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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
De inbewaringgeving is geschied onder voorwaarde dat in publicaties, geheel of ten dele met
behulp van dit archief samengesteld, de bron zal worden vermeld en dat van deze publicaties
een exemplaar aan de inbewaringgever N.J.A.C. Swellengrebel te Hilversum,
s'-Gravelandseweg 86/f49 zal worden geschonken
MATERIËLE BEPERKINGEN
Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd
kan worden. Een opgave van het inventarisnummer op deze plaats is nagelaten, aangezien de
materiële staat en de bijbehorende reproductiemogelijkheden niet een permanente situatie
vormen (restauratie, verfilming, etc.). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u echter een
mededeling terzake
AANVRAAGINSTRUCTIE
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van van
het Nationaal Archief ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige
terminals. u kunt archiefstukken voor raadpleging op dezelfde dag aanvragen tot een uur vóór
sluitingstijd. U kunt stukken ook reserveren voor een volgende dag.
Op zaterdag kunnen geen stukken voor dezelfde dag worden aangevraagd. Het reserveren van
archiefstukken voor raadpleging op zaterdag is mogelijk tot vrijdag 13:00 uur.
Bij een aanvraag of reservering dient u de volgende gegevens aan de leveren:
1.
2.
3.

uw bezoekersnummer,
het toegangsnummer van het archief [ook de puntjes overnemen], nl.
en het inventarisnummer, het oranje nummer voor de beschrijving van de
archiefstukken

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste
eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met
de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 203 Copes van Cattenburch e.a., nummer toegang ,
inventarisnummer …..
VERKORT:
NA, Copes van Cattenburch, , inv.nr ...
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GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMERS
LODEWIJK CONSTANTIJN RABO COPES VAN CATTENBURCHT
Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch werd op 3 september 1776 in Gouda
geboren als zoon van de schepen Johan Carel van Cattenburch en Johanna Maria Slicher. In
1794 werd hij inspecteur van de directe belastingen in het arrondissement Rotterdam. Deze
positie behield hij na de Bataafse omwenteling. Het wetgevend Lichaam wees hem in 1798
aan om onder de agent van Financiën, Alexander Gogel, wetten te ontwerpen voor een nieuw
belastingstelsel. In 1801 kwam mede door zijn toedoen de wet op de grondbelastin, in 1806
een volledig belastingstelsel tot stand
Om op de invoering van het stelsel toe te zien werd hij in 1806 benoemd tot directeur van de
inspectie der directe belastingen van het kantoor te Arnhem. De wijze, waarop hij de
toepassing der nieuwe stelsel wist te bewerkstelligen in een provincie, die tevoren nauwelijks
belasting opbracht, gaf koning Lodewijk Napoleon aanleiding hem te benoemen tot
inspecteur-generaal van de nationale middelen voor het gehele Koninkrijk Holland. Zijn
positie bleef, zij het onder wisselende titulatuur, gehandhaafd tijdens het Keizerrijk en na de
onafhankelijkheidsverklaring van 1813
Op 10 januari 1816 benoemde koning Willem I hem tot referendaris 1e klasse binnen het
departement van Financiën. Tien dagen later werd hij inspecteur-generaal der in- en uitgaande
rechten en accijnzen, terwijl hij tevens opdracht kreeg om ontwerpen van wetten op te stellen
voor een belastingstelsel voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Dit was, vooral
vanwege het wantrouwen van de notabelen in de Zuidelijke Nederlanden tegen 's Konings
financiële politiek, geen gemakkelijke taak. Weldra begon copes van Cattenburch over de
organisatie van de belastingadministratie van mening te verschillen met zijn superieur Jean
Henri Appelius. In juni 1821 werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst en
administrateur der directe belastingen. Zijn positie onder directeur-generaal Appelius was
echter van dien aard, dat hij een jaar later na toezing van verscheidene vertogen tegen de
voorstellen van Appelius over de nieuw in te voeren belastingwetten om ontslag verzocht. In
1823 werd hem dit verleend.
Na dit ontslag verloor hij echter niet het vertrouwen van de koning. Deze benoemde hem in
1824 tot burgemeester van Den Haag, toen voor het eerst een ééhoofdig burgemeesterschap in
de residentie werd ingevoerd. Copes van Cattenburch streefde ernaar, Scheveningen als
kuuroord exploitabel te maken: van hetm is het plan afkomstig om een verversingskanaal van
Den Haag naar Scheveningen te graven, waarvan hij de voltooing niet heeft kunnen
meemaken. Wel wer reeds in 1828 een badhuis voltooid [1] .

1.

Persoonlijke correspondentie van Copes van Cattenburch als burgemeester van Den Haag werd in het
archief van de burgemeester gedeponerd en bevindt zich in het gemeentearchief aldaar
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GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De hier beschreven stukken maakten oorspronkelijk deel uit van het familiearchief
Swellengrebel, dat door verschillende generaties van dit geslacht werd bijeengegaard.
Volgens aantekeningen van A. Hallema, die in 1931 het familie-archief ordende en globaal
beschreef , kamen de stukken, afkomstig van leden van het geslacht Van Mierop omstreeks
1850 in het bezit van Johan Hendrick Willem Swellengrebel. Hierbij bevonden zich ook
papieren van Regnera Geertruyd van Mierop en haar echtgenoot Lodewijk Constantijn Rabo
Coppes van Cattenburch. Hallema ordende de archivalia chronologisch in portefeuilles, die
hij van tafels voorzag en rubriceerde: De rubriek A bevatte de hoofdtak van de familie
Swellengrebel, de rubriek B de aanverwante geslachten.

Op 17 december 1969 werd de gehel rubriek B van het familie-archief Swellengrebel door
N.J.A.C. Swellengrebel aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven en aldaar als
"collectie Copes van Cattenburch" geregistreerd [3]

3.

Zie correspondentie van de Tweede Afdeling, 1969 D9.34, Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst over
1969, pag 51 (nr. XVIII), De Rijksarchieven in Nederland, dl. I, pag. 75.

2.21.039
INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF

Bij de inventarisatie bleken de archivalia afkomstig te zijn van diverse geslachten die behalve
hun verwantschap met het geslacht Swellengrebel geen enkele relatie gemeen hadden. De
stukken, afkomstig van de geslachten Van Mierop en Ten Damme konden in aparte
afdelingen worden ondergebracht, de rest is in een rubriek "varia" geplaatst. Een afzonderlijke
afdeling werd gereserveerd voor de papieren van Lodewijk Constantijn Rabo Copes van
Cattenburch, waarbij overwegingen van administratieve aard bij de Tweede Afdeling en het
belang van de stukken een grotere rol hebben gespeeld dan de structuur van het
archiefbestand. De interne ordening van Hallema bleek slechts gedeeltelijk te handhaven.
Waar dit is gebeurd zijn de tafels van Hallema bij de stukken gevoegd. De andere tafels zijn,
omdat ze als nadere toegang kunnen dienen op de archiefbestanddelen en inventarisnummers,
afzonderlijk beschreven
De inventaris werd in augustus 1975 voltooid door drs. J.A.A. Bervoets, chartermeester van
de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief
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I LODEWIJK CONSTANTIJN RABO COPES VAN CATTENBURCH
(1776-1842) EN REGERA GEERTRUYD VAN MIEROP (1768-1844)
A LODEWIJK CONSTANTIJN RABO COPES VAN CATTENBURCH
1 PERSOONLIJK LEVEN

1

Stukken betreffende de sluiting van huwelijkse voorwaarden tussen Lodewijk
Constantijn Rabo Copes van Cattenburch en Regnera Geertruyd van Mierop,
met mutuele testamenen en nadere beschikkingen
1804-1835
1 omslag

2

Ingekomen schertsresolutie van J.D Enter names het "Wetgevend Lichaam der
Bataafschen Republiek" bij gelegenheid van zijn huwelijk
16 oktober 1804
1 stuk

3

Testamenten
1809-1840

1 omslag

4

Ingekomen breif van J.H. Mollerus, minister van Binnenlandse Zaken
houdende mededeling van de toekenning van een pensioen aan Cornelis Copes
van Cattenburch
29 december 1824
1 stuk

5-12

Stukken betreffende de verzorging van Charles Antoine Otto van Cattenburch
en Jeanne Caroline Emilie van Cattenburch, kinderen van zijn neef Rasmus
Cornelis van Cattenburch in Batavia
1817-1844
5
Briefwisseling met zijn neef Rasmus Cornelis van Cattenburch,
met bijlagen en nadere correspondentie over diverse personen,
1817-1844
1 pak
Met tafel op de stukken, vervaardigd door A. Hallema

5

Stukken betreffende het beheer van de gelden, bestemd voor de
verzorging van Charles Antoine Otto van Cattenburch en Jeanne
Caroline Emilie van Cattenburch,
1833-1842
1 pak

7-12

Correspondentie over de verzorging van Charles Antoine Otto van
Cattenburch,
1837-1844
6 omslagen
7
Ingekomen brieven van F. Conrad, pensioen- en
kostschoolhouder te Deventer,
1837-1844
8
Ingekomen brieven van Charles Antoine Otto van
Cattenburch uit de kostschool te Deventer,
1837-1841
9
Ingekomen brieven van ds. J. Tischler, hospes en
toezichthouder op de studie van Charles Antoine Otto
van Cattenburch in Leiden,
1841-1842
10
Ingekomen brieven van Charles Antoine Otto van
Cattenburch, student in de rechten in Leiden,
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12
13

1841-1842
Ingekomen brieven van diverse personen,
1838-1842
Concepten en afschriften van uitgaande brieven,
1837-1842

Beschrijving van een reis door Oost-Nederland
z.d. [ca. 1820]

1 pak

14-17

Stukken betreffende de voogdij over zijn neven Henry John Isaac van
Cattenburch, Pieter Marinus van Cattenburch en zijn nicht Catharina Albertina
Morella van Cattenburch
1824-1842
3 pakken en 1 omslag
14
1824-1829
15
1830-1834
16
1835-1842
17
Tafel op de inv.nrs. 14-16 vervaardigd door A. Hallema,
1931
1 omslag

18

Beschrijvingen van een reis door het Duitse en Zwitserse Rijngebied
1834,1835-1841

1 pak

Deze beschrijvingen waren bestemd om te worden voorgelezen voor de Haagse
matschappij "Diligentia". Zij zijn van een tafel voorzien door A. Hallema, 1931

2

OPENBAAR LEVEN

a INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE NATIONALE MIDDELEN VOOR
HET KONINKRIJK HOLLAND EN VAN DE ZEVEN HOLLANDSE
DEPARTEMENTEN VAN HET KEIZERRIJK
19

Stukken betreffende zijn benoeming, met nadere instructies betreffende zijn
dienstverband als inspecteur-generaal van de nationale middelen voor het
Koninkrijk Holland
1806-1809
1 omslag

20

Briefwisseling met Alexander Gogel en J.H. Appelius
1806-1814

1 omslag

21

Correspondentie, gevoerd naar aanleiding van bezwaarschriften van de
ingezetenen van het drostambt van het Eerste Kwartier van het departement
Maasland tegen quotisatie van het belastingkantoor Den Haag
Januari-april 1809
1 omslag

22

Tekst van een redevoering van koning Lodewijk Napoleon aan het Wetgevend
Lichaam naar aanleiding van de bezetting van de stad Amsterdam door troepen
van keizer Napoleon
1 juli 1810
1 stuk

23

Stukken betreffende zijn benoeming als inspecteur-generaal der belastingen
van de zeven Hollandse departementen van het Keizerrijk, met nadere
instructies betreffende zijn dienstverband
1810-1813
1 omslag

24

Staten, houdende de namen van de honderd hoogstaangeslagenen der stad
Amsterdam en de zevenhonderd hoogstaangeslagenen in het departement van
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de Zuiderzee, gedrukt, geschreven
1812 mei, 1812 oktober

2 stukken

Briefwisseling over personeelsaangelegenheden
1811-1814

6 stukken

b INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE IN- EN UITGAANDE RECHTEN EN
ACCIJNZEN
26

Koninklijke Besluiten, houdende zijn benoeming tot Raad van Financiën voor
de administratie der indirecte belastigen en inspecteur-generaal van de in- en
uitgaande rechten en accijnzen. Afschriften met conept van een brief aan J.H.
Appelius, minister van Staat, over zijn financiën
1814-1821
3 stukken

27

Koninklijk Besluit van 19 januari 1814, nr. 30, houdende permissie aan J.T.
Letteron en L.J.H. Morel om naar Frankrijk te vertrekken en ontheffing van
enkele Friese steden als bewaarplaats voor Franse ambtenaren. Afschrift
1814
1 stuk

28

Ingekomen nota van W.F.L. Rengers, secretaris van het Kabinet des Konings,
houdende mededeling van 's-konings genoegen over de onderwerping van de
Amsterdamse korenmolenaars aan zijn instructies
25 november 1814
1 stuk

29

Briefwisseling met diverse personen
1815-1824

1 pak

Chronologisch geordend. De briefschrijvers zijn opgenomen in de index en
vermeld op een tafel van A. Hallema in inv.nr. 98

30

Ingekomen brieven naar aanleiding van bemiddeling voor personeelsleden
1815-1823
5 stukken
De namen van de betrokken personene zijn opgenomen in de index

31

Beschikking van Copes van Cattenburch van 8 juli 1817, nr. 95, houdende
toestemming aan de Grand, Stappaert en P.H. Janssens om hun zoutdepot in
Antwerpen te verlengen. Afschrift
1817
1 stuk

32

Stukken betreffende de cassatie van de kapitein van het schip The Georg tegen
een vonnis over op hem gevorderde accijnzen
juli 1817
1 omslag

33

Briefwisseling met A. Gogel over de voorstellen van een staatscommissie tot
de wetgeving van nieuwe belastingstelsels
februari - april 1820
1 omslag

34

Ingekomen nota van Vermeulen over de heffing van rechten op vernachting
van paspoorten van handelslieden
z.d. [ca. januari 1821]
1 stuk
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35

Staat van belastbare vaartuigen in Neufchâteau, met staat van buitenlandse
vaartuigen, varend op het kanaal van Condé bij Bergen (provincie
Henegouwen)
1821
1 omslag

36

Ingekomen missive van de minister van Staat, belast met de generale directie
van ontvangsten, over de verrekening van een transactie van de advocaat
Ganderheyden met bierbrouwers in 's-Hertogenbosch met concept van het
antwoord
4 januari 1822 en z.d.
2 stukken

37

Ingekomen missive van G.W. van Imhoff, gouverneur van de provincie
Groningen, begeleidende een brief van de burgemeester van de stad Groningen
naar aanleiding van een provinciale circulaire over de uitreiking van voorlopige
attesten aan kooplieden in afwachting van definitieve patentbladen. Afschriften
10 januari 1822
2 stukken

38

Stukken betreffende voorstellen van Copes van Cattenburch tot uitbreiding van
het personeel voor het comptabele werk van het Kadaster
januari-juli 1822
1 omslag

39

Afschrift van een missive aan de minister van Financiën over de mogelijkheid
tot aansprakelijkheid van de sociëteit Sana voor belastingschulden
11 september 1822
1 stuk

40

Ingekomen missive van de directeur van directe belastingen van het
Groothertogdom Luxemburg over enkele beschikkingen inzake verloven van
inspecteurs. Afschrift, met afschriften van het antwoord en een misive aan de
minister van Staaat, belast met de generale directie van ontvangsten
18 september 1822,23 september 1822
3 stukken

41

Concepten van rapporten aan O. Sullevan de Grass, administrateur van In- en
Uitvoerrechten, over een verzoek van de fransman G. Dansert-Engels om
invoer van door hem uitgevonden handmolens
november 1822
1 omslag

42

Kladaantekeningen van Copes van Cattenburch over dienstaangelegenheden
december 1822
1 stuk

43

Stukken betreffende een meningsverschil tussen Copes van Cattenburch en zijn
superieuren over de belastingadministratie en de daarop volgende
ontslagaanvrage van Copes van Cattenburch
1822-1823
1 omslag
De ter sprake komende kwesties worden eveneens behandeld in inv.nr. 29

c OVERIGE FUNCTIES
44

Ingekomen brief van Van der Goes, houdende mededelingen over de
verdediging van de Republiek der Verenigde Nederlanden door het Staatse
leger tegen de Fransen
april 1794
1 stuk
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45

Ingekomen oproep bij fuselier Copes van Cattenburch om als ordonnans aan te
treden
1 december 1799
1 stuk

46

Resolutie van E. Canneman, staatssecretaris van Financiën, van 18 december
1805, nr. 25, inzake de bezoldiging van inspecteurs van belastingen, met
ingekomen brief van Cannemann bij Copes van Cattenburch, inspecteur van
het kantoor te Rotterdam
1805
2 stukken
B REGNERA GEERTRUYD VAN MIEROP

47

Testamenten
1781-1844

1 omslag

48

Inventaris van goederen en gelden, geschonken en nagelaten door Clementia en
Jacoba Deynoot aan Regnera Geertruyd van Mierop, opgesteld door haar vader
Johan Gerbrand van Mierop
12 december 1789
1 stuk

49

Certificaat, houdende 23 4/5 actiën in de Maatschappij van Assurantie,
Disconteeringe en Belening te Rotterdam
26 januari 1826

1 stuk

50

Extract uit een testament van Henriëtta Albertina Moralla van Cattenburch,
houdende de toekenning van enkele goederen aan haar nicht Regnera
Geertruyd van Mierop, opgesteld door Frans Pen, notaris in Baarn
23 april 1827
1 stuk

51

Tekst van een lezing voor het genootschap "Diligentia" over een reis met haar
man en haar zwager W.H. Swellengrebel door Brussel, de Maasvallei,
Zuid-Limburg en Aken
september 52
1 katern

52

Verslag van een reis naar Noord-Frankrijk
z.d. [na 1804]

1 katern

In handschrift aangetekend: p2 een monument gewijd aan de terugkeer van ? uit
Engeland na de revolutie CONTROLEREN

53
54

Staten van door haar verkochte voorwerpen
1843
Stukken betreffende haar nalatenschap
1844-1854

1 omslag
1 pak
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II HET GESLACHT VAN MIEROP EN AANVERWANTE
GESLACHTEN
A GESLACHT VAN MIEROP
1 PERSOONLIJK GEDEELTE
a JOHAN GERBRAND VAN MIEROP (1733-1807), MARIA SARA LE PETIT
(1732-1773) EN ALBERTINA ANNA ROELANS (1740-1802)
Johan Gerbrand van Mierop is een zoon van Johan van Mierop (1696-1734) en
Henriëtte Magdalena Schenkenberg (1705-1784). Hij was schepen,
burgemeester, wethouder en thesorier der stad Rotterdam en was viermaal
gehuwd

1

Johan Gerbrand van Mierop

55

Rekening van het beheer van de nalatenschap van zijn schoonzuster Agnetha
Catharina le Petit, af te leggen voor Petrus Constantinus de Rijp, notaris in
Rotterdam, concept (in tweevoud aanwezig)
1789
1 band

56

Afschriften van testamenten
1790 en z.d.

2 stukken

57

Stukken betreffende het beheer van een in fideïcommis gesteld nalatenschap
van Maria Koolbrand, weduwe van Abraham Meynertshagen
1790-1810
1 omslag

58

Grootboek van de rederij Van Wels Mierop aan de Leuvehaven in Rotterdam
1733-1810
1 omslag

59

Brief van Van Mierop aan zijn kinderen, houdende aankondiging van zijn
huwelijk met Jacob Maria Martens
1 december 1803
1 stuk

60

Stukken betreffende zijn overlijden en nalatenschap
1807-1808

61-63

1 omslag

Inventaris van zijn nalatenschap, met akte van boedelscheiding. Afschrift door
J.A. Jongeneel, notaris in Rotterdam, met extracten
25 oktober 1808
3 banden
61
Afschrift
62
Extract
63
Extract
2

Maria Sara le Petit

64

Inventaris van de bij haar huwelijk ingebrachte goederen, opgemaakt door W.
Boon, notaris in Rotterdam
z.d.
1 stuk

65

Onderhandse akte, houdende de toekenning van het erfdeel uit haar

20
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nalatenschap aan haar dochter Johanna Henriëtte van Mierop door Johan
Gerbrand van Mierop
29 december 1790
1 stuk
3

66

Albertina Anna Roelans

Stukken betreffende haar nalatenschap
1802

1 stuk

b ANNA MARIA REGNERA VAN MIEROP (1766-1824)
Anna Maria Regnera was de eerste dochter van Johan Gerbrand van Mierop en
zijn tweede vrouw Barbara Sara van Hoogwerff (1773-1779). Zij stierf
ongehuwd
67
68
68

Testamenten
1808; 1813
Stukken betreffende haar nalatenschap
1825-1826

2 stukken
1 pak

Akte houdende de benoeming van Hendrik Willem Swellengrebel tot
beheerder van haar nalatenschap
7 februari 1844
2 stukken
c CATHARINA WILHELMINA VAN MIEROP (1769-1811)
Catharina Wilhelmina was de tweede dochter van Johan Gerbrand van Mierop
en Maria Sara le Petit . Zij stierf ongehuwd

70

Rekeningen van Johan Gerbrand van Mierop over ten behoeve van haar in
voogdij beheerde geoderen
augustus 1794
2 stukken

71

Certificaat, houdende 17 aktiën van de Maatschappij van Assurantie,
Diconteeringe en Belening van de Stad Rotterdam
9 augustus 1809

1 stuk

2 ZAKELIJK GEDEELTE: DE SUIKERPLANTAGE SIPARIPARIBO AAN
DE COMMEWIJNE ( SURINAME)
a

VERWERVING EN VERVREEMDING

72

Stukken betreffende de aankoop van de plantage door Magdalena
Schenkenberg, weduwe van Johan van Mierop, Jan van Teylingen en Johan
Gerbrand van Mierop en de nadere verdeling van de aandelen in deze plantage
door hun nakomelingen
1763-1771
1 omslag

72

Beschikking van de rechtbank van Eerste Aanleg in Den Haag, houdende
toestemming tot de verkoop van de plantage door Johanna Henriëtte van
Mierop, Isaac Nicolaas van Mierop, Lodewijk Constantijn Rabo Copes van
Cattenburch, de erfgenamen van Wilhelmina Elisabeth Swellengrebel en
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Hendrik Willem Swellengrebel en Willem Maurits Swellengrebel
12 juni 1827
b

1 stuk

BEHEER

74

"Factuurboeken", houdende opgaven van uitgaven voor voorzieningen aan de
plantage
1756-1770, 1774-1802
2 delen

75

Aantekeningen van eigenaars over inkomsten en uitgaven
1779-1780, 1813-1819

1 omslag

Briefwisseling van de eigenaars, met bijlagen, genummerd
1781-1828

1 omslag

76

Deze briefwisseling is onder vermelding van de nummers nader omschreven in
een tafel van A. Hallema, inv.nr. 99

77

Lijst met benodigde goederen, te verzenden naar de plantage, met ingekomen
facturen
1787-1802
1 omslag

78-79

Registers van ingekomen en uitgaande brieven
1800-1826
78
1800-1820
79
1821-1826

2 delen

80

Instructie voor de administratie, opgesteld door Jacques Docher ten behoeve
van zijn opvolger A. Koppelman
22 mei 1804
1 omslag

81

Rekeningen inventarissen en maandstaten betreffende het beheer van de
plantage met bijlagen
1804/1825
1 pak
Met tafel door A. Hallema, 1931

82

Akte houdende volmacht aan Pieter Heydorn en Adrianus Koppelman tot het
beheer van de plantage, concept
17 februari 1811
1 stuk

83

Beschikking van de directeur-generaal van het departement van Koophandel en
Koloniën van 27 augustus 1817, nr. 11, houdende uitstel van executie van de
surséance waaronder de plantage is gesteld, afschrift
1817
1 stuk

84

Assurantiepolissen van scheepsladingen, bestemd voor de plantage
1821-1824
B

1 omslag

GESLACHT LE PETIT

85

Testament van Regnera van der Heyden, weduwe van Isaäc le Petit, afgelegd
voor Petrus Constantinus van der Rijp, notaris in Rotterdam, met clausule
reservatoir, dd. 31 juli 1779
10 januari 1779
1 katern

86

Onderhandse akte, houdende boedelscheiding van de nalatenschap van

22
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Regnera van der Heyden, weduwe van Isaäc le Petit, 6 september 1788,
afschrift door Wouter Deprill, notaris in Rotterdam, met staat van effecten
17880925
2 stukken
C

GESLACHT ROELANS

87

Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna Geertruida Roelans
1797
1 omslag

88

Akte houdende toekenning van een grafplaats aan Cornelia Anne Christine
Roelans door burgemeester en wethouders van Utrecht
20 februari 1846
1 stuk

88

Stukken betreffende de nalatenschap van Catharina Antonia Roelans, weduwe
van Joachim Frederik Odé
1854
1 omslag
D

90

VERZAMELDE STUKKEN

Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Van Mierop door leden
van dit geslacht
1627-1817 en z.j
1 omslag
Met tafel op de stukken door A. Hallema, 1931

91

Ingekomen gedicht van Jan Mierop bij zijn grootvader N.N.
1 januari 1706

1 stuk

92

Akte houdende de bevestiging van het geslacht van Hugo Van Mierop in de
adelstand door burgemeester, schepenen en raad van Brussel, 6 juni 1628.
Afschrift door Maurissens, notaris te Brussel, 24 maart 1629, vertaald uit het
latijn door L. Brasser, notaris te Leiden, 19 november 1654. Afschrift door
Willem Boon, notaris in Rotterdam
26 oktober 1722
1 stuk

93

Testamenten van Hendrik van Mierop, Johan van Mierop en Catharina Prins,
weduwe van Johan van Mierop, 1644-1701, afschriften door Willem Boon,
notaris te Amsterdam
22 en 23 april 1750
3 stukken

94

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik van den Mierop, lakenkoper
in Delft en Elisabeth van den Breen ten overstaan van Cornelis Coeckebakker,
notaris in Delft, 7 april 1618. Afschrift door Isaac Hoornbrouck, notaris tin
Rotterdam met concept-transcriptie
13 december 1766
2 stukken

95

Overlijdensbericht van Cornelia Margaretha Wilhelmina van Cattenburch,
echtgenote van J.M.J. van Mierop
25 januari 1854
1 stuk

97-99

Tafels op archivalia, afkomstig van leden van het geslacht Van Mierop,
vervaardigd door A. Hallema
1931
7 stukken
97
Tafels op stukken, afkomstig van leden van het geslacht Van
Mierop
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98
99

3 stukken
Tafels op stukken betreffende de politieke loopbaan van Lodewijk
Constantijn Rabo Copes van Cattenburch
2 stukken
Tafels op stukken betreffende het beheer van de plantage
Sipariparibo
2 stukken

100

Afschrift van een voorwoord van Vincent Corneliszoon van Mierop tot "de
cura reis publicae et sorte principantis" door Lucas van Leyden met genealogie
van het geslacht Van Mierop
z.d.
1 stuk

101

Testament van Vincent Corneliszoon van Mierop, heer van de Ketel en
Spaland en van zijn echtgenote Maria Jacobsdochter Ruysch, weduwe van
Katsau, met dispositie van Karel V, houdende toestemming aan Vincent
Korneliszoon van Mierop om over zijn goederen te beschikken, 1542-1550.
Afschriften door zijn zoon, domproost van Utrecht, 1550. Anonieme
afschriften
z.d.
1 katern

102

Akte houdende boedelscheiding over de nalatenschap van Dirk van Mierop en
Maria Traudenius ten overstaan van Isaacq Graswinckel, notaris te Delft, 9
maart 1677. Anoniem afschrift
z.d.
1 stuk

103

Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, houdende de belening
van Hugo Muys van Holij met de ambachtsheerlijkheid van Ketel en de
gerichte helft van Spadeland uit de nalatenschap van Cornelis van Mierop, z.d.
Anonieme afschrift
z.d.
1 stuk
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III HET GESLACHT TEN DAMME
A WILLEM TEN DAME (CA. 1650- CA. 1725) EN HELENA GULIX
(GESTORVEN CA. 1775)
Willem ten Dame was geneesheer in dienst van de Oost-Indische Compagnie
en vestigde zich in Kaap de Goede Hoop. Op 19 juli 1682 huwde hij met
Helena Gulix
104

Testament van Helena Gulix, weduwe van Willem ten Damme, afgelegd voor
Hendrik van Dam, notaris in Utrecht
30 september 1754
1 stuk

105

Akte houdende de boedelscheiding over de nalatenschap van Helena Gulix
door Hendrik van Dam, notaris in Utrecht
24 februari 1758
1 stuk (in tweevoud)
B CONSTANTIA HELENA TEN DAMME (1694-1774) EN MAURITS
VAN AERDEN (1694-1746)
Constantia Helena is de tweede dochter van Willem ten Dame en Helena
Gulix. Zij huwde in Den Haag met Maurits van Aerden, lid van de Raad van
Indië en voorzitter van het college van schepenen in Batavia

1 CONSTANTIA HELENA TEN DAMME
106

Testamenten
1747-1767

1 omslag

107

Akte houdende de opening van het testament van Maria Ponderus, weduwe van
Pieter van Aerden, ten gunste van Constantia Helena ten Dame, door Adrianus
van Wijck, notaris in Den Haag
23 april 1764
1 stuk

108

Stukken betreffende haar nalatenschap
1771-1775

109

1 pak

Briefwisseling van leden van het geslacht Swellengrebel met rechtsgeleerde
adviseurs over een fideïcommis uit de nalatenschap van Constantia Helena ten
Damme, met kwitanties voor de uit dit fidïcommis gedane uitkeringen
1771-1792; 1837
1 omslag
2 MAURITS VAN AERDEN

110
111

Testamenten, met afschriften
1744-1751

4 stukken

Ingekomen afschrift van een testament van Thomas Termathé ten gunste van
Maurits van Aerden, door Abraham van Dinter, notaris in Batavia
8 maart 1745
1 stuk
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112
113

25
Ingekomen "klinkdicht" van zijn knecht R. Rijser
ca. 1746

1 stuk

Lijst van de begrafenisstoet na zijn overlijden
1746

1 stuk

C WILHELMINA ADRIANA TEN DAMME (1700-1774)
114
115

Testamenten
1767-1773

3 stukken

Stukken betreffende haar nalatenschap
25 april 1775

1 omslag

D VERZAMELDE STUKKEN
116

Brieven van Constantia Helena ten Damme aan haar nichten Elena Johanna,
Johanna Engela en Claudina Constantia Swellengrebel vanuit Kaap de Goede
Hoop
1751-1752
1 omslag

117

Brieven van Wilhelmina Adriana ten Damme aan haar neven en nichten
Swellengrebel vanuit Kaap de Goede Hoop
1751-1752
1 omslag

118

Tafel op de archivalia, afkomstig van leden van het geslacht Ten Damme,
vervaardigd door A. Hallema
1931
2 stukken
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IV VARIA
119

Testament van Jan Hilgers, met codicillen, 1744-1745. Afschriften, met
stukken betreffende zijn nalatenschap
1746-1770
1 band
Met tafel op de inhoud door A. Hallema, 1931

120

Wissel ten laste van de provincie Holland, met prijscourant van effecten
1797; 1804
2 stukken

121

Memorie van nagelaten effecten van nakomelingen van leden van het geslacht
Verhaven, bestemd voor arme familieleden, opgemaakt door A. Gevers
Deynoot
Mei 1801
1 stuk

122

Uittreksels uit overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand van Rotterdam en
Den Haag, houdende mededelingen over Amelia Henriëtte van Grootenray en
Jacob Geertruida Roquette
1854
2 stukken

