
1979 Toegangscode 1.01.10. 
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10.3 Registers van militaire verloven en van afrekeningen met officieren (12535-12536) 
In de periode 1651-1664 werden militaire verloven zowel door de Staten-Generaal als door de Raad van 
State afgegeven.1980 Inv. nr. 12635 is het verlofboek van de Staten-Generaal over die periode.  
Het register van afrekeningen met officieren onder vermelding van hun namen over de periode 1584-1595 
(12536) is een verantwoordingsstuk, dat eigenlijk onder de administratieve hulpmiddelen thuis hoort. Het 
is gemerkt nr. 5.  
 
10.4 Rekeningen van de ontvangers van de exploiten en boeten van appel, reformatie, mandementen 

poenaal en rekesten civiel (12510-12520) 1981 
In het archief van de Staten-Generaal worden rekeningen bewaard van de ontvangers van de exploiten en 
boeten van appèl, reformatie, mandementen poenaal en rekesten civiel en van het recht op de octrooien 
van leengoederen in Vlaanderen Deze rekeningen waren het gevolg van het besluit van de Staten-Generaal 
van 1680 om boeten te heffen op fol appel en het besluit van de Staten-Generaal van 1695 om rechten te 
heffen op het legateren van leengoederen in Vlaanderen.1982 De ontvanger van de boeten was ook 
ontvanger van de octrooien en diende twee rekeningen in, die vanaf 1721 tot één rekening werden 
gecombineerd. Het geheel van deze ontvangsten vormde een geheim fonds, waarvan de bestemming 
telkens werd geregeld. Aannemelijk is dat de griffier niet alleen de administratie over dit geheime fonds 
voerde, maar ook de rekeningen afhoorde, wat zou betekenen, dat ze niet in het archief van de Staten-
Generaal maar in dat van de Fagels thuis horen. 
 
10.5 Administratieve hulpmiddelen 12537-12697 
Tot het archief van de Staten-Generaal werden alleen die administratieve hulpmiddelen gerekend die in 
opdracht van de vergadering en dus tegen betaling waren vervaardigd. Bij de meeste administratieve 
hulpmiddelen was dat niet het geval. We treffen veel van die hulpmiddelen aan in het griffiersarchief van 
de familie Fagel of in het archief Fagel Supplement. 
� Titulboeken (12537-12547) 

De Staten-Generaal konden niet effectief met anderen communiceren als ze niet nauwkeurig de 
vereiste titulatuur in acht namen.1983 Om hier geen vergissingen in te maken, maakte men in de griffie 
gebruik van zogenaamde Titulboeken, boeken waarin van elke autoriteit in binnen- en buitenland met 
wie de Staten-Generaal correspondeerde de aanschrijftitels waren opgetekend. Veranderingen in de 
internationale machtsverhoudingen maakte regelmatige actualisering van deze Titulboeken wenselijk. 
In het archief van de Staten-Generaal bevinden zich elf titulboeken uit verschillende perioden vanaf 
1669.1984 Ze horen daar niet allemaal thuis: een van de titulboeken is bijvoorbeeld afkomstig uit het 
archief van de Stadhouderlijke Secretarie (12547). 

� Formulierboeken van akten (12448-12450a) 
Om de akten in de juiste vorm te kunnen opmaken legde de griffier een formulierboek aan.1985 In het 
archief zijn vier van dergelijke formulierverzamelingen bewaard gebleven. De opzet is steeds dezelfde: 
elk deel omvat alfabetisch geordende voorbeelden van akten die door de Staten-Generaal werden 
gedepêcheerd en een inhoudsopgave. Het oudste formulierboek ( 12448) dateert uit de tweede helft 
van de zeventiende eeuw en bevat ook een paar losse, met de hand geschreven voorbeelden. In de 
eerste helft van de achttiende is er een afschrift van gemaakt (12449). In dit afschrift liggen een paar 
lossen gedrukte formulieren van akten. In de tweede helft van de achttiende eeuw zijn van dit afschrift 
weer twee afschriften gemaakt (12450 en 12450a). Elk van deze afschriften is voorzien van een 
systematische index. Waarschijnlijk zijn deze formulierboeken van de griffiers Fagel afkomstig. 

 
 

                                                
1980 Zie hfdst. 3 par. 10.4.4. 
1981 Zie de omslag met kopieresoluties rakende octrooien en exploten, 1614-1768, in arch. SG inv. nr. 4840. Deze 
omslag is gemerkt: ‘Financiën 136’ en behoort vermoedelijk tot het griffiersarchief.  
1982 Zie hfdst. 4 par. 2.4.4. 
1983 Zie hfdst. 4 par. 4.2.6. De Staten-Generaal laten de griffier desgevraagd weten dat hij brieven aan de koning van 
Spanje moet ondertekenen als brieven aan koningen van Frankrijk en Engeland en dus met ‘de Vostre Majeste bien 
humbles serviteurs, les Etats etc.’: res. SG 06/04/1610, Resolutiën NR, I, 411. 
1984 Ze zijn door Morren ingevoegd in zijn inventaris van het archief: arch. SG 1901 inv. nrs. 3317-3327. 
1985 Zie hfdst. 4 par. 4.2.6. 
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� Toegangen op archief en bibliotheek; recepissen (12665-12697) 
De agent moest de inventaris van het archief bijhouden. Die taak delegeerde hij tegen het einde van 
de zeventiende eeuw aan de deurwaarder van de griffie.1986 Behalve de agent en de deurwaarder 
beschikten doorgaans ook de griffier en de commies over een exemplaar. De verzameling 
contemporaine inventarissen van het archief die in deze rubriek is opgenomen is niet compleet en van 
verschillende herkomst. Van elders afkomstig zijn de drie exemplaren van de inventaris Van der 
Burch uit 1635, de beide exemplaren van diens aanvullende inventaris van 1647 en een van de 
netexemplaren van de inventaris De Heijde van 1656 (12677), die uit het griffiersarchief afkomstig is. 
1987 Van de vijf katerns en een stuk die in de inventaris worden beschreven als de inventaris van De 
Heijde en Spronssen van de Secrete Kas (12687-12683) vormen de vijf katerns het concept van die 
inventaris en is het losse stuk een index van ‘notabele resoluties int Secreet Register van Jaere 1673’ 
vervaardigd door De Heijde en waarschijnlijk na zijn dood opgenomen in het griffiersarchief.1988 
De originele repertoria op de traktaten dateren uit de jaren 1797-1810. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken hield ze buiten de overdracht van de traktaten. Daarom heeft men er in 1851 in 
het Rijksarchief afschriften van laten maken (12686, 12686*, 12687 en 12687*). Ze zijn na 1963 in het 
archief van de Staten-Generaal opgenomen, tegelijk met de uit twee delen bestaande ‘Index ofte 
Inventarissen van de Boeken, Tractaten, Stucken ende papieren’ voornamelijk aangaande de 
Admiraliteiten leggende in de Loket en Secrete Kas lopende over de jaren 1429-1684’ (12697a-b). 
Deze afdeling in de inventaris omvat verder nog zes exemplaren van de catalogus van de bibliotheek 
van de Staten-Generaal, een klapper op de verschillende respecten, voorkomende in de indices, 
vervaardigd op de registers van resolutiën en brieven van de Staten-Generaal, die vermoedelijk tot het 
griffiersarchief behoort, verklaringen van ontvangst en uitgifte van archiefstukken en inventarissen 
van ’s lands meubelen. 

 
 
11 Gedeponeerde, in beslag genomen en achtergelaten stukken die in het archief van de Staten-

Generaal zijn geïncorporeerd  
 
11.1 Regeringsarchieven en stukken afkomstig van de Spaans-Nederlandse regering in Brussel 
Het oudste deel van het archief van de Staten-Generaal bestaat uit het archief van de Staten-Generaal zelf 
en uit gedeponeerde stukken van organen en ambtenaren van de oude en de nieuwe regering. Bij de 
opstand in Brussel in 1576-1577 namen de opstandelingen drie collecties stukken in beslag van de Spaans-
Nederlandse regering in Brussel uit de periode 1535-1577. Ze werden naar het noorden meegenomen en 
in de griffie van de Staten-Generaal gedeponeerd, vermoedelijk door Joseph Saroels, later onder meer 
griffier van de Kamer der beden.1989 Het gaat om stukken van de audiëntie1990 van de landvoogden 
Emmanuel Phillibert van Savoye en Maria van Hongarije 1535-1558 en van stukken afkomstig van de 
Spaans-Nederlandse regering in Brussel uit de periode 1567-1576. Deze stukken werden door Bijlsma 
afzonderlijk beschreven en door Van Marle met de zogenaamde regeringsarchieven in één 
verzamelinventaris ondergebracht. Drie verzamelingen worden onderscheiden. De eerste verzameling 
omvat stukken uit de jaren 1567-1574 van het gouvernement van Alva in de Nederlanden. Ze bestaat uit 
twee delen. Het voornaamste deel heeft behoord tot de administratie van Joost de Courtewille, heer van 
Pollinckhove, staatssecretaris van de hertog van Alva van 1567 tot zijn overlijden in 1572. De andere 
stukken dateren uit de jaren 1569-1574 en zijn afkomstig van de raadsheren Louis del Rio, raadsheer in de 
Raad van Beroerten en lid van de Consulta, en Jeronimo de Roda, en bevat ook brieven aan de contador 
Navarrete en wellicht ook aan de tresorier-generaal van de confiscaties Anthonio del Rio, heer van 
Cleydale. De tweede verzameling bestaat uit zestien minuutakten en drie dossiers uit het archief van de 
                                                
1986 Zie hfdst. 4 par. 4.6.1 en 4.6.2. 
1987 Het nummer in dorso (‘197’) verwijst naar de inventaris van in beslaggenomen stukken van 1795 in NA, Fagel, 
familie, 1.10.29, inv. nr. 207 nr. 8. Zie voor de herkomst van de andere exemplaren Japikse, ‘De Loketkas van de 
Staten-Generaal.’ 
1988 Een lijst van handschriftinventarissen van het archief van de Staten-Generaal al is opgenomen in de lijst van 
bezochte bronnen en litteratuur. 
1989 Voor het onderstaande zie Bijlsma, ‘Stukken van de Spaansch-Nederlandsche regeering’, 137-146. 
1990 De audiëntie (audience) is oorspronkelijk het kantoor van de audiencier, de ambtenaar die namens de landsheer 
de verzoeken van onderdanen hoorde of althans hun verzoekschriften ontving en de beschikkingen die daarop 
werden genomen depêcheerde. 
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Audience van Maria van Hongarije en Emmanuel Philibert van Savoye in Brussel (1535-1537 en 1543-
1547) en stukken van en ordonnanties aan de Conseil Privé (1550 en 1552-1558). De derde verzameling 
bestaat uit vijftien brieven en remonstranties uit de jaren 1568-1570 en 1573 die uit het archief van de 
Raad van Beroerten afkomstig zijn. De stukken maken tegenwoordig deel uit van de Regeringsarchieven. 
 
11.2 Het archief Aitzema 
Tot deze categorie behoren ook de papieren van Lieuwe van Aitzema die het Hof van Holland in 1671 
aan de Staten-Generaal overdroeg. Het Hof van Holland had ze na het overlijden van Aitzema in 1669 in 
beslag genomen en een paar klerken van hem gearresteerd die tevens onderklerken waren in de griffie van 
de Staten-Generaal. Gebleken was, dat Aitzema door tussenkomst van deze onderklerken had kunnen 
beschikken over ordinaris en secrete resoluties van de Staten-Generaal en geheime diplomatieke 
correspondentie.1991 De stukken behoorden met andere stukken in de collectie tot de bouwstoffen voor 
zijn nieuwsberichten, die hij aan iedereen toezond die ervoor betaalde, dus ook aan de vijand. Het waren 
ordinaris en secrete verbalen, journalen, registers, kohieren en bundels van resoluties, traktaten, instructies 
en originele brieven. In 1670 vorderden de Staten-Generaal de papieren ‘den staet concernerende’ op en 
lieten ze in 1671 door agent De Heijde bij het Hof ophalen.1992 De Heijde nam de stukken op in het 
archief van de Staten-Generaal. Hij plaatste de verbalen bij de verbalen, voegde een aantal bundels onder 
verschillende respecten in de Loketkas in en plaatste het restant in de Loketkas.1993 
 
11.3 Andere stukken betreffende misdaden tegen de staat (9450-9487, 12652-12664) 
De Staten-Generaal konden met gemeen consent van de bondgenoten in zaken van hoogverraad een 
generaliteitsrechtbank recht laten doen.1994 In het archief van de Staten-Generaal zijn de procesdossiers 
gedeponeerd van het proces tegen Van Oldenbarnevelt, Van Ledenberg, De Groot, Hoogerbeets, De 
Haen, Uytenbogaert, en Tresel uit 1619 en 1620.  
Ook bij andere gelegenheden vorderden de Staten-Generaal stukken op die bewijzen konden bevatten van 
misdaden tegen de staat of anderszins de belangen van de staat raakten, zoals de stukken van François de 
Rochefort, klerk ter griffie, die in 1775 werden verzameld (12652) en de notulen, reglementen, ledenlijsten 
en financiële administratie van de Patriottische 'Vaderlandsche Sociëteit' in ’s-Hertogenbosch die in 1787 
in beslag werden genomen (12653-12664).1995 
Ook in het archief gedeponeerd zijn de sententies van de extraordinaris Krijgsraad in verband met de 
overgave van Geertruidenberg en Breda aan Dumouriez in 1793. 
 
11.4 Gedeponeerde afschriften van processtukken van rechtbanken in West-Indië 1716-1795 (9488-

9628) 
De Staten-Generaal verleenden revisie van sententies van rechtbanken in West-Indië. Ze vroegen kopieën 
op van het procesdossier, lieten de Hoge Raad een sententie formeren en deponeerden de door de Hoge 
Raad gebruikte dossiers na afloop in hun archief.1996 Uit de serie processen West-Indië over de jaren 1716-
1795 blijkt, dat de Staten-Generaal in die periode revisie verleenden van sententies van het Hof van Politie 
en Criminele Justitie van Suriname (49 dossiers), van Gouverneur en Raden van Curaçao (38 dossiers), 
Commandeur en Raden van St. Eustatius (7 dossiers waarvan het oudste uit 1748), het Hof van Justitie 
van Essequebo (12 dossiers waarvan het oudste uit 1771), de Raad van Justitie van Rio Demerary (13 
dossiers waarvan het oudste uit 1779) en de Raad van Politie en Criminele Justitie van Berbice (2 dossiers, 
uit 1764 en 1776).1997 

                                                
1991 In Loketkas ‘lopende’ arch. SG inv. nr. 12548.428 bevindt zich een ‘lijst van archivalia, berust hebbende onder de 
gewezen resident Aitzema, op last van het Hof van Holland gehaald uit het huis van de klerk Lelienbergh, onder zijn 
bewaring genomen en later overgebracht naar de griffie van de Staten-Generaal. 1668.’  
1992 Lasonder, ‘Papieren afkomstig van Leo van Aitzema’, inv. nrs. 209-211, 216; res. SG 18/06/1670. 
1993 Zoals blijkt uit de geheel herziene en bijgewerkte versie uit 1677 van de inventaris van de Loketkas. De meeste 
losse stukken plaatste De Heijde op de plank achter de letter A. Een inventaris van de stukken op de plank bevindt 
zich in Loketkas lopende onder nr. 428.  
1994 Zie hfdst. 3 par. 7. 
1995 Overgedragen op 23/01/1788 door schepenen van Den Bosch aan de Staten-Generaal als gevolg van res. SG 
21/12/1787. 
1996 Zie hfdst. 3 par. 15.3.4. 
1997 De dossiers zijn door Morren in het archief ingevoegd: arch. SG 1901 inv. nrs. 3411-3509. Waarom het archief 
geen dossiers bevat uit de periode vóór 1716 is niet onderzocht. 
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11.5 Stukken betreffende de Generaliteitslanden, na 1648 door de Spaanse regering overgedragen 

(12557-12560, 12640-12650, 12565) 
Veel stukken die betrekking hadden op Staats-Brabant, Staats-Vlaanderen en Staats Opper-Gelder 
kwamen in het archief van de Staten-Generaal terecht als gevolg van de bepalingen van de vrede van 
Munster van 1648 of van eerdere capitulaties, waarbij de oude machthebbers en hun ambtenaren stukken 
overdroegen die betrekking hadden op geestelijke goederen, grondbezit en andere rechten die op de 
Staten-Generaal waren overgegaan. Na de verovering van Den Bosch in 1629 moesten alle comptabelen 
van geestelijke goederen bij de Staten-Generaal hun administratie inleveren.1998 Bij art. 69 van het 
vredestraktaat van Munster verbond de Spaanse koning zich alle registers, charters, brieven, archieven, 
papieren en proceszakken die op die rechten en goederen betrekking hadden aan gemachtigden van de 
Staten-Generaal over te dragen. Zo ontvingen de Staten-Generaal na enige tijd retroacta die betrekking 
hadden op de geestelijke goederen in de Meierij en op polders in Sluis en het Vrije van Sluis (voornamelijk 
leggers, die ommelopers werden genoemd). Voor de retroacta van de Meierij bestemde De Heijde in de 
Loketkas helemaal aan het einde onder de letters W-Z vier loketten, voor respectievelijk Oisterwijk, 
Peelland, Kempenland en Maasland (12557-12560). Deze loketten werden voor niets anders dan voor de 
berging van deze retroacta gebruikt: andere stukken over Den Bosch en de Meierij werden zoals 
gebruikelijk in de lias en de Loketkas Lopende opgeborgen. Ook voor Staats-Vlaanderen moest een eigen 
respect in de Loketkas worden gecreëerd. Omdat de ommelopers niet in de Loketkas pasten, werden ze 
blijkens de verwijzingen in de inventaris geplaatst op de plank boven de kast, waar ook de afgehoorde 
stads- en ambachtsrekeningen van Vlaanderen kwamen te staan (12565). In 1666 bracht D. Graswinckel 
uit Vilvoorde nog een groot aantal charters en afschriften van rechtstitels van de hertogen van Brabant uit 
de periode 1010-1629 naar Den Haag over die betrekking hadden op Maastricht, de landen van 
Overmaze, Staats Opper-Gelder en de tollen op de Maas en de Waal. Zij werden echter niet in het archief 
van de Staten-Generaal, maar in de Loketkas van de Raad van State opgenomen.1999 In de afdeling 
overgedragen archivalia van de inventaris heeft Japikse tenslotte nog stukken beschreven die betrekking 
hebben op rechten, wetten, inkomsten en uitgaven in de Landen van Overmaze en die afkomstig zouden 
zijn van de Chambre Mi-partie. Het gaat hier echter om stukken van de Staten-Generaal als procespartij 
voor de Chambre Mi-partie (12640-12650). 
 
11.6 Archieven van Staatse gezanten in het buitenland 
Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw werden behalve de verbalen ook andere stukken in het 
archief gedeponeerd die in verband stonden met werkzaamheden die gedeputeerden in opdracht van de 
Staten-Generaal hadden verricht en waarvan de gezantschapsarchieven de meest omvangrijke zijn. De 
archieven van de gezanten die zich in het archief van de Staten-Generaal bevonden (Van Heemskerck, 
Hamel Bruinincx, Hop, Schonenberg, Bosch e.a.) zijn inmiddels ondergebracht bij de verzameling 
archieven van Nederlandse gezanten en consuls tot 1815.  
 
11.7 Werkstukken van griffieambtenaren (o.m. 12651; 11086b) 
Tenslotte bleven er in de griffie werkstukken achter van griffieambtenaren die waren overleden of 
ontslagen. Als zodanig kunnen we alle retroactaverzamelingen en toegangen aanmerken die niet in 
opdracht van de Staten-Generaal zijn vervaardigd. We treffen in het archief de eigen toegangen en 
werkstukken aan van bijvoorbeeld agent Cornelis de Heijde uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, 
commies Johan Spronssen uit de jaren 1632-1680 (12651) en de griffiers en commiezen Fagel, 
voornamelijk uit de achttiende eeuw.2000 De meeste stukken van de Fagels heb ik samengevoegd met 
soortgelijke archiefbestanddelen en ondergebracht in het archief Fagel Supplement. 
Tot de werkstukken van griffieambtenaren reken ik ook de bundel concepten van in het Frans vertaalde 
resoluties van de Staten-Generaal uit de periode 20 januari – 16 april en 13 november – 7 december 1795, 

                                                
1998 Res. SG 29/09/1629, 11. 
1999 NA, Vilvoordse Charters, 1.01.42.01 en 02; Slot (red.), ‘Eerste Afdeling: Rijksarchief voor de centrale 
regeringsarchieven vóór 1795’, 52. 
2000 Johan Spronssen was commies en tweede griffier in de periode ca 1637-1680.. 
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met bijlagen (11086b). Deze bundel bevat ook drie originele exhibita van 8 oktober 1795, van 22 februari 
1796 en van 27 januari 1796.2001 
 
 
12 Verzamelingen van afschriften 
 
12.1 De Tweede Secrete Kas (12489-12493, 12495-12498, Afgedw. stukken 22) 
Lange tijd was het de gewoonte dat gedeputeerden de stukken die ze voor de uitvoering van hun opdracht 
nodig hadden in originali mee kregen. De ambassadeurs van de Staten-Generaal die in 1647 en 1648 in 
Munster met de ambassadeur van de koning van Spanje over vrede onderhandelden, hadden originele 
stukken bij zich, waaronder het Bestandsregister, het register van resoluties van de Staten-Generaal 
genomen tijdens de onderhandelingen over het Twaalfjarig Bestand. Toen de vrede gesloten was en zij 
weer in Den Haag waren teruggekeerd, leverden ze deze stukken weer netjes in bij de griffier, maar zo 
netjes was niet iedereen, zodat heel wat stukken uit het archief verdwenen. Een merkwaardig voorbeeld 
hiervan zijn verscheidene stukken die in de jaren 1665-1673 hebben gediend in de arbitragezaak voor de 
Grote Raad van Mechelen tussen de Staten-Generaal en de keurvorst van Brandenburg en in de daarop 
volgende onderhandelingen tussen beide partijen over de lang lopende zaak van de Hoefijzerse schuld. De 
Hollandse gedeputeerden Burgersdijk, Fagel en Van der Tocht moesten in verband met dat proces de 
originele stukken die de positie van de Staten-Generaal ondersteunden bij elkaar zoeken en naar Mechelen 
meenemen. Dat deden ze, maar ze verzuimden een aantal stukken terug te bezorgen. Rudi van Maanen 
kwam ze op het spoor bij de inventarisatie van het Leidse stadsarchief in 1984, bij de andere stukken over 
de kwestie die daar door Burgersdijk, pensionaris van Leiden, waren gedeponeerd. De verzameling 
bestond uit stukken betreffende de voorbereiding van het proces uit de jaren 1665-1667, waaronder ook 
originele brieven aan de Staten-Generaal uit 1634, 1640 en 1643, onder meer van de keurvorst, twee 
verbalen van Staatse deputaties aan de Staten-Generaal uit 1634 en 1640, twee originele brieven en een 
verbaal van de Staatse gezanten naar de conferenties met die van Brandenburg aan de Staten-Generaal uit 
1661 en 1662 en brieven, memories en verbalen uit het archief van de Staten-Generaal uit de jaren 1623, 
1630 en 1631, met exhibita en andere aantekeningen in de hand van de toenmalige griffier Musch. 2002 
Het gereed komen van de inventaris van de Secrete Kas in 1670 was voor de Staten-Generaal aanleiding om 
het gebruik van de originele ratificaties en andere belangrijke stukken aan banden te leggen. Ze bepaalden op 
22 april van dat jaar “dat de principaelste originele tractaten, allianciën, verdragen, accorden ende andere 
stucken van importantie in de voorschreve casse onder anderen berustende, alvoorens gecopiëert sijnde, in 
suffisante kisten opgeslooten ende in een verseeckerde plaetse, daertoe despiciëren om voor brant, ende ander 
ongemack bevrijt ende bewaart te sijn, gebracht sullen werden, ende de te maecken copiën in de voorschreve 
casse opgeslooten om in de voorvallende dagelickse besoignes ende conferentiën, gebruyckt te werden.” 2003 
De originele stukken zijn uiteindelijk in de Secrete Kas gebleven, maar ze zijn wel gekopieerd. Tot de 
gekopieerde stukken behoort een verzameling traktaten in het archief van de Staten-Generaal uit de periode 
1578-1683, die in en kort na 1670 is aangelegd en in ieder geval tot in 1683 is bijgehouden. De traktaten zijn 
voor een deel wel en voor een ander deel niet ingebonden. De nummers die zijn ingebonden hebben dezelfde 
groot formaat band met een opschrift in het handschrift van de klerk Johan Fer. Ook in deze verzameling zijn 
de stukken geordend naar verdragspartner. De verzameling in deze rubriek is niet compleet. In de Collectie 
‘Staten-Generaal Dubbelen’ en in de Collectie ‘Afgedwaalde Stukken’ van de voormalige Eerste Afdeling van 
het Algemeen Rijksarchief bevinden zich ook afschriften die tot deze verzameling hebben behoord.2004 In de 
verzameling ‘Afgedwaalde Stukken’ zijn bovendien twee lijsten van gekopieerde stukken aangetroffen2005. In 
een van die lijsten worden de gekopieerde stukken als ‘de tweede Secrete Kas’ aangeduid, die blijkens de 
andere lijst inderdaad meer bevatte dan wat ervan bewaard is gebleven. 
Onder de bewaard gebleven afschriften is ook het afschrift van de vertaling uit 1670 van de capitulatie met 
de Turkse sultan Murat van 1634. Dezelfde resolutie die het besluit bevat om een tweede Secrete Kas aan  
 

                                                
2001 De minuut van de brief van de Staten-Generaal aan Van Nieuwerkerk in Madrid en aan Goes van 08/10/1795 
heb ik overgebracht naar arch. SG inv. nr. 11085a. 
2002 RAL, Stadsarch. Leiden, Secretariearchief, 501A, inv. nr. 8377, portefeuilles I-III. 
2003 Res. SG 22/04/1670 en 05/12/1669. 
2004 Coll. SGD, 1.01.52, volgnr. 239 II; NA, Coll. Afgedwaalde stukken, 1.11.03, inv. nr. 22. 
2005 NA, Coll. Afgedwaalde stukken, 1.11.0322.1. 
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Tabel 20. Geïdentificeerde stukken behorende tot de Tweede Secrete Kas 
vindplaats omschrijving SG 1901

Coll. afgedw. 
stukken 22.1 

Stukken betreffende de kopiering van stukken uit de secrete kas ten behoeve 
van de vorming van een tweede secrete kas. 1671. 2 stukken 

8350 

Coll. afgedw. 
stukken 22.2 

Afschriften uit de secrete kas admiraliteiten. 1597-1653 en 1668, volgnrs. 1, 5, 7, 
7.2, 8, 11, 12. 1 pak 

8350 

12497 II Afschriften van stukken overgebracht uit de secrete kas Portugal naar de secrete 
kas Oostindische Compagnie. 1644 en 1645, volgnrs. 20 en 21. 1 omslag 
NB De nrs. 12 en 17 staan ook op de lijst maar worden hier niet aangetroffen. 

8251 

 Afschriften uit de secrete kas Westindische Compagnie: 16..-16.., volgnrs. 1, 3, 
5 en 8.  
NB Deze nrs. staan op de lijst maar worden hier niet aangetroffen 

 

12493 Recueil van acten, accoorden en verdragen betreffende Oost-Friesland uit de 
secrete kas Oost-Friesland. 1611-1668. 1 band 
NB Nr. 11 (de ‘Caerte figurative’ uit 1667) staat ook op de lijst maar wordt hier 
niet aangetroffen. 

8207 

12496 II.2 Afschrift van een stuk uit de secrete kas Oost-Friesland. 1668, volgnr. 13. 1 
stuk 
NB Is ook afgeschreven in het bovengenoemde recueil. 

12496 I Afschriften uit de secrete kas Hoogduitsland, 1587-1655, volgnrs. 2, 10-16, 19, 
20, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34-42, 46, 4, 50, 55, 56, 57 (alleen omslag), 58, 59. 
1 pak 

12496 II.1 Afschriften uit de secrete kas Hoogduitsland, 1655-1670, volgnrs. 61, 62 (alleen 
omslag), 74, 79, 83, 84, 87, 89, 90, 94, 95, 100, 110, 118, 124, 131-134. Met 
fragment van een inhoudstafel. 1 pak 

8292 
 

SGD volgnr.  
239 II 
(SGO 7325) 

Afschrift van de vertaling van de originele capitulatie van de Turkse sultan 
Murat, c. 20 feb. 1634 uit loketkas Turkije, SG 12578.48 (rec. 23 mei 1670). 1 
stuk 

8325 

12498 I Afschriften uit de secrete kas Zweden, 1618-1683, volgnrs. 31, 33, 36, 37 (2x), 
42, 48, 49, 55 (2x), 65 (2x), 57, 58, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 76, 77, 85, 91, 94. Met 
fragment van een inhoudstafel. 1 pak 

8300 

12498 II Afschriften van stukken uit de secrete kas Denemarken, 1645, 1666, 1669, 
volgnrs. 13, 78, 91. 1 omslag 

8298 
8299 

12496 III Afschriften van stukken uit de secrete kas Engeland, 1674-1678, volgnrs. 154, 
163, 164, 170, 172, 173. 1 pak 
NB De nrs. 90, 93, 94 en 37 staan ook op de lijst maar worden hier niet 
aangetroffen. 

8313 

12489- 
12492 

Registers van tractaten en negotiatien met Frankrijk, afgeschreven uit de secrete 
kas Frankrijk, 1578-1678. Met tafels. 4 banden2006 

8302 -
8305 

12495 Afschriften van stukken uit de secrete kas Frankrijk, 1635-1691. 4 pakken. 
1635-1654. Volgnrs. 56, 63, 70, 125-129, 134.2007 
1655-1659. Volgnrs. 136, 140, 143, 144, 150, 154. 
1660-1664. Volgnrs. 155, 159, 160, 163-166, 168 (incompleet), 169. 
1666-1691. Volgnrs. 172, 173, 176, 185-193, 199-200, 206, 207. 

8309 
8310 

12497 I Afschriften van stukken uit de secrete kas Spanje, 1663-1665, volgnrs. 9 en 14, 
73, 75, 77 (alleen omslag), 78, 79. 1 pak 

8314 

12497 III Afschriften van stukken uit de secrete kas Portugal, 1647-1669, volgnrs. 4, 5, 7, 
13. Met inhoudstafel. 1 omslag 

8315 

                                                
2006 De volgorde van de secrete kas is aangehouden, op de stukken van volgnr. 168 na. In secrete kas Frankrijk 168 
bevinden zich de stukken die door De Heijde in 1664 uit Frankrijk zijn meegenomen: geauthoriseerde afschriften 
van oudere tractaten, vnl. tussen Frankrijk en de Zwitserse kantons gesloten. Deze kopietractaten zijn (na voltooiing 
van het eerste deel) in chronologische volgorde op het jaar van de tractaatssluitingen tussen de overige stukken 
geplaatst, wat de merkwaardige datering van de stukken verklaart.
2007 Deels een doublure van 12489-12492. Volgnr. 169 (secrete brieven 1664) bevat ook een kopie van een ordinaris 
brief van 2 mrt. 1663, rec. 7 mrt.
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te leggen, spreekt ook van het laten vertalen van deze capitulatie. Op 23 mei 1670 werd die door 
Harderus, professor in de Arabische taal in Leiden vervaardigde vertaling in de vergadering van HHM 
geëxhibeerd. Hij was in het Latijn en niet, zoals de opdracht luidde, in het Nederlands gesteld. Het 
origineel, dat zijn secrete karakter inmiddels verloren had, werd opgeborgen in de Loketkas Turkije.2008 
Dat de stukken van de Tweede Secrete Kas bedoeld waren om gebruikt te worden blijkt onder meer uit 
het feit, dat ook de omslagen van de Secrete Kas die alleen een verwijzing bevatten, zijn meegekopieerd. 
Merkwaardig is, dat het meest recente stuk dat is overgeschreven uit 1691 dateert. Is men pas 20 jaar nadat 
men tot de aanleg had besloten tot actie overgegaan of is men na twintig jaar eindelijk met het kopiëren 
opgehouden? Een overzicht van wat ik van de Tweede Secrete kas heb kunnen achterhalen is als bijlage 
aan dit hoofdstuk toegevoegd. 
Van de stukken in de Secrete Kas Frankrijk is ook een afschrift voor Holland gemaakt. Zie hiervoor par. 
13.4. 
 
12.2 Kopieregisters uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de achttiende eeuw 
In het archief van de Staten-Generaal en in de Collectie SGD bevindt zich een groot aantal afschriften van 
zeventiende-eeuwse resolutieregisters, depêcheboeken en liassen die vanaf het einde van de jaren zestig tot in 
de jaren tachtig van de achttiende eeuw door de klerken van de griffier zijn vervaardigd. Het gaat in totaal om 
199 delen: achtentwintig kopieregisters van ordinaris resoluties over de periode 1576-1606 en een 
kopieregister van resoluties van de Grote Vergadering van 1651, kopieën van elf depêcheboeken over de 
periode 1579-1607, honderdzevenenvijftig delen afschriften van de liassen lopende, Engeland, Frankrijk, 
Spanje, Portugal en Italië over de periode 1550-1705 en drie registers van uitgaande brieven over de jaren 
1665-1667.2009 
De achtentachtig registers waarin de liassen van vóór 1650 zijn afgeschreven, zijn door Morren overgebracht 
naar de series brievenboeken in het archief van de Staten-Generaal, waar ze zich nog steeds bevinden. De 
overige achttiende-eeuwse afschriften van de registers van resoluties, de liassen, de brievenboeken en de 
depêcheboeken bevinden zich in de Collectie Staten-Generaal Dubbelen, met uitzondering van zes 
kopieregisters van resoluties die - nog van een SG 1901 - nummer zijn voorzien - achter de Collectie SGD 
zijn geplaatst en het afschrift van het register van der resoluties van de Grote Vergadering van 1651, dat zich 
in de Collectie Tweede Kamer bevindt. 
De afschriften zijn buitengewoon onnauwkeurig. Stukken tekst zijn weggelaten, andere stukken tekst komen 
tweemaal voor en het aantal schrijffouten is enorm. In het register van ingekomen brieven over 1550-1589 
ligt een kladbriefje geschreven op 23 december 1824 door commies-chartermeester De Zwaan aan de heer 
Scheltema (vermoedelijk de geschiedschrijver Jacob Scheltema), die het register blijkbaar wilde raadplegen. 
“Deze afschriften zijn verre van naauwkeurig te zijn (sic), en men zij verdacht zich niet te veel op dezelve te 
verlaten. Als index beschouwd, kan dit Register (…) evenwel met vrucht gebruikt worden.”2010 Vóór in de 
kopie van het Engelse depêcheboek over de jaren 1590-1595 noteerde Van der Kemp, die het in oktober 
1839 gebruikte, nog meer omissies, doublures en verschrijvingen. Zo gaat in de kopie van het Engelse 
depêcheboek over de jaren 1590-1595 een brief in de Nederlandse taal midden in een zin over op een tekst 
in het Frans over een heel ander onderwerp.2011 De Zwaan schreef hem een beleefde brief terug. Het was 
hem bekend, dat het register ‘zeer foutief’ was. Dat gold voor zeker honderd soortgelijke kopieën. Ze waren 
nooit gecollationeerd en voornamelijk vervaardigd om de klerken van de griffie schrijfloon te bezorgen. Zo 
slecht waren ze, dat aan verbeteren niet te denken viel.2012 Delen zijn niet ingebonden of ingebonden in 
onvoltooide staat en de rug- en opschriften zijn niet eenvormig. Volgens De Zwaan diende de kopiëring 
geen ander doel dan het op peil houden van de schrijflonen.2013 
De griffier moest er ook in slappe tijden voor zorgen dat zijn klerken voldoende kopieerwerk hadden. Hij 
voorkwam daarmee al te scherpe dalingen in zijn eigen inkomsten, maar zorgde er zo ook voor dat zijn 
klerken, die tot zijn clientèle behoorden, de kost konden verdienen. De meeste van deze kopieën zijn 
                                                
2008 Nu arch. SG inv. nr. 12578.4. 
2009 De datering is gebaseerd op een analyse van de handschriften in de registers vergelijken met de handschriften van de 
(onder)klerken op de kwitanties en met hun handtekeningen in het eedboek. 
2010 Arch. SG inv. nr. 11834. 
2011 Engels depêcheboek, 1590-1595, Coll. SGD, 1.01.52, inv. nr. 113, fo. 16 
2012 Klad, voorin hetzelfde register. 
2013 Conceptbrief van De Zwaan aan Van der Kemp, los inliggend in het Engels depêcheboek 1590-1595, Coll. SGD, 
1.01.52, inv. nr. 113. 
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vervaardigd in de jaren zestig en vooral de jaren zeventig van de achttiende eeuw en dat was voor de 
griffie inderdaad een slappe tijd. Als we de omvang van de resolutieregisters, de maatstaf voor de omvang 
van het schrijfwerk, afzetten tegen de hoogte van de schrijfdeclaraties van de griffier, dan zien we dat veel 
sterkere schommelingen in de ontwikkeling van de hoeveelheid werk dan in de hoogte van de declaraties. 
Zetten we 1752 op 100, dan komen de omvang van de registers en de hoogte van de declaraties voor 1753 
op 107 en 103, voor 1755 op 87 en 96, voor 1759 op 108 en 97, voor 1766 op 83 en 93, voor 1770 op 110 
en 99, voor 1772 op 92 en ineens 107, waarna de declaraties een paar jaar veel sterker stijgen dan de 
omvang van de registers. Pas in 1779 loopt de ontwikkeling weer even gelijk (119 en 115), waarna de 
omvang van de gedrukte resoluties als gevolg van de binnenlandse troebelen geweldig gaat stijgen, een 
stijging die gevolgen heeft niet zozeer voor de declaraties van de griffier maar een geweldige stijging 
meebrengen in de declaraties van de commies. De periode 1772-1779 is inderdaad een bijzondere periode, 
waarin de griffier veel meer declareert dan je op grond van de omvang van de resolutieregisters zou 
mogen verwachten. In de jaren zestig en zeventig werd nog meer gekopieerd. Tussen 1765 en 1777 
pleegde de door zijn schuldeisers opgejaagde klerk van der Kest, waarschijnlijk met medeweten van de 
griffier, zijn declaratiefraude en in de jaren 1770-1773 liet de griffier voor zijn eigen collectie (en 
waarschijnlijk ook op eigen kosten) de registers van uitgaande brieven van de Staten-Generaal van de jaren 
1712-1724 door de klerk Ten Ham kopiëren.2014 
 
12.3 Kopieën Loketkas Maastricht en Loketkas ’s-Hertogenbosch (12554 en 12556) 
Voor de volledigheid kan nog worden vermeld, dat in de negentiende eeuw in het Rijksarchief afschriften 
zijn gemaakt van de Loketkas Maastricht en de Loketkas ‘s-Hertogenbosch. Deze stukken zijn in de 
inventaris onder een eigen nummer (resp. 12554 en 12556) in de beschrijving van de Loketkas ingevoegd. 
 
 
13 Stukken afkomstig uit andere archieven 
 
13.1 De kwitanties van de klerken (was 12521-12523, is nu Coll. Fagel Suppl. 326-333) 
Een verzameling kwitanties van klerken ter griffie wegens schrijflonen die in de jaren 1722-1772 aan hen 
waren uitbetaald werden in 1902 met de collectie Nieuwenhuisen en een andere collectie retroacta door 
Morren opgenomen in de Collectie Staten-Generaal Vervolg. In 1962 nam Japikse de verzameling (net als 
die retroacta) op in het archief van de Staten-Generaal, maar liet haar buiten de inventaris. In 1987 heb ik 
deze verzameling (evenals de Collectie Nieuwenhuisen en de andere collectie retroacta) overgebracht naar 
het door mij ge(re)construeerde archief Fagel Supplement. In de verzameling bevonden zich ook 
kwitanties voor de griffiers Hendrik Fagel de Oude en Hendrik Fagel de Jonge wegens betalingen door 
hen gedaan aan de gecommitteerden tot het opnemen van de vierjarige rekening van de VOC, die ook 
naar het archief Fagel Supplement zijn overgebracht.2015 
 
13.2 Gedrukte nouvelles van Staatse gezanten in het buitenland (12083-12160) 
Staatse gezanten in het buitenland moesten op de hoogte zijn van de situatie aan andere Europese hoven 
en van de activiteiten die hun collega-gezanten daar ontplooiden. Daarom werden hun ordinaris missiven 
aan de Staten-Generaal, die sinds 1651 vooral nieuwsberichten bevatten en daarom nouvelles werden 
genoemd, in de griffie gekopieerd en aan alle collega-gezanten toegezonden. Vanaf 1669, toen de Staten-
Generaal uit bezuinigingsoverwegingen bepaalden dat dat stukken waarvan meer dan vijf kopieën nodig 
waren gedrukt moesten worden, werden ook de nouvelles in gedrukte vorm verspreid. 
In het archief van de Staten-Generaal zijn vier verzamelingen nouvelles opgenomen die uit andere 
archieven afkomstig zijn. De eerste verzameling, die door Morren in zijn inventaris werd ingevoegd, bevat 
gedrukte nouvelles uit de periode 1679-1709, waarvan ik de herkomst niet heb kunnen vaststellen (12083-
12088).2016 De tweede verzameling, de enige die in het ‘Overzicht’ van Van Riemsdijk is opgenomen, 
bestaat uit gedrukte nouvelles uit de periode 1744-1795 en is afkomstig uit het archief van de 
Stadhouderlijke Secretarie, met uitzondering van de jaargang 1768, waarvan de herkomst onbekend is 
12089-12143).2017 De derde verzameling, die door Japikse is toegevoegd, bestaat uit gedrukte nouvelles uit 

                                                
2014 NA, Fagel, familie, 1.10.29, inv. nrs. 625-637. 
2015 Fagel suppl., 1.10.94, inv. nrs. 326-333 en 43b. 
2016 Was arch. SG 1901 inv. nrs. 4603-4612. 
2017 Was arch. SG 1901 inv. nrs. 4613-4669. 
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de jaren 1725-1767, die het restant vormen van het gezantenarchief van Otto Bosch, 
gezantschapssecretaris in Parijs, Berlijn en Frankfurt in de periode 1720-1770. Ze bevat uitsluitend 
gedrukte nouvelles die hij zelf heeft geschreven (12144-12145). De vierde verzameling, die ook door 
Morren in zijn inventaris is ingevoegd, bestaat uit geschreven en gedrukte nouvelles uit de periode 1742-
1795; ook deze is uit het archief van de Stadhouderlijke Secretarie afkomstig (12146-12159). 2018 
Ik neem aan dat het pak gedrukte secrete depêches van Nederlandse gezanten over de periode 1759-1765, 
dat op de ordinaris nouvelles volgt (12160), ook uit het archief van de Stadhouderlijke Secretarie 
afkomstig is. 
 
13.3 Gedrukte publicaties 1623-1796 (12232-12236) 
In het archief van de Staten-Generaal zijn vijf pakken opgenomen met gedrukte publicaties van de Staten-
Generaal zelf en enige van andere overheidsorganen in binnen- en buitenland. Ze behoren niet tot het 
archief van de Staten-Generaal, maar hebben tot verschillende verzamelingen behoord en lijken meer dan 
eens herordend te zijn. Een deel is uit de collectie ‘Verspreide stukken’  van het vroegere Rijksarchief 
afkomstig.2019 
 
13.4 Andere stukken die uit andere archieven afkomstig zijn 
In 1670 besloten de Staten-Generaal om veiligheidsredenen de stukken van de Secrete Kas te laten 
kopiëren.2020 Holland heeft bij die gelegenheid voor zichzelf afschriften laten maken van stukken in de 
Secrete Kas Frankrijk in drie delen.2021 Het derde deel (over 1655-1678 gemerkt ‘3’) bevindt zich in het 
archief van de Staten-Generaal (12487). De twee andere delen (over 1578-1635 gemerkt ‘1’) en over 1636-
1656 gemerkt ‘2’) bevinden zich in de Collectie ‘Staten-Generaal Dubbelen’2022. De Hollandse registers 
verschillen van die van de generaliteit in die zin, dat de stukken erin zijn afgeschreven in de volgorde van 
de Secrete Kas zelf, terwijl in de generaliteitsregisters de kopietraktaten die De Heijde in 1664 uit Frankrijk 
meenam niet bij elkaar zijn beschreven, maar afzonderlijk en wel op het moment waarop het verdrag werd 
gesloten. 
Uit de archieven van Holland zijn verder nog afkomstig de resoluties van inv. nrs. 3097, 3099, 3138, 3174, 
3179, 3182, 3243, 4853-4859 en 8438-8445, de missiven van de plenipotentiarissen aan het hof van inv. 
nrs. 8449-8453, de binnenlandse verbalen van inv. nrs. 8906-8907 en een groot aantal buitenlandse 
verbalen. 
Uit het archief van de Stadhouderlijke Secretarie zijn afkomstig de resoluties van de inv. nrs. 3633-3667 en 
4812 en 4833, de nouvelles van de inv. nrs. 12089-12143 en 12146-12160, het titulboek van inv. nr. 12547 
en de ‘retroacta’ van inv. nrs. 12709-12711. Uit het archief van de Raad van State zijn afkomstig de 
resoluties van inv. nrs. 3716-3717, 3867-3868 en 4810-4811 en de index van 12697a. De resoluties van inv. 
nr. 4838 komen uit het archief van de Generaliteitsrekenkamer, de resoluties van inv. nr. 4833 II uit het 
archief Heinsius en het schippersboek van inv. nr. 9264 uit het archief Lelyveld. 

                                                
2018 Was arch. SG 1901 inv. nrs. 4670-4681. 
2019 De dateringen zijn in afwijking van de opgave van de inventaris 1632-1697 en 1769, 1644-1732 en 1733-1796, 
1734-1796, (1663)-1710 en 1719-1737. 
2020 Zie par. 12.1 over de Tweede Secrete Kas. 
2021 Deze delen worden vermeld in ‘Inventaris der Charters en Papieren van het Departementaal Bestuur van 
Holland’, 1806. 
2022 Coll. SGD, 1.01.52, inv. nrs. 123 en 125 
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