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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Commissie van Defensie te Woerden

Periode:
1787-1787

Archiefbloknummer:
3642

Omvang:
2.00 meter; 354 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er zijn tevens enkele stukken in het Frans.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Commissie Defensie Woerden

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Commissie van Defensie te Woerden had als taak de verdediging van de provincie Holland en 
de stad Utrecht. Het archief bevat notulen van de vergaderingen (inclusief een register), 
correspondentie, uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, 
missiven van militairen en gewestelijke, regionale en stedelijke instellingen. Daarnaast zijn er 
staten van militairen en oprichting of uitbreiding van regimenten, met o.a. ook staten van 
recruten. Verder zijn er stukken m.b.t. de fortificaties, de aanhouding bij Goejanverwellesluis, 
Oranjeoproeren, incidenten met vrijcorpsen en de verdediging te water. Tevens zijn er stukken 
inzake de financiële verantwoording van de commissie en enige documentatie omtrent de 
lotgevallen van het archief.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het 

gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit 

nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Archief van de Commissie van Defensie te Woerden, nummer 
toegang 3.01.48, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Cie. Defensie Woerden, 3.01.48, inv.nr. ... 

https://www.gahetna.nl/user/register
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
1. POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN DE REPUBLIEK IN DE TWEEDE HELFT VAN DE ACHTTIENDE EEUW

1. POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN DE REPUBLIEK IN DE TWEEDE HELFT VAN DE ACHTTIENDE 
EEUW
Een korte beschrijving van de geschiedenis in de tweede helft van de achttiende eeuw is 
onontbeerlijk voor het begrijpen van de geschiedenis van de Commissie van Defensie van de 
provincie Holland en West-Friesland en de stad Utrecht, die haar zetel had in Woerden en 
werkzaam was in het jaar 1787.

Naar aanleiding van de inval van het Franse leger in Staats-Brabant en Staats-Vlaanderen in 1747 
werd Willem IV, die reeds stadhouder was van de noordelijke provincies, onder druk van de 
Oranjepartij en de democratisch gezinde gegoede burgerij ook tot stadhouder in de andere 
gewesten benoemd. Het stadhouderschap werd erfelijk verklaard, terwijl de prins tot admiraal- en 
kapitein-generaal van de provincie Holland werd benoemd. Dit gaf hem een redelijk sterke positie. 
De burgerij had haar medewerking verleend in de verwachting, dat de stadhouder zijn gezag zou 
aanwenden om een aantal hervormingen door te voeren; zij wenste een einde aan de corruptie 
van de regenten te maken, hervorming van het belastingstelsel en invloed op de stedelijke 
besturen. De meeste Steden kenden de stadhouder het recht toe personen aan te bevelen voor de 
ambten van burgemeester en schepen, waarvan de benoemingen elk jaar plaatsvonden 1. In 1748 
bracht hij wijzigingen aan in de samenstelling van de stadsbesturen van Amsterdam en van 
verschillende steden in Holland. Tot wezenlijke staatshervormingen kwam het niet, zodat de 
belangrijkste wensen van de democratischgezinde burgerij niet werden ingewilligd 2.

2. DE POSITIE VAN WILLEM V

2. DE POSITIE VAN WILLEM V
Willem V volgde zijn vader, die in 1751 was overleden, bij zijn meerderjarigheid in 1766 als 
stadhouder van alle gewesten op. Bij zijn ambtsaanvaarding herleefde de hoop op hervormingen 
onder de burgerij, maar ook hij beantwoordde niet aan de verwachtingen. De situatie waarin hij 
zich bevond was niet eenvoudig. Enerzijds was de positie van het stadhouderschap sinds 1748 
versterkt door het erfelijk worden van het stadhouderschap, anderzijds was de macht van Willem 
V beperkt, doordat hij dienaar van de Staten bleef 3. Door zijn besluiteloosheid, maar vooral door 
de nederlagen in de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) daalde zijn aanzien, omdat hij hiervoor in 
zijn functies van admiraal-generaal en kapitein-generaal verantwoordelijk werd gesteld 4. De 
ontevredenheid van de burgerij over hem was tijdens deze oorlog toegenomen. Dientengevolge 
ontnamen de Steden Willem V in die tijd zijn prerogatieven. De vroedschap van Schoonhoven 

1 S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, Leiden 1962; R. Fruin en H.T. Colenbrander, De 
geschiedenis der staatsinstellingen tot den val van de Republiek, Den Haag 19802, p. 329 e.v. (hierna geciteerd als 
Fruin/Colenbrander); E.H. Kossmann, De lage landen, anderhalve eeuw Nederland en België 1780-1940, 
Amsterdam 1976 (hierna vermeld als Kossmann); S. Schama, Patriots and liberators, revolution in the 
Netherlands 1780-1813, New York 1973; Verzameling van Placaaten, resolutiën en andere authentieke stukken 
betrekking hebbende tot de gewichtige gebeurtenissen in de maand September 1787, Kampen 1787, 50 dln.; I. 
Vijlbrief, De Republiek; I. Vijlbrief, De patriottencrisis 1780-1787, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 
8, Utrecht, Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven 1955, p. 104-128, 128-170 (hierna vermeld als Vijlbrief); C.H.E. de 
Wit, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787, oligarchie en proletariaat, Oirsbeek 1974 
(hierna geciteerd als De Wit).

2 I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian revolution, history and politics in the Dutch Republic 1747-1800, 
Den Haag 1973, p. 66 (hierna vermeld als Leeb).

3 R. Dekker, Holland in beroering, oproeren in de 17e en 18e eeuw, Baarn 1982, p. 48 e.v. (hierna geciteerd als 
Dekker).

4 Kossmann, p. 12; Leeb, p. 111-112.
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Schafte in 1782 en die van Alkmaar in 1783 het recht van recommandatie af 5. De andere Steden in 
Holland volgden hun voorbeeld. Ook de burgerij had zich tijdens de oorlog met Engeland van 
Oranje afgekeerd en zich aangesloten bij de anti-stadhouderlijke partij van de aristocraten. Deze 
coalitie werd de patriottenpartij genoemd, een partij die vol tegenstellingen was, aangezien twee 
groepen met tegengestelde doelstellingen er deel van uitmaakten. De ene helft bestond uit 
gegoede burgers, die politieke invloed wilde hebben door middel van democratische 
hervormingen en de andere helft uit aristocraten en regenten, die vermindering van de macht van 
de stadhouder wilden 6. Deze democratische beweging was buiten Holland ontstaan en men kan 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784), lid van de Ridderschap van de Staten van 
Overijssel, de grondlegger van dit patriottisme noemen. Van 1783 af kwamen democratischgezinde 
regenten uit Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland in Amsterdam bijeen en vormden zij tot 
oktober 1786 de "Vergaderingen van vaderlandsche regenten", die plannen voor staatkundige 
hervormingen bespraken 7.

In de tachtiger jaren braken er in veel steden rellen uit tussen Oranjegezinden en patriotten, 
waarbij plunderingen en vernielingen werden aangericht. Naar aanleiding hiervan richtten de 
patriotten in de gewesten eigen legertjes op, die vrijcorpsen of exercitiegenoot-schappen werden 
genoemd. Ook werden schutterijen, als deze tenminste niet Oranjegezind waren, gereorganiseerd 
en tot vrijcorpsen omgevormd 8. Deze belegden sinds 1784 landelijke bijeenkomsten, welke in de 
stad Utrecht plaatsvonden 9. Dit kon doordat de stad Utrecht, in tegenstelling tot de 
Oranjegezinde Staten van Utrecht, patriottische sympathieën had.

Begin september 1785 brak er een Oranjeoproer in 's-Gravenhage uit, waarbij niet door het Haagse 
garnizoen tegen de oproerlingen werd opgetreden. Dientengevolge ontnamen de Staten van 
Holland Willem V op 8 september 1785 het commando over dit garnizoen en stelden zij het onder 
toezicht van de Gecommitteerde Raden 10. De stadhouder was hierover zo beledigd dat hij dreigde 
de stad te zullen verlaten, hetgeen hij daarna ook deed. Na enige tijd vestigde hij zich vrijwel 
permanent te Nijmegen, dat evenals geheel Gelderland Oranjegezind was. In de Gelderse Staten 
had de adel veel macht en vormde daardoor eveneens een steunpilaar van het Oranjehuis. De 
stadjes Hattem en Elburg, die patriottisch gezind waren, vormden hierop een uitzondering. In mei 
1786 had het stadsbestuur van Elburg geweigerd om een besluit van de Staten van Gelderland af te 
kondigen. Hattem wenste in augustus 1786 al evenmin gevolg te geven aan de benoeming van een 
schepen door de prins, omdat zij geen Oranjeaanhanger wilde accepteren, maar de aanstelling van 
de patriot H.W. Daendels verlangde. Daarom gaven de Gelderse Staten Willem V als kapitein-
generaal de opdracht om deze steden met geweld onder hun gezag terug te brengen. Dit gebeurde 
op 5 september 1786 toen de voornoemde steden door de stadhouderlijke troepen tot overgave 
werden gedwongen 11. Het optreden van de prins vormde voor de Staten van Holland aanleiding 
om hem nog diezelfde maand als kapitein-generaal van Holland te schorsen. Dientengevolge 
werden de Hollandse troepen ook van de eed aan de kapitein-generaal ontslagen. Er werd tevens 
een cordon van vrijcorpsen aan de oost- en zuidgrens van Holland gelegd en de troepen, die ter 
repartitie stonden van deze provincie, werden naar Woerden gedirigeerd om de provincie tegen 
eventuele aanvallen van Willem V te verdedigen 12. De positie van de stadhouder in Holland was 

5 Leeb, p. 178; Zie over Alkmaar : Rijksarchief in Zuid-Holland (RAZH), Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 
342 en C.W. Bruinvis, Het patriottisme te Alkmaar, 1781-1791, Alkmaar 1886.

6 Vijlbrief, p. 132-133.
7 Kossmann, p. 13; H.T. Colenbrander, Aantekeningen betreffende de Vergadering van de Vaderlandse Regenten te 

Amsterdam 1783-1787, in: BMHG, 20e deel, 1899, p. 77-192.
8 Vijlbrief, p. 144.
9 P. Geyl, De patriottenbeweging 1780-1787, Amsterdam 1947, p. 85-103 (hierna vermeld als Geyl).
10 De Wit, p. 37: Fruin/Colenbrander, p. 348-355.
11 H.T. Colenbrander, De patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandse bescheiden, dl. III, 's-Gravenhage 1899, p. 

352 (hierna geciteerd als Colenbrander).
12 De Wit, p. 73-74; Fruin/Colenbrander, p. 353.
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door deze ontwikkelingen in de jaren 1785-1786 steeds zwakker geworden, terwijl de patriotten 
zich langzamerhand meester van het gewestelijk bestuur hadden gemaakt en ook in een groot 
aantal Hollandse steden in de meerderheid waren.

3. GESCHIEDENIS VAN DE COMMISSIE VAN DEFENSIE TE WOERDEN

3. GESCHIEDENIS VAN DE COMMISSIE VAN DEFENSIE TE WOERDEN
De gedeputeerden van Amsterdam stelden op 7 juni 1787 in de vergadering van de Staten van 
Holland voor om een commissie van defensie op te richten. Zij gaven hiervoor als reden op: "in 
serieuse overweeging genomen hebbende de critique toestand van het lieve vaderland, en 
speciaal van deeze provincie, vermeend hebben niet langer te moeten uitstellen U Edel Groot 
Mogenden onder het oog te brengen, dat de provincie Holland, die onophoudelyk blyken heeft 
gegeeven van haar zugt en verlangen om het verbond der unie (van Utrecht), gevestigd in het 
bloed der voorvaderen, voor eene totaale dissolutie bewaard, ongeschonden aan het laatste 
nageslagt over te brengen, zeedert eenigen weinigen, die, onder den naam van de Staaten van 
Gelderland en Utrecht, aan hun hoofd hebbende prins Willem de V de, opentlyk betoonen, zig op 
haar ruïne en ondergang toe te leggen.... tegen het geweld en de overheersing van eenige weinige 
staatsleden te defendeeren" 13.

Aanleiding tot dit voorstel was de aanval van de troepen van de graaf van Efferen in mei 1787 op 
Vreeswijk en Jutphaas. Deze werd in opdracht van de Staten van Utrecht, die sinds 30 augustus 
1786 in Amersfoort bijeenkwamen en onder bescherming van de Gelderse troepen stonden, 
uitgevoerd. Deze Statenvergadering van Oranjegezinden werd niet door de vroedschap van 
Utrecht, die zelf sinds 2 augustus uit-sluitend uit patriottische leden bestond, aangezien zij de 
Oranjegezinden uit de raad hadden verwijderd, erkend. De Amersfoortse Staten hadden een 
commissie tot het defensiewezen benoemd om de provincie Utrecht te verdedigen tegen 
mogelijke aanvallen van de Hollandse troepen en de aanval van Van Efferen op Jutphaas en 
Vreeswijk was dan ook bedoeld om de stad Utrecht van Holland af te snijden. Deze aanval 
mislukte echter omdat soldaten onder bevel van kolonel d'Averhoult, in dienst van de stad 
Utrecht, de invallers, met de steun van Hollandse troepen, op de vlucht jaagden. De stad Utrecht 
had de Staten van Holland in begin mei 1787 om hulp gevraagd tegen een eventuele aanval en 
deze hadden generaal Van Rijssel, commandant van de Hollandse troepen, die aan de Utrechtse 
grens waren gelegerd, opdracht gegeven aan hen assistentie te verlenen. De vroedschap van 
Utrecht stelde in verband hiermee op 7 juni 1787 kolonel Frederik rijngraaf van Salm tot generaal 
en bevelhebber van de troepen van de stad en kolonel L.W.Ph. van der Borch tot generaal-majoor 
aan. P.Ph.J. Quint Ondaatje werd benoemd tot adjudant van Van Salm; deze zou in 1792 zijn chef in 
de publicatie "Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1787" verdedigen 14.

Het voorstel van de afgevaardigden van Amsterdam, om een Commissie van Defensie van de 
provincie Holland en stad Utrecht op te richten, werd op 12 juni 1787 in de Statenvergadering van 
Holland aangenomen. Zij mocht zelf bepalen waar ze zich wilde vestigen en koos Woerden, dat in 
het Hollandse cordon lag, als standplaats. De Commissie bestond uit vijf leden en een secretaris, te 
weten: Cornelis van Foreest (1756-1825), lid van de vroedschap te Alkmaar 15, Daniël J. Canter 
Camerlingh (1754-1816), lid van de vroedschap te Haarlem en hoofd van het vrijeorps 16, Martinus 

13 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 12.
14 A. van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd, Zaltbommel 1966, p. 232-273 (hierna vermeld als Van Hulzen); De Wit, 

p. 88.
15 P.C. Molhuijsen en P.J. Blok, Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, dl. I, Leiden 1911, p. 877 (hierna 

vermeld als NNBW).
16 NNBW, dl. VII, Leiden 1927, p. 269.
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van Toulon (1736-1818), burgemeester van Gouda 17, Franciscus G. Blok (1749-1812), lid van de 
vroedschap te Leiden 18 en Jan de Witt (1755-1809), lid van de vroedschap te Amsterdam 19. Hendrik 
Costerus, zoon van de burgemeester van Woerden was de secretaris.

De taak van de Commissie van Defensie te Woerden, namelijk de verdediging van de provincie 
Holland en de stad Utrecht tegen aanvallen, was niet eenvoudig, daar het leger in de achttiende 
eeuw sterk was verwaarloosd 20. Daarom werden in eerste instantie troepen geworven voor de 
bestaande regimenten en werden nieuwe regimenten opgericht. In het archief zijn veel stukken 
aanwezig die hierover handelen. Hiernaast wilde de Commissie de provincie door middel van 
inundaties verdedigen. Voor de verdediging op de rivieren stelde zij Nicolaas Montauban van 
Zwijndrecht, een makelaar te Rotterdam, tot commissaris aan. Hij fungeerde als tussenpersoon 
tussen de commandanten van de oorlogsschepen en de Commissie van Defensie te Woerden. Uit 
hoofde van deze functie kocht hij verschillende schepen aan en liet deze tot oorlogsschepen 
ombouwen. Vlak voor de komst van de Pruisische troepen in september 1787 deed zich een 
incident voor op het oorlogsschip "De Spion", dat onder het commando van Witte van Dam stond. 
Deze werd door H.W. Smith, luitenant-ter-zee, overgehaald om naar Oranje over te lopen en het 
schip naar de Gelderse wateren te varen. De tweede luitenant-ter-zee, P. van Aardenburg, wist dit 
echter op het laatste moment te voorkomen. Zodoende konden Witte van Dam en H.W. Smith 
gearresteerd en hun papieren in beslag genomen worden. Deze stukken bevinden zich in het 
archief van de Commissie. Toen de Pruisen een week later dit gebied veroverden, werden zij 
bevrijd en als helden geëerd en was het P. van Aardenburg, die op zijn beurt werd gearresteerd en 
verbannen 21. Naast de zorg voor de verdediging van de provincie Holland en de stad Utrecht 
rekende de Commissie het ook tot haar taak om tegen militante Oranjegezinden in haar gebied op 
te treden. In het archief bevinden zich hierover stukken waaruit blijkt, dat deze zich vaak tegen de 
leden van de vrijcorpsen richtten. In zulke gevallen werd het leger ingezet om de Oranjeoproeren 
de kop in te drukken en de leiders van het oproer te arresteren en voor het gerecht te brengen 22.

Ondertussen stelden de raadslieden van stadhouder Willem V de prins voor om naar Den Haag te 
reizen. De stadhouder weigerde te gaan, tenzij de Staten van Holland hem daartoe zouden 
uitnodigen 23. Toen bood prinses Wilhelmina, echtgenote van Willem V, aan om naar Den Haag te 
gaan, waarop zij op 28 juni 1787 naar de vroegere residentie vertrok. Zij verklaarde later in een 
brief aan de raadpensionaris Pieter van Bleiswijk, dat het doel van haar reis was, om aan de Staten 
van Holland bemiddeling aan te bieden ten einde een burgeroorlog te voorkomen 24. In feite 
hoopte zij door haar komst aanhangers van het Oranjehuis tegen het patriottische regime tot actie 
te brengen 25. Zij zou 's-Gravenhage echter niet bereiken, omdat zij bij de Goejanverwellesluis bij 
het dorp Hekendorp, gelegen tussen Schoonhoven en Gouda, door leden van het Goudse vrijeorps 
werd aangehouden. Die lichtten de Commissie van Defensie te Woerden in en hielden de prinses 

17 NNBW, dl. V, Leiden 1921, p. 957; M.A.C.M. van Hattum, De patriotten te Gouda, Purmerend 1934.
18 P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandse stad, [dl. 3], De Republiek, 's-Gravenhage 1916, p. 142, 345-375 [dl. 4], 

Nieuwere tijd, 's-Gravenhage 1918, p. 39 en 76 (hierna vermeld als Blok).
19 J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, dl. 2 Amsterdam 1947, p. 985 (verder aangehaald als Elias); 

H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, dl. 4, Utrecht 19732, p. 196-251.
20 J.S. Bartstra, Vlootherstel en legeraugmentatie 1779-1780, Assen 1952, p. 1-196.
21 W.F. Lichtenauer, Parallelle levens in de nieuwe geschiedenis. Twee Rotterdamse patriottische makelaars als 

amateurs in politiek en krijgskunde: de twee achterneven N. Montauban van Zwijndrecht en L. Zwijndrecht in: 
Rotterdams jaarboekje 1956, p. 91-164.

22 Dekker, p. 41-47; I.J. van Maanen en K. Vermeulen, Het lagere Volk van Amsterdam in de strijd tussen de 
patriotten en Oranjegezinden, 1780-1800, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TSG), 20ste dl., 1980, p. 331-
356 en TSG, 21ste dl., 1981, p. 3-43; F.L. Blom, Een echt verhaal van het voorgevallene te Leerdam in het bijzonder 
op 6 juli 1787, in: Tijdschrift Zuid-Holland, 8ste jrg. (1962), p. 49-57, p. 69-78 en 9e jrg., 1963, p. 11-16 en 21-28; 
RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 185-209, 288-289 en 291-292.

23 De Wit, p. 99.
24 RAZH, Archief van de Staten van Holland na 1572, inv.nr. 264, d.d. 29 juni 1787, p. 3726 (verder aangehaald als 

RSvH).
25 Geyl, p. 172-173.
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vast in afwachting van een beslissing van de Commissie. Deze weigerde haar zonder goedkeuring 
van de Staten van Holland door te laten. Zodoende moest zij in Schoonhoven overnachten om het 
antwoord te vernemen. De volgende dag keerde zij onverrichterzake naar Nijmegen terug en 
schreef van daaruit haar broer, Frederik Willem II, koning van Pruisen, om hem in te lichten over 
haar jongste belevenissen 26. Deze vroeg aan zijn zuster welke "satisfactie" zij wenste ten aanzien 
van deze belediging. Hierop eiste zij dat de leden van de vrijcorpsen zouden worden gestraft. Als 
gevolg hiervan overhandigde de Pruisische gezant Thulemeyer op 9 september een ultimatum van 
zijn koning aan de Hollandse raadpensionaris. De patriotten in Holland meenden echter, dat zij op 
hulp van de Fransen konden rekenen. Deze bleef echter uit.

Op 13 september 1787 trok een Pruisisch leger, onder leiding van de K.W.F. hertog van Brunswijk, 
de Republiek binnen 27. De patriotten waren nog niet gereed met hun voorbereidingen voor de 
verdediging. Veel inundaties waren nog niet bot stand gekomen of mislukten door de läge 
waterstand. De rijngraaf F. van Salm deelde de Commissie van Defensie te Woerden mee, dat hij 
niet in staat was om Utrecht te verdedigen. Hij wilde de stad verlaten en met het leger 
terugtrekken naar Holland. De Commissie gaf hem op 14 September 1787 het volgende schriftelijk 
bevel: "omme bij aannadering van Pruisische troupes zoo dra zulks na zijn oordeel de hoogste 
nood vorderen mogt, met de manschappen onder zijn commando staande de stad Utrecht te 
verlaten en verder de garnizoenen van Vianen, Schoonhoven en Oudewater benevens alle andere 
posten naar zich te trekken en zich met dezelven te begeven naar de provintie Holland, op en in 
alle zodanige plaatsen als de rhijngrave ter beveiliging derzelve provintie zal nodig oordelen" 28. De 
rijngraaf vluchtte een dag later de stad uit en ging met zijn troepen naar Amsterdam. Naderhand 
zou de Commissie de rijngraaf ervan beschuldigen, dat hij de stad te vroeg had verlaten, waardoor 
de vijand de stad zonder slag of stoot kon binnen trekken.

De Commissie van Defensie vertrok zelf op 16 September 1787 naar Amsterdam, omdat de 
Pruisische troepen de provincie Holland al dicht waren genaderd 29. Twee dagen later besloten de 
Staten van Holland om de stadhouder in zijn functies van kapitein-generaal en commandant van 
het garnizoen te 's-Gravenhage te herstellen en om hem te verzoeken terug te willen keren 30. De 
Commissie van Defensie werd daar- op "gedesavoueerd", zij het dat de leden nog wel werden 
gelast om een rapport te schrijven waarin zij verantwoording voor hun werkzaamheden moesten 
afleggen. Dit resulteerde in een uitgebreid verslag, later bekend als "het Omstandig Verslag", 
waarin talloze bijlagen waren verwerkt 31.

Toen prinses Wilhelmina begin Oktober werd gevraagd "welke satisfactie zij begeerde ten aanzien 
van haar geweldadige aanhouding bij de Goejanverwellesluis", antwoordde zij de Staten van 
Holland, dat zij eiste, dat de schuldigen voor altijd van het hof verwijderd en voor eeuwig uit hun 
ambten ontzet zouden worden 32. Bovenaan de lijst van personen stonden de leden van de 
Commissie van Defensie vermeid. Zij werden voor eeuwig onbevoegd verklaard en kwamen ook 
niet in aanmerking voor amnestie 33. Martinus van Toulon vluchtte in juli 1788 naar Antwerpen om 
in September weer in zijn woonplaats Gouda terug te keren 34. Jan de Witt emigreerde vrijwel 
onmiddellijk in 1787 naar Frankrijk en verscheen eerst met de komst van de Fransen in 1795 weer in 
Holland om vervolgens lid van de municipaliteit van Amsterdam te worden 35. De andere leden 

26 Colenbrander, dl. III, p. 220-227; RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 284-285.
27 Van Hulzen, p. 292; Leeb, p. 217-218; P. Kroeger, Zuid-Holland en de Pruisische inval 1787, in: Tijdschrift Zuid-

Holland, 7e jrg. (1961), p. 1-23.
28 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 6.
29 RAZH, RSvH, inv.nr. 266, p. 5867, d.d. 18 September 1787.
30 Colenbrander, dl. III, p. 269-272.
31 RAZH, RSvH, inv. nr. 266, p. 5859, d.d. 18 September 1787; Colenbrander, dl. III, p. 270.
32 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 249.
33 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 250.
34 NNBW, dl. V, Leiden 1921, p. 957.
35 Elias, dl. II, p. 985.
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bleven weliswaar in Holland, maar hen werd uitdrukkelijk verboden zich in het vervolg met 
bestuursaangelegenheden bezig te houden. Door omstandigheden zou dit in de praktijk van korte 
duur zijn. Daniël Canter Camerlingh werd in 1795 lid. van de municipaliteit en later schout van 
Haarlem 36. Cornelis van Foreest verkreeg in dat zelfde jaar eveneens bestuursfuncties door zijn 
aanstelling tot burgemeester van Alkmaar en lid van de Nationale Vergadering 37. Franciscus G. 
Blok tenslotte die sedert 1788 advocaat te Leiden was, werd in 1798 in die plaats tot baljuw 
benoemd 38.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Een van de leden van de Commissie van Defensie te Woerden had bij zijn vlucht in 1787 het archief 
meegenomen. Vermoedelijk was het F.G. Blok, die de stukken mee naar huis nam, aangezien uit 
de correspondentie opgemaakt kan worden, dat hij tezamen met C. van Foreest, een van de 
voornaamste auteurs was van "het Omstandig Verslag" 39. Alvorens zij echter tot het schrijven 
hiervan overgingen, een activiteit die uiteindelijk pas in 1803 beëindigd zou worden, stelden zij 
eerst een financiële verantwoording op. Deze kwam nog in Oktober 1787 gereed en werd 
overeenkomstig de resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van 18 September 1787 
bij voornoemd college ingediend 40. Krachtens de zelfde resolutie zetten zij zich vervolgens aan het 
schrijven van een algemene verantwoording, die echter nooit in het bezit van de Staten zou 
komen. Toen de Provisionele Representanten in 1795 namelijk aan de macht kwamen verklaarden 
zij als opvolger van de Staten van Holland dat alle resoluties van vóór die tijd niet langer meer van 
kracht waren. Dit hield tevens een eerherstel in voor de voormalige Commissieleden 41. Hiermee 
kwam tevens voor hen de verplichting te vervallen om het rapport, waaraan zij toen nog volop 
bezig waren, in te leveren bij het college, dat in de plaats van de Staten van Holland was gekomen. 
Desalniettemin bleven de Commissieleden van oordeel, dat hun werkzaamheden toch in een 
rapport verdedigd moesten worden. Toen het tenslotte in 1803 klaar was, wilde F.G. Blok "het 
Omstandig Verslag" in druk uitgeven 42. Dit zou niet doorgaan, maar sterker nog, M. van Toulon 
stelde in december 1816 aan C. van Foreest voor om, als de langst levende van hen beiden 
overleden zou zijn, de overgebleven stukken van de Commissie te verbranden 43. Ook dit voorstel 
werd gelukkig niet ten uitvoer gebracht. Zodoende kon het archief in particuliere handen blijven.

Door vererving kwam het archief tenslotte in het bezit van de Stichting Van Foreest, Van Egmond 
en Van de Nijenburgh te Heiloo, die in 1966 ertoe overging om het aan het Rijksarchief in Zuid-
Holland in bewaring te geven 44.

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

36 MBW, ai. VII, Leiden 27, p. 269.
37 NNBW, dl. I, Leiden 1911, p. 877.
38 Blok, dl.3, p. 345-378 en dl.4, p. 39 en 76.
39 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 275-276.
40 RAZH, RSvH, inv.nr. 266, p. 5859, d.d. 18 September 1787.
41 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 252.
42 RAZH. Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 338.
43 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr.
44 Akte van overdracht, correspondentienr. B nr. 150; Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, tweede serie, 1966, 

dl.XXXIX.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Tijdens de inventarisatie bleken twee missiven, die het Algemeen Rijksarchief in 1899 als 
aanwinsten had verkregen, uit dit archief afkomstig te zijn, om welke reden zij nu in deze 
inventaris zijn opgenomen 45. Ook bleek dat in 1943 een eind negentiende eeuws afschrift van "het 
Omstandig Verslag" en enkele brieven van Commissieleden over de periode van 1803-1816 aan het 
Algemeen Rijksarchief waren geschonken. Het afschrift is gemaakt door A.J.C. Rethaan Macaré, 
een aangetrouwde afstammeling van M. van Toulon. Deze stukken zijn in de inventaris 
opgenomen onder de rubriek Documentatie 46. De naam van dit archief in de akte van overdracht 
luidde: "comité van defensie te Woerden, 1787". In de stukken komt echter het begrip "comité" niet 
voor, daarentegen wel het begrip "Commissie". Op grond hiervan werd besloten om het woord 
"comité" in de naamsaanduiding te vervangen door "Commissie".

Het archief van de Commissie van Defensie te Woerden bestaat uit twee delen. Het eerste 
gedeelte bevat het eigenlijke archief van de Commissie, dat tijdens de werkzaamheden in de 
periode van juni-september 1787 werd gevormd 47. Het tweede gedeelte bevat de stukken, die na 
de opheffing van de Commissie tot stand zijn gekomen. Deze hielden verband met de 
voorbereidingen voor en het opstellen van de financiële verantwoording en het rapport "het 
Omstandig Verslag" in de periode van 1787-1803 48. Het laatste kwam pas, zoals reeds eerder 
vermeld, in 1803 gereed. Om eerder genoemde redenen kon dit in tegenstelling tot de finaneiële 
verantwoording niet meer worden ingediend bij de opdrachtgever en konden de voormalige 
Commissieleden zelf de bestemmmg van het archief bepalen 49. In de periode van 1803-1816 
hebben zij hierover met elkaar gecorrespondeerd en zodoende zijn deze stukken later bij het 
archief van de Commissie van Defensie gevoegd. Dit bleef in particuliere handen, hetgeen 
verklaart waarom er ook enkele stukken in het archief zijn aangetroffen, die niets met de 
activiteiten van de Commissie hebben te maken. Deze zijn nu ondergebracht in Documentatie 50. 
Als datering van het archief is 1787 gekozen, het jaar waarin de Commissie feitelijk werkzaam was.

Tot dusverre zijn er geen pogingen ondernomen om dit archief te inventariseren. De enige 
toegang die er tot nu toe op was, was de door A.J.C. Rethaan Macaré in 1896 opgestelde 
plaatsingslijst. De kern van het archief wordt weliswaar door kleine series notulen, ingekomen en 
minuten van uitgaande stukken en uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland gevormd, maar het merendeel bestaat uit losse stukken. De Commissie heeft deze 
ingekomen stukken zelf destijds reeds op provincie en plaatsnaam geordend en heeft binnen deze 
ordening een onderverdeling op persoon, groep van personen of instelling aangebracht. Op grond 
van het structuurbeginsel is hiermee bij de herordening zoveel mogelijk rekening gehouden 51. Om 
deze reden zijn bijvoorbeeld de missiven van Frederik rijngraaf van Salm niet bij de missiven van 
de militairen gevoegd, maar zijn deze in een apart inventarisnummer beschreven, aangezien de 
Commissie ze, vanwege zijn importantie, eveneens in een eigen map had opgeborgen 52.

45 Aanwinsten 1899, nr. XIII, 14; RAZ, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 30 en 75.
46 VROA, tweede serie, 1943, deel XVI; aanwinsten nr. III RAZH, Handschriftenverzameling no. 1212; RAZH, 

Commissie van Defensie, inv.nr. 352.
47 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 1-247.
48 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 253-334.
49 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 339-341.
50 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 348-353.
51 Lexicon van Nederlandse archieftermen, Den Haag 1983, nr. 9 (hierna vermeld als lexicon).
52 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nr. 75.
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In de inventaris staan de rangen en de functies van de militairen vermeld, die in de stukken zelf 
voorkomen. Vaak werden deze en de naam van het onderdeel waarin zij dienden, niet vermeld. 
Daarom is met behulp van de staten van militairen en de registers van uitgaande brieven getracht 
de gegevens zoveel mogelijk te achterhalen 53. Sommige militairen kregen in de periode van juli-
september 1787 een hogere rang of werden naar een ander regiment overgeplaatst. Voor zover dit 
mogelijk was, is hiermee in de rangsaanduiding en de onderdeelsvermelding rekening gehouden 
en wordt de rang, functie of garnizoensplaats genoemd, die zij op de datum waarop zij de missiven 
schreven, hadden.

F.J.O. rijngraaf van Salm en L.W.P. baron van der Borch worden in de inventaris beiden vermeld 
met de functie, die zij in het Staatse leger hadden. De functies, die zij van de stad Utrecht kregen, 
respectievelijk die van generaal en generaal-majoor, zijn daarom niet in de beschrijving 
opgenomen.

Vanwege het belang van de correspondentie, die door de militairen en instellingen met de 
Commissie werd gevoerd en om geen afbreuk te doen aan de overzichtelijkheid van de inventaris 
zijn de inv.nrs. 15-74, 104 en 117 in de bijlagen nader gespecificeerd. De namen van de personen 
respectievelijk van de instellingen, die als adressant optreden, zijn alfabetisch gerangschikt, terwijl 
eveneens de datum van verzending van de missive is vermeld. In de inventaris zelf zijn de inv.nrs. 
80-104 en 105-116 op dezelfde wijze als dit met bovengenoemde stukken in de bijlagen is 
geschied, ontsloten. In het geval van de inv.nrs. 185-209 was het onnodig om binnen die rubriek 
een chronologische ordening aan te houden, aangezien de Oranjeoproeren en incidenten met 
vrijcorpsen dermate op zichzelf staan. Derhalve is gekozen voor een alfabetisch-chronologische 
ordening op plaatsnaam.

De serie minuten van uitgaande brieven is in registers afgeschreven. De uittreksels van de Staten 
van Holland en West-Friesland zijn niet apart beschreven. Allereerst omdat zij meestal geheel 
verschillende onderwerpen behandelen en vervolgens omdat zij door middel van de in druk 
uitgegeven indices op de resoluties al toegankelijk zijn gemaakt 54. De algemene strekking van 
deze stukken verklaart waarom ze onder Algemeen zijn opgenomen. Dit in afwijking van enkele 
resoluties, die met een bepaald doel door de Commissie bij een specifiek onderwerp waren 
opgeborgen. Het restauratiebeginsel is tijdens de inventarisatie doorgevoerd ten aanzien van de 
ordening van de rap-porten van de commandanten van de oorlogsschepen. Deze waren 
oorspronkelijk als bijlagen bij de missiven van N. Montauban van Zwijndrecht, commissaris van de 
oorlogsschepen, gevoegd. Later was een gedeelte er al door de Commissie van gescheiden om 
apart per commandant opgeborgen te worden. Dit onvoltooide werk is tijdens de inventarisatie 
afgerond door de resterende rapporten op gelijke wijze in te delen 55.

De leden van de voormalige Commissie waren voor het opstellen van "het Omstandig Verslag", 
waarin zij over haar werkzaamheden rapporteerden, op de oude stukken aangewezen uit de tijd 
dat zij nog in functie waren. Daar zij deze nog onder zich hadden, lichtten zij deze voor dit doel, om 
ze vervolgens als bijlagen bij "het Omstandig Verslag" te voegen. Er werd een doorlopende 
nummering op aangebracht om de verwijzing er naar te vergemakkelijken. Het leek 
onverantwoord om deze nieuwe en laatste ordening, die door de voormalige Commissie zelf was 
aangebracht, achteraf te verstoren door op grond van het restauratiebeginsel de stukken terug te 
plaatsen in de oorspronkelijke ordening. De nadelige gevolgen van deze beslissing zijn 
ondervangen, doordat er in de inventaris verwijzingen zijn aangebracht. Hierdoor werd ook 
bereikt, dat er een neveningang op "het Omstandig Verslag" van ruim 1.000 pagina's ontstond 56.

53 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 118-133 en inv.nrs. 5 en 6.
54 RAZH, Staten van Holland 1572-1795, inv.nr. 298.
55 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 222, 228, 237 en 243.
56 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 281-334.
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Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Bij de ordening van zowel het eerste gedeelte van het archief, het eigenlijke archief van de 
Commissie, dat tijdens de werkzaamheden werd gevormd, als het tweede gedeelte, dat stukken 
bevat die na het ontslag van de Commissie tot stand zijn gekomen, is uitgegaan van de methode 
van ordening naar functies 57.

In het eerste gedeelte zijn de bestanddelen geordend volgens de onderwerpen, waarop zij 
betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld bij de rubrieken "Verdediging te land" respectievelijk "te 
water" is gedaan. In het tweede gedeelte zijn de bestanddelen echter chronologisch geordend.

Er komen in deze inventaris twee verschillende soorten beschrijvingen van bijlagen voor. Wanneer 
deze raaterieel een eenheid vormen met het stuk, dat in de hoofdbeschrijving werd opgenomen, 
hetzij doordat de tekst van de bijlage hiervan een onderdeel uitmaakte, hetzij doordat de tekst 
ervan op hetzelfde stuk was afgeschreven, is dit ook aan de beschrijving te zien. In dat geval volgt 
namelijk direct na de vermelding van het jaartal en het ontwikkelingsstadium van de 
hoofdbeschrijving, achter een puntkomma, de mededeling "met een bijlage" met een kleine letter. 
Wanneer hier echter eerst een punt staat en de mededeling "Met een bijlage" met een hoofdletter 
begint, wil dit zeg-gen, dat deze in een apart stuk is belichaamd. Dit onderscheid komt bovendien 
tot uitdrukking in de materiële beschrijving, daar in het laatste geval altijd van minstens twee 
stukken sprake zal zijn 58.

Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat wanneer een stuk een afschrift is en er geen datering 
op volgt, aangenomen is dat dit een gelijktijdig afschrift is geweest.

57 Lexicon, nr. 13.
58 RAZH, Commissie van Defensie te Woerden, inv.nrs. 154 en 155.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N 
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I. ALGEMEEN

I. ALGEMEEN
a. Notulen

A. NOTULEN

1 Concept-notulen van de vergaderingen van de Commissie van Defensie te Woerden 
van 20 juni, 14 en 27 juli, 8 augustus en 7 september 1787.
1787 5 stukken

2 Concept-notulen van de vergaderingen van de Commissie van Defensie te Woerden 
over de periode van 18 juni - 9 september 1787.
1787 1 pak

3 Register van notulen van de Commissie van Defensie te Woerden over de periode 
van 18 juni - 19 september 1787; met rapport van D.J. Canter Camerlingh en M. van 
Toulon, leden van de Commissie van Defensie, aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 15 september 1787, inzake de monstering van de uitleggers op de 
rivieren; met bijlagen.
1787 1 band
1. Bijlagen van het rapport genummerd van A t/m R.
2. Bijlage N ontbreekt.
3. Deze bijlage bevindt zich wel bij het concept-rapport. Zie inv.nr. 217.

b. Ingekomen - en minuten van uitgaande stukken

B. INGEKOMEN - EN MINUTEN VAN UITGAANDE STUKKEN

4 Stukken ingekomen bij de Commissie van Defensie te Woerden in de periode van 
28 juni - 16 september 1787.
1787 1 omslag

5 Register van uitgaande brieven van de Commissie van Defensie te Woerden van 18 
juni - 31 juli 1787.
1787 1 band

6 Register van uitgaande brieven van de Commissie van Defensie te Woerden van 1 
augustus - 17 september 1787. Met bijlagen, met index.
1787 1 band en 7 stukken

c. Resoluties

C. RESOLUTIES

7-10 Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland en West - Friesland uit de 
periode van 19 juni - 16 september 1787; met bijlagen.
1787 4 omslagen
Gedeeltelijk in druk.
7 1787 juni 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30

Niet raadpleegbaar
8 1787 juli 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 31
9 1787 augustus 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 
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31
10 1787 september 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16

11 Uittreksels uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Holland en West-Friesland van 17 augustus 1787, 15 mei 1788 en 9 december 1788.
1787-1788 1 omslag
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II. BIJZONDER

II. BIJZONDER
A. DE INSTELLING VAN DE COMMISSIE

A. DE INSTELLING VAN DE COMMISSIE

12 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 7 en 12 
juni 1787, inzake de instelling van de Commissie van Defensie.
1787 4 stukken
1. Gedeeltelijk in druk.
2. In tweevoud.

13 Brief van L.S. de Kempenaer aan zijn zwager C. van Foreest van 13 juni 1787, waarin 
hij de namen vermeldt van de leden van de in te stellen Commissie van Defensie en 
hem vraagt zijn toetreden tot deze Commissie te willen heroverwegen.
1787 1 stuk

B. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE

B. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE
I. Verdediging te land

I. VERDEDIGING TE LAND
I.1 Algemeen. Ingekomen missiven van:

I.1 ALGEMEEN. INGEKOMEN MISSIVEN VAN:
a. Commissieleden

a. Commissieleden

14 Missiven van D.J. Canter Camerlingh en M. van Toulon uit Gorinchem aan de andere 
leden van de Commissie van Defensie te Woerden van 13, 14 en 15 september 1787.
1787 3 stukken

b. Militairen

b. Militairen

15-74 Missiven van officieren en andere militairen aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 14 juni - 19 september 1787.
1787 59 omslagen
1. Enkele in het Frans.
2. Alfabetische lijst van afzenders.
15 Chr. d'Aernaut, gepensioneerd militair, van 2 juli 1787.

In net Frans.
16 S. Amandruz, luitenant-kolonel in het regiment Walen van luitenant-

kolonel D. Grenier, gelegerd te Jutphaas,4 juli 1787.
In het Frans.

17 J.A. d'Averhoult, kolonel van een regiment artillerie, gelegerd te 
Utrecht en Nieuwersluis, van 9 en 13 augustus 1787 (met een bijlage) 
en van 10 en 19 (2 x) september 1787.
Bijlage in het Frans.

18 G.W. Bach, onderluitenant van de compagnie van luitenant-kolonel 
P.D. du Bois, in het eerste bataljon van kolonel Du Pont, van 2 juli 
1787.

19 Baron de Bombelles van 13 augustus 1787.
In het Frans.

20 L.W.P. baron van der Borch, kolonel-commandant van een 
compagnie huzaren van het regiment van kolonel F.J.O. rijngraaf van 
Salm, gelegerd te Nieuwersluis, van 30 juni en 17 (2 x), 18 (2 x) en 19 
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September 1787.
21 O. Braet, commies van de Hollandse magazijnen te Nieuwpoort, van 

27 juni 1787.
22 A.W. Bronkhorst, gepensioneerd kapitein in het regiment van 

kolonel F. baron de Sternbach, gelegerd te Woerden, van 7 
september 1787.

23 J.D. Cappes, gelegerd te Utrecht, van 13 september 1787.
In het Frans.

24 J.M. Cau, commies van de Hollandse magazijnen te Delft, van 27 juni 
en 21 en 30 augustus 1787.

25 J.J. Colfon Aberson, majoor-commandant van het eerste bataljon 
van het regiment infanterie van generaal-majoor R. Dundas, 
gelegerd te Nieuwersluis, van 10, 11, 14, 16, 19 en 20 juli, 11 en 20 
augustus en 6 en 14 september 1787.

26 V. Croly, luitenant-kolonel, van 31 juli 1787.
In het Frans.

27 W.E. Dompseler, luitenant, vaandrig van de Hollandse garde, van 24 
juni 1787.

28 J. Eckhardt Nieupoort, kapitein in het tweede bataljon van generaal-
majoor F.Ch.W. graaf van Bijlandt, gelegerd te 's-Gravenhage van 8 
juli 1787.

29 H.A. Ghijsen, ritmeester in het regiment cavalerie van luitenant-
generaal W. landgraaf van Hessen-Philipsthall, gelegerd te 's-
Gravenhage, van 5 augustus 1787.

30 D. van Guericke, kolonel-commandant van een compagnie van het 
regiment van F.J.O. rijngraaf van Salm, gelegerd te Halfweg, van 19 
en 20 september 1787.

31 Chr. Hackett, kapitein en commandant van een compagnie in het 
tweede bataljon van het regiment infanterie van generaal-majoor J. 
Stuart, gelegerd te Schoonhoven, van 6 juli en 3 september 1787.

32 C. Helwig, luitenant in het eerste bataljon van het regiment van 
kolonel A.J.H.M. baron van Pabst, gelegerd te Naarden, van 8 juli 
1787.

33 T.C. Herzeele, majoor-commandant, gelegerd te Muiden, van 10 
september 1787.

34 G.L.D. Hessen (-Cassel) van 6 en 13 augustus 1787.
In het Frans.

35 B. van der Heijden, majoor in het regiment van kolonel Ph. von 
Meijern, van 21 en 25 augustus 1787.

36 J. Hombach, onder-luitenant van de compagnie van luitenant-
kolonel P.D. du Bois in het bataljon van het regiment artillerie van 
kolonel Du Pont, gelegerd te Vreeswijk, van 17 augustus 1787.

37 W.S. Hoogenheim, luitenant-kolonel van het eerste bataljon van het 
regiment infanterie van luitenant-generaal J.A. baron van 
Hardenbroek, gelegerd te Vianen, van 12, 14 en 22 juli 1787.

38 J. de Jongh, kapitein in het tweede bataljon van het regiment van 
luitenant-generaal J.A. baron van Hardenbroek, gelegerd te Vianen 
van 14 juni 1787.

39 W.L. Ladenius, luitenant bij een compagnie artillerie van het 
regiment van luitenant-kolonel A. Gelinck, gelegerd te Utrecht, van 
19 augustus 1787.

40 A. Langenbergh, bombardier in het regiment artillerie van kolonel 
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J.A. baron d'Averhoult, van 4 september 1787.
41 Chr. Logau, kolonel-commandant van het regiment infanterie van 

ge-neraal-majoor F.Ch.W. graaf van Bijlandt, gelegerd te IJsselstein, 
van 11 en 21 juli en van 8 augustus 1787.

42 J. Mascheck, majoor in het regiment van generaal-majoor F.Ch.W. 
graaf van Bijlandt, gelegerd te IJsselstein, van 4, 6, 8, 9 en 14 
september 1787.
In het Frans.

43 J.A. baron de Matha, kolonel-commandant van de linker vleugel van 
het cordon, gelegerd te Naarden, van 17 juli en 4, 6 en 30 (met 
bijlagen) augustus en 12 en 13 september 1787 en z.d.
In het Frans.

44 Ph. von Meijern, kolonel van een regiment infanterie van 13 
september 1787.

45 J. Nicholson, kapitein in het regiment van generaal-majoor R. 
Dundas, gelegerd te Muiden, van 12, 19, 22 en 24 juli 1787.

46 P. van Oldenneel, (luitenant-kolonel in het regiment infanterie van 
kolonel Ph. von Meijern), gelegerd te Utrecht, van 30 augustus 1787.

47 B. Onderwater, luitenant-generaal van een regiment infanterie, van 
5 augustus 1787.

48 J. van Opstall, commies van de Hollandse magazijnen te 
Geertruidenberg, van 1 juli 1787.

49 A. Pabst, provoost van het garnizoen van 's-Gravenhage, van 9 
augustus 1787.

50 J.F.J. du Paternostre du Montlion, majoor in het regiment infanterie 
van generaal-majoor D. Grenier, gelegerd te Vreeswijk, van 15 en 31 
augustus 1787.
In het Frans.

51 A.H.J. van der Plaat, luitenant-ingenieur, van 7 juli en 16 augustus 
1787.

52 G. van der Pol, kolonel-commandant in het regiment infanterie van 
generaal-majoor D. Grenier, gelegerd te Vreeswijk, van 23 juli 1787.

53 J.P. Poosen, luitenant-kolonel, commandant van het tweede 
bataljon van het regiment infanterie van generaal-majoor F.Ch.W. 
graaf van Bijlandt, gelegerd te 's-Gravenhage, van 5 juli 1787.

54 De la Prade, kolonel van een regiment cavalerie, van 12, 13 (2 x), 14, 
18 en 22 juli, 27 en 28 augustus en 2 september 1787.
In het Frans.

55 A.J. de Ringler, kapitein in de compagnie van kolonel M.E.H. van 
Citters, in het regiment infanterie van generaal-majoor D. Grenier, 
gelegerd te Gorinchem, van 6 september 1787.
In het Frans.

56 J. Rochell, luitenant-kolonel in het tweede bataljon van het regiment 
infanterie van luitenant-generaal B. Onderwater, gelegerd te Weesp, 
van 5 en 10 augustus 1787.

57 A. van Rijssel, generaal-majoor, commandant van een compagnie in 
het tweede bataljon van het regiment infanterie van luitenant-
generaal J.A. baron van Hardenbroek, van 4 juli en 17, 18 (2 x) 19 (2 x) 
(met bijlagen) september 1787.

58 L. de Salengre, kapitein in het regiment van generaal-majoor 
F.Ch.W. graaf van Bijlandt, gelegerd te 's-Gravenhage, van 1 
augustus 1787.
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In het Frans.
59 W. Smets en W. Lamers, wachtmeesters in het regiment cavalerie 

van luitenant-generaal W. landgraaf Hessen Philipsthall, z.d.
60 E. Spiegel Elias, majoor in het tweede bataljon van het regiment 

infanterie van kolonel A.J.H.M. baron van Pabst, gelegerd te 's-
Gravenhage, van 5 juli 1787.

61 J. Spoors, auditeur-militair te Woerden, van 31 juli 1787.
62 F. baron de Sternbach, kolonel van een regiment infanterie, gelegerd 

te Geertruidenberg, van h en 12 juli, en 1, 17 (met een bijlage) en 20 
augustus en 6, 9, 12 en 13 (2 x) (met een bijlage) september 1787.
Waarvan enige in het Frans.

63 R. baron Sulyard de Leefdael, kolonel van een regiment infanterie, 
gelegerd te Woerden, van 17 (2 x), 18 en 19 september 1787.

64 E.S. Swaen, kolonel-commandant in het regiment van luitenant-
generaal F. prins van Hessen-Kassel, van 3 september 1787.

65 J.W. Thierry, kapitein, gelegerd te Uithoorn, van 20, 23 en 24 juni 
1787.

66 J.G. Ulifex, auditeur-militair te Utrecht, van 18 juli 1787.
67 P. de Verdun, kolonel-commandant van het tweede bataljon van het 

regiment infanterie van generaal-majoor H. Pallardy, gelegerd te 
Bergen op Zoom, van 26 juli 1787.

68 P.F. Verster, luitenant-kolonel in het regiment dragonders van 
luitenant-generaal W. landgraaf van Hessen-Philipstall, gelegerd te 
Maastricht, van 11 september 1787.

69 Wasergé, majoor, van 10 september 1787.
70 W.Ph. Watson, majoor in het tweede bataljon van het regiment 

infanterie van generaal-majoor R. Dundas, gelegerd te Hoorn, van 12 
juli 1787.

71 R.W. Wullen, "extra ordinaire" ingenieur bij de genie, van 5 augustus 
1787.

72 N.N., commandant, gelegerd te Muiden, van 15 augustus 1787.
73 P. de M., van 5 juli 1787 (met een bijlage, 1787).

In het Frans.
74 N.N., gelegerd te Weesp, (eind september) 1787; afschrift.

c. F.J.O. rijngraaf van Salm

c. F.J.O. rijngraaf van Salm

75 Missiven van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 23 juni - 19 september 1787.
1787 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 296 en 299-300.
1787 juni 23
1787 juli 6, 7, 8 (2 x), 9, 16 (met bijlagen), 21 (2 x), 26, 27
1787 augustus 29
1787 september 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13 (2 x), 17 (2 x), 18 (2 x), 19 (2 x)

d. Gewestelijke instellingen

d. Gewestelijke instellingen

76 Missiven van de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier aan de 
Commissie van Defensie te Woerden, Met bijlagen.
1787 1 omslag
1787 juli 4, 5, 6 (met een bijlage), 10, 16, 20, 23 (met een bijlage)
1787 augustus 16
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1787 september 12

77 Missiven van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier aan de Commissie 
van Defensie te Woerden, 1787. Met bijlagen.
1787 1 omslag
1787 juni 25 (2 x) (met een bijlage), 30
1787 juli 3, 4, 6, 10 (2 x) (met bijlagen), 12 (met een bijlage), 13, 14, 23 (met een bijlage), 27
1787 augustus 2, 7, 9 (met een bijlage), 13, 20, 21, 27
1787 september 3, 7, 13 (met een bijlage), 17

78 Missiven van de Commissie tot het Defensiewezen van Overijssel aan de Commissie 
van Defensie te Woerden van 1 en 9 juli 1787.
1787 2 stukken

79 Missiven van de Staten van Utrecht aan de Commissie van Defensie te Woerden.
1787 4 stukken
1787 juni 26
1787 juli 6, 24
1787 augustus 17

e. Regionale en stedelijke instellingen

e. Regionale en stedelijke instellingen
e.1 Stadsbesturen en gerechtelijke instanties

e.1 Stadsbesturen en gerechtelijke instanties
Alfabetisch op plaatsnaam geordend.

80 Missiven van de Commissie van de Raad tot het Defensiewezen te Amsterdam aan 
de Commissie van Defensie te Woerden van 19 juni - 15 september 1787. Met 
bijlagen.
1787 1 omslag
1787 juni 19, 22 (2 x), 27, 29, 30
1787 juli 2, 5, 9 (2 x) (met een bijlage), 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24 (met een bijlage), 27
1787 augustus 2, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 29
1787 september 1 (met een bijlage), 2, 3, 6, 11, 12, 13, 15 (met een bijlage)

81 Missiven van het stadsbestuur van Asperen aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 4, 8 en 23 augustus 1787.
1787 3 stukken

82 Missiven van de "Geregte" van de stad en de baronie van Asperen aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 4 en 24 augustus 1787.
1787 2 stukken

83 Missiven van de Commissie van het Defensiewezen van de stad Dordrecht aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 5 juli - 14 september 1787. Met bijlagen.
1787 1 omslag
1787 juli 5, 12 (met een bijlage), 13, 24, 25
1787 augustus 11, 15, 20, 25
1787 september 3 (met bijlagen), 10, 14 (met een bijlage)

84 Missiven van de baljuw en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland te Dordrecht aan 
de Commissie van Defensie te Woerden van 25 juli en 10 september 1787.
1787 2 stukken

85 Missive van de Commissie van het Defensiewezen van de stad Franeker aan de 
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Commissie van Defensie te Woerden van 3 september 1787.
1787 1 stuk

86 Missiven van het stadsbestuur van Gorinchem aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 18 juni - 25 juli 1787.
1787 6 stukken
1787 juni 18, 23 (2 x)
1787 juli 7, 12, 25

87 Missiven van de Commissie tot het Defensiewezen van de stad Gorinchem aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 1 juli - 12 september 1787.
1787 1 omslag
1787 juli 1, 4, 11, 15
1787 augustus 2 (2 x), 6, 14, 16, 22
1787 september 12

88 Missiven van W. van der Hoeve, burgemeester van Gouda, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 14 en 20 augustus 1787.
1787 2 stukken

89 Missiven van J. Couperus, baljuw van Gouda, aan de Commissie van Defensie te 
Woerden.
10 juli en 4, 9 en 24 augustus 1787 4 stukken

90 Missiven van de Commissie tot het Defensiewezen van de stad Groningen aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 14 juli - 15 september 1787.
1787 4 stukken
1787 juli 14
1787 augustus 20, 21
1787 september 15

91 Missiven van het stadsbestuur van Heukelum aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 4, 9 en 21 augustus 1787.
1787 3 stukken

92 Missive van P.C. Hoijnck van Papendrecht, drossaard van Heusden, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 7 juli 1787.
1787 1 stuk

93 Missiven van de burgemeester van Heusden aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 1, 6, 8 en 11 augustus 1787. Met een bijlage.
1787 5 stukken

94 Missiven van de Gecommitteerden der Requestranten te Rotterdam aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 21 juni - 29 juni 1787. Met bijlagen.
1787 1 omslag

95 Missiven van de Commissie tot het Defensiewezen van Rotterdam aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 23 juni - 2 september 1787.
1787 1 omslag
1787 juni 23
1787 juli 9, 12, 14, 18
1787 augustus 1, 10, 14, 22, 24
1787 september 2
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96 Missiven van het stadsbestuur van Rotterdam aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 23 juni - 16 september 1787.
1787 1 omslag
1787 juni 23, 26, 30
1787 juli 3, 11
1787 augustus 4, 15, 24, 30
1787 september 16

97 Missiven van het stadsbestuur van Schiedam aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 13 en 21 augustus 1787.
1787 2 stukken

98 Missiven van het stadsbestuur van Schoonhoven aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 26 juni - 16 september 1787.
1787 1 omslag
1787 juni 26, 28
1787 juli 20
1787 augustus 20, 25
1787 september 4 (2 x), 9, 16

99 Missive van schout en schepenen van Sliedrecht aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 16 september 1787.
1787 1 stuk

100 Missiven van de baljuw van Spijk aan de Commissie van Defensie te Woerden van 11 
juli, van 4 en 14 augustus 1787 en z.d..
1787 4 stukken

101 Missiven van de Commissie van Defensie van het stadsbestuur van Utrecht aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 22 juni - 14 september 1787.
1787 1 omslag
1787 juni 22, 25
1787 juli 1, 6, 9, 11
1787 augustus 5, 8, 15, 21
1787 september 12 (2 x), 14

102 Missiven van het stadsbestuur van Utrecht aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 29 juni en 14 september 1787.
1787 2 stukken

103 Missive van het stadsbestuur van IJsselstein aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 8 september 1787.
1787 1 stuk

104 Missiven van diverse stadsbesturen en gerechtelijke instanties aan de Commissie 
van Defensie te Woerden van 25 juni - 17 september 1787.
1787 1 omslag
Zie onderstaande opsomming.
01 De schout en schepenen van Amsterdam van 26 juli 1787.
02 Het stadsbestuur van Breda van 25 juni 1787.
03 Het stadsbestuur van Brielle van 8 september 1787.
04 De schout van Capelle aan de IJssel van 29 juli en 2 augustus 1787.
05 Het stadsbestuur van Geertruidenberg van 11 september 1787.
06 De schepenen van 's-Hertogenbosch van 25 juni 1787.
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07 De Commissie tot het Defensiewezen te Heusden 1787.
08 De schout van Hilversum van 11 september 1787.
09 Het stadsbestuur van Leiden van 23 juli 1787.
10 De geconstitueerden der requestranten van Leiden van 14 september 1787.
11 De schout van Maassluis van 7 juli 1787.
12 De schout van Moordrecht van 11 juli en 16 september 1787.
13 De civiel schout van Moordrecht van 16 juli 1787.
14 Het stadsbestuur van Naarden van 7 augustus en 15 september 1787.
15 et stadsbestuur van Raamsdonk van 25 juni 1787.
16 De schout van Streefkerk van 7 augustus 1787.
17 Het stadsbestuur van Vianen van 13 juli 1787.
18 Het stadsbestuur van Willemstad van 1 augustus 1787. Met een bijlage, 1787.

e.2 Vrijcorpsen en schutterijen

e.2 Vrijcorpsen en schutterijen
Alfabetisch op plaatsnaam geordend.

105 Missiven van D.J. Hogendorp, kolonel van de Amsterdamse schutterij, gelegerd te 
Muiden, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 31 juli - 19 september 
1787.
1787 1 omslag
1787 juli 31
1787 augustus 7, 9, 11 (2 x)
1787 september 19

106 Missive van de gecombineerde krijgsraad van de schutterijen van St. Joris, 
Kloveniers en Heelhaaks van Dordrecht aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 24 juni 1787.
1787 1 stuk

107 Missiven van C.A. Hartman, commandant van een detachement hulptroepen, 
gelegerd te Gorinchem, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 24, 25 juni 
en 19 augustus 1787.
1787 3 stukken

108 Missiven van de Commissie van Defensie van het Gorinchemse Genootschap "De 
Eendracht" van 28 juni, 22 augustus en 1 september 1787.
1787 3 stukken

109 Missiven van de heer Cappelhoff, commandant van de hulptroepen, gelegerd te 
Gorinchem, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 28 juli en 6 september 
1787.
1787 2 stukken

110 Missiven van een detachement van de Rotterdamse schutterij, gelegerd te Krimpen 
aan de Lek, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 26 juni - 6 augustus 
1787.
1787 5 stukken
1787 juni 26
1787 juli 18, 24
1787 augustus 3, 6

111 Missiven van J. Penning Abrahamszoon, kapitein van een detachement van de 
Rotterdamse schutterij, gelegerd te Krimpen aan de Lek, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 10, 11, 21 en 26 augustus 1787.
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1787 4 stukken

112 Missiven van J.J.L. van der Mijll, commandant van een detachement van de 
Rotterdamse schutterij, gelegerd te Krimpen aan de Lek, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden, van 26 augustus - 5 september 1787, Met bijlagen.
1787 1 omslag
1787 augustus 26 (2 x) (met een bijlage), 27 28, 30, 31 (met (een bijlage)
1787 september 5 (met een bijlage)

113 Missiven van W.A. Coller du Val, commandant van een detachement van de 
schutterij van Rotterdam, gelegerd te Moordrecht, aan de Commissie van Defensie 
te Woerden van 16, 21 en 27 juli 1787.
1787 3 stukken

114 Missiven van de grote krijgsraad van de Rotterdamse schutterij aan de Commissie 
van Defensie te Woerden van 2 en 13 september 1787.
1787 2 stukken

115 Memorie van de burgerkrijgsraden van Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Gouda en 
Alkmaar aan de Commissie van Defensie te Woerden over de aanmoediging van 
burgers om in dienst te treden bij een vrijcorps en andere voorstellen ter 
verdediging van de provincie Holland 1787, afschrift, 1787. Met een bijlage.
1787 2 stukken

116 Missiven van diverse vrijcorpsen en schutterijen aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 18 juni - 14 september 1787.
1787 1 omslag
Zie onderstaande opsomming.
01 De krijgsraad te Alkmaar van 30 juni 1787.
02 De "Vaderlandsche Sociëteit" te Amsterdam van 28 augustus en 13 september 

1787.
03 De krijgsraad te Bodegraven van 16 augustus 1787.
04 De commissie tot bestuur van het genootschap van wapenoefening "Tot herstel 

der Delftsche schutterij voor vrijheid en Vaderland" te Delft van 21 juni 1787.
05 De commissie tot bestuur van het vrije wapencorps voor het vaderland te 's-

Gravenhage van 18 juni 1787.
06 De vaderlandsche burgersociëteit te 's-Gravenhage "De vriendschap heeft zig hier 

verpand tot heil van 't dierbaar vaderland" van 20 juli 1787.
07 Het vrijcorps te Hilversum van 19 augustus en 14 september 1787.
08 Het patriots gezelschap "Daar de slaafsche heerzucht knielt voor onbepaalt 

gebied, slaapt handvest, eed en wet, maar hunne minnaar niet" te Hoorn van 3 juli 
1787.

09 Het vrijcorps te Loenen van 11 augustus 1787.
10 De commissie tot bestuur van het exercitie gezelschap "Vrij en getrouw" te 

Maassluis van 21 juni 1787.
11 De krijgsraad van het gewapend genootschap te Meerdervoort en 

Schiltmanskinderenambacht van 10 september 1787.
12 De burgersociëteit te Naarden van 22 juni en 27 augustus 1787.
13 P.A. Dumont Pigalle, namens de genootschappen van Overijssel, van 25 juni 1787.

In het Frans.
14 Het genootschap "Pro patria et libertate", te Purmerend van 24 juni 1787.
15 De krijgsraad der gewapende Geldersche burgerbrigade, gelegerd te Utrecht, van 3 

augustus en 14 september 1787.
16 Het vrijcorps te Zaandam van 24 juni 1787.
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I.2 Bijzonder

I.2 BIJZONDER
I.2.1 MILITIE

I.2.1 MILITIE
a. Troepensterkte

a. Troepensterkte
Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

117 Lijst van de namen van de officieren van het leger van de Republiek over de periode 
van 1713 tot mei 1787.
1787 1 band

118 Staten van militairen van het regiment Waalse dragonders van generaal-majoor 
F.Ch.W. graaf van Bijlandt en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te 's-
Gravenhage en 's-Graveland over de periode van april-juli 1787.
1787 2 stukken
In het Frans.

119 Staten van militairen van het eerste en tweede bataljon van het regiment infanterie 
van generaal-majoor F.Ch.W. graaf van Bijlandt, gelegerd te IJsselstein en 's-
Gravenhage, over de periode van april-september 1787.
1787 2 stukken

120 Staten van militairen van de compagnie van luitenant-kolonel P.D. Du Bois in het 
bataljon van het regiment artillerie van kolonel Du Pont en de sterkte van de 
garnizoenen, gelegerd te Vreeswijk, Jutphaas, IJsselstein, Vlissingen, Veere, Utrecht 
en Loevestein, over de periode van april-juli 1787. Met een bijlage.
1787 3 stukken

121 Staten van militairen van het regiment infanterie van generaal-majoor R. Dundas 
en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te Nieuwersluis, Muiden en Hoorn, over 
de periode van april-juli 1787.
1787 3 stukken

122 Staat van militairen van de compagnie artillerie van luitenantkolonel A. Gelinck, in 
het derde bataljon van het regiment van kolonel Du Pont en de sterkte van de 
garnizoenen, gelegerd te Woerden, Naarden, Muiden, Nieuwersluis, Schoonhoven, 
Nieuwpoort, Oudewater, Klundert en Hoorn, over de periode van april-juli 1787. 
Met een bijlage.
1787 2 stukken

123 Staten van militairen van het eerste, tweede en derde bataljon van het regiment 
Walen van generaal-majoor D. Grenier en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd 
te Vreeswijk, Jutphaas en Oudewater, over de periode van april-juli 1787; met een 
bijlage in het Nederlands.
1787 4 stukken
In het Frans.

124 Staten van militairen van het eerste bataljon van het regiment infanterie van 
luitenant-generaal J.A. baron van Haruenbroek en de sterkte van het garnizoen, 
gelegerd te Vianen, over de periode van april-juli 1787.
1787 2 stukken
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125 Staten van militairen van het regiment dragonders van luitenant-generaal F. prins 
van Hessen-Kassel en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te 's-Gravenhage, 
Hilversum en Loosdrecht, over de periode van april-juli 1787.
1787 2 stukken

126 Staten van militairen van het regiment cavalerie van luitenant-generaal W. 
landgraaf van Hessen-Philipsthall en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te 's-
Gravenhage en Hoorn, over de periode van april-juli 1787. Met een bijlage.
1787 4 stukken

127 Staten van militairen van het tweede bataljon van het regiment infanterie van 
luitenant-generaal B. Onderwater en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te 
Weesp en Naarden, over de periode van april-juli 1787. Met bijlagen.
1787 4 stukken

128 Staten van militairen van het eerste en tweede bataljon van het regiment infanterie 
van kolonel A.J.H.M. baron van Pabst en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te 
's-Gravenhage en Naarden, over de periode van april-juli 1787.
1787 2 stukken

129 Staten van militairen van het eerste en tweede bataljon van het regiment infanterie 
van generaal-majoor H. Pallardy en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te 
Utrecht en Woerden, over de periode van april-juli 1787.
1787 2 stukken

130 Staat van militairen van het legioen lichte troepen van kolonel F.J.O. rijngraaf van 
Salm en de sterkte van het garnizoen, gelegerd te Utrecht, over de periode van 
april-juli 1787.
1787 1 stuk

131 Staten van militairen van het eerste en het tweede bataljon van het regiment 
infanterie van kolonel F. prins van Saksen Gotha en de sterkte van de garnizoenen, 
gelegerd te Nieuwpoort, Oudewater en Woerden, over de periode van april-juli 
1787.
1787 2 stukken

132 Staten van militairen van het eerste en tweede bataljon van het regiment infanterie 
van generaal-majoor J. Stuart en de sterkte van de garnizoenen, gelegerd te 
Naarden, Schoonhoven en de Wierikerschans, over de periode van april-juli 1787.
1787 1 omslag

133 Staat van militairen van het tweede bataljon van het regiment infanterie van 
luitenant-generaal F. vorst van Waldeck en de sterkte van het garnizoen, gelegerd 
te Woudrichem, over de periode van april-juli 1787. Met een bijlage.
1787 2 stukken

134 Akte waarbij generaal-majoor A. van Rijssel verklaart, dat W.A. Nahuijs, luitenant-
kolonel in het regiment van generaal-majoor H. Pallardy, de functie van generaal-
adjudant tijdelijk heeft waargenomen.
1787 1 stuk
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b. Troepenwerving

b. Troepenwerving
b.1 Nieuw op te richten regimenten

b.1 Nieuw op te richten regimenten
Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

135 Akte waarbij kolonel J.A. d'Averhoult voorwaarden formuleert voor de oprichting 
van een regiment artillerie, met een afschrift.
1787 2 stukken

136 Rekest van baron de Bombelles voormalig luitenant-kolonel van het legioen van 
generaal Y.M.D. graaf Maillebois, aan de Commissie van Defensie te Woerden, om 
met het plan voor de oprichting van een corps lichte ruiters te willen instemmen, 
Met een bijlage.
1787 2 stukken
Bijlage in het Frans.

137 Rekest van A.W. Bronkhorst, gepensioneerd kapitein van het corps jagers van den 
Lande van Overmaze van kolonel F. baron de Sternbach, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden, om het plan voor het oprichten van een corps vrijwilligers, te 
willen goedkeuren.
1787 1 stuk

138 Rekest van G.H. Calkoen aan de Commissie van Defensie te Woerden van 30 
augustus 1787, om goedkeuring te willen verlenen aan de oprichting van een corps 
infanterie, dat hij te Geertruidenberg wil recruteren.
1787 1 stuk

139 Stukken betreffende de oprichting van een regiment infanterie, dat in juli 1787 
onder leiding van kolonel M.E.H. van Citters te Schoonhoven zal worden gelegerd.
1787 3 stukken
Eén stuk in het Frans.

140 Missive van kapitein C. Clarion aan de Commissie van Defensie te Woerden, waarin 
hij een aantal militairen voordraagt voor bevordering, Met bijlagen.
1787 3 stukken
Eén stuk in het Frans.

141 Rekest van graaf de Dolomieu aan de Commissie van Defensie te Woerden om een 
eigen corps infanterie te mogen oprichten ten behoeve van de verdediging van de 
provincie Holland, Met een bijlage.
1787 2 stukken
In het Frans.

142 Rekest van baron d'Eysus, kapitein van het derde bataljon Waalse grenadiers van 
kolonel M.E.H. van Citters, aan de Commissie van Defensie te Woerden, om 
aanvulling en financiering van zijn bataljon, dat in Gorinchem of Heusden zal 
worden ingekwartierd, met een afschrift.
1787 2 stukken
In het Frans.

143 Missive van St.(Genie),luitenant-kolonel in het regiment van Van der Burg, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden, inzake de oprichting van een regiment 
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cavalerie en infanterie.
(1787) 1 stuk
In het Frans.

144 Missive van H.F.A. van Hadel, kapitein in het tweede regiment infanterie van 
luitenant-generaal F. vorst van Waldeck, aan de Commissie van Defensie te 
Woerden, van 10 augustus 1787, inzake de oprichting van twee corpsen infanterie 
en huzaren.
1787 1 stuk

145 Akte van overeenkomst van de Commissie van Defensie te Woerden met kolonel P. 
baron de Kleinenberg, inzake de oprichting van een regiment cavalerie.
(1787) 1 stuk
In het Frans.

146 Rekest van chevalier De Lapaisieres, gepensioneerd officier van het regiment 
artillerie van generaal Y.M.D. graaf van Maillebois, aan de Commissie van Defensie 
te Woerden om goedkeuring voor het oprichten van een regiment artillerie.
1787 1 stuk
In het Frans.

147 Beschikking van de Commissie van Defensie te Woerden, waarbij het verzoek van 
luitenant H. Mascheck, om schadevergoeding wegens het verlies van zijn paard en 
om twee maanden soldij, wordt ingewilligd.
1787 1 stuk

148 Beschikking van de Commissie van Defensie te Woerden, waarbij kolonel J.A. baron 
de Matha toestemming krijgt om een regiment cavalerie op te richten, authentiek 
afschrift.
1787 1 stuk
In het Frans.

149 Akte van bevestiging door H. ter Mathe, auditeur-militair te Schoonhoven, van 20 
augustus 1787, van de aanstelling van B. Verhoek tot kanonnier.
1787 1 stuk

150 Akte van overeenkomst van de Commissie van Defensie te Woerden met kolonel 
Ph. de Meijern van 25 juli 1787, inzake de oprichting van een regiment infanterie.
1787 1 stuk

151 Beschikking van de Commissie van Defensie te Woerden van 26 juni 1787, waarbij 
kapitein J.L.G. Neeff toestemming wordt verleend om troepen te werven voor een 
vacante compagnie, die gelegerd zal worden te IJsselstein, authentieke afschriften.
1787 2 stukken

152 Akte van overeenkomst van de Commissie van Defensie te Woerden met A.J. Polis, 
inzake de oprichting van een regiment infanterie en een regiment cavalerie, twee 
afschriften, Met bijlagen.
1787 4 stukken
In het Frans.

153 Beschikking van de Commissie van Defensie te Woerden, waarbij kolonel de la 
Prade toestemming wordt verleend een eigen regiment cavalerie op te richten, 
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afschrift.
1787 1 stuk

154 Missive van le comte J. du Prat de Montfort, kolonel in dienst van de Verenigde 
Staten van Amerika, aan de Commissie van Defensie te Woerden, waarin hij zijn 
diensten aanbiedt ter verdediging van de provincie Holland, met een bijlage.
1787 1 stuk
In het Frans.

155 Akte van overeenkomst van de Commissie van Defensie te Woerden met Rouvroij, 
kapitein in het legioen van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm, inzake de 
terbeschikkingstelling van een corps jagers, afschrift, Met een bijlage.
(1787); 1787 2 stukken
In het Frans.

156 stukken betreffende het plan tot uitbreiding van het legioen van kolonel F.J.O. 
rijngraaf van Salm, gelegerd te Utrecht, authentieke afschriften.
1787 2 stukken

157 Akte van bevestiging van J. Spoors, auditeur-militair te Woerden, van 15 augustus 
1787, van de aanstelling van zes recruten in de compagnie artillerie van luitenant-
kolonel A. Gelinck.
1787 1 stuk

158 Akte van overeenkomst van de Staten van Holland en West-Friesland met kolonel 
F. baron de Sternbach van 7 juli 1787, inzake de oprichting van een regiment 
infanterie en een compagnie dragonders, gelegerd te Geertruidenberg, authentiek 
afschrift.
1787 1 stuk

159 Stukken betreffende de heroprichting van het regiment van kolonel R. baron 
Sulyard de Leefdael.
1787 4 stukken

b.2 Oude en nieuwe regimenten

b.2 Oude en nieuwe regimenten
Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

160 Staten van recruten van het tweede bataljon van het regiment infanterie van 
generaal-majoor F.Ch.W. graaf van Bijlandt, gelegerd te 's-Gravenhage, over de 
periode van juli-september.
1787 1 omslag

161 Staten van recruten van het regiment cavalerie van kolonel A. Ph. baron van der 
Capellen, gelegerd te Gorinchem, over de maand september 1787.
1787 2 stukken

162 Staten van recruten van het eerste bataljon van het regiment infanterie van 
generaal-majoor R. Dundas, gelegerd te Nieuwersluis, over de periode van juli-
september 1787.
1787 2 stukken

163 Staat van recruten van de compagnie artillerie van luitenant-kolonel A. Gelinck, 
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over de periode van juli-september 1787.
1787 1 stuk

164 Staten van recruten van het eerste en tweede bataljon van het regiment infanterie 
van luitenant-generaal J.A. baron van Hardenbroek, gelegerd te Vianen, over de 
periode van augustus-september 1787.
1787 2 stukken

165 Staten van recruten van het regiment cavalerie van luitenant-generaal W. landgraaf 
van Hessen-Philipsthall, over de maand augustus 1787.
1787 3 stukken

166 Staten van recruten van de compagnie artillerie van kapitein J.L.G. Neeff, over de 
periode van juli-september 1787.
1787 4 stukken

167 Staten van recruten van het tweede bataljon van het regiment infanterie van 
kolonel A.J.H.M. baron van Pabst, gelegerd te 's-Gravenhage, over de periode van 
augustus-september 1787.
1787 1 omslag

168 Staten van recruten van het tweede bataljon van het regiment infanterie van 
generaal-majoor H. Pallardy, over de periode van juli-september.
1787 1 omslag

169 Staten van recruten van het legioen van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm, gelegerd 
in de stad Utrecht, over de periode van juli-september 1787.
1787 1 omslag

170 Staten van recruten van het regiment van kolonel F. baron de Sternbach, gelegerd 
te Geertruidenberg, over de periode van juli-augustus 1787.
1787 2 katernen
Eén in het Frans.

171 Staten van recruten van het tweede bataljon van het regiment infanterie van 
generaal-majoor J. Stuart, gelegerd te Schoonhoven, over de periode van juni-
augustus 1787.
1787 1 omslag

172 Staten van recruten van het regiment infanterie van kolonel R. baron Sulyard de 
Leefdael, over de periode van augustus-september 1787.
1787 6 stukken

173 Staten van recruten van het vacante regiment Walen (gelegerd in de stad Utrecht), 
over de periode van augustus-september 1787.
1787 1 omslag

I.2.2 VERDEDIGING

I.2.2 VERDEDIGING
a. Inundaties

a. Inundaties
Zie ook inv.nrs. 302-305 en 307-317.
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174 Memorie van (D.G.B. Dalhoff, kapitein-ingenieur) voor de Commissie van Defensie 
te Woerden over de voorgenomen inundatie te Naarden en Muiden.
1787 1 stuk

b. Fortificaties

b. Fortificaties
Zie ook inv.nrs. 301-302.

175 Missiven van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 9, 26 en 31 juli en 4 september 1787.
1787 4 stukken

176 Missiven van J.G. Pabst, commandant van het fort Loevestein, aan de Commissie 
van Defensie te Woerden, van 16 juli - 6 september 1787. Met een bijlage.
1787 1 omslag
1787 juli 16, 22, 27 (met een bijlage)
1787 augustus 13, 26
1787 september 4, 6

177 Lijst van benodigde wapens en ammunitie voor het fort de Kleine Wierike onder 
Woerden en het fort Loevestein, opgesteld door D.G.B. Dalhoff, kapitein-ingenieur, 
voor de Commissie van Defensie te Woerden.
1787 1 stuk

178 Lijsten van goederen, die op 21 en 23 juni 1787 op het kasteel van Woerden zijn 
aangetroffen, Met een bijlage.
1787 3 stukken

179 Memories van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties en D.G.B. 
Dalhoff, kapitein-ingenieur voor de Commissie van Defensie te Woerden, van 2 
september 1787, inzake het verleggen van de verdedigingslinie van de provincie 
Holland en de maatregelen, die getroffen moeten worden ter verdediging van de 
stad Gorinchem en het fort Loevestein.
1787 3 stukken

180 Missive van A. Lacoste aan de Commissie van Defensie te Woerden, van 13 
september 1787, waarin hij hen aanspoort maatregelen te treffen voor de 
verdediging van het fort Loevestein, aangezien een aantal soldaten zijn 
overgelopen naar de Gelderse troepen.
1787 1 stuk

I.2.3 INCIDENTEN

I.2.3 INCIDENTEN
a. De aanhouding bij Goejanverwellesluis

a. De aanhouding bij Goejanverwellesluis

181 Missive van C.J. de Lange van Wijngaarden, commandant van het Goudse vrijcorps, 
te Goejanverwellesluis, aan de Commissie van Defensie te Woerden, van 30 juni 
1787, waarin hij toezegt een detachement hulptroepen naar de post "Bon Repas" te 
zullen zenden.
1787 1 stuk

182 Missive van D. van Genderen, luitenant van het Goudse vrijcorps te 
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Goejanverwellesluis, aan de Commissie van Defensie te Woerden, van 24 augustus 
1787, inzake zijn gedrag te Haastrecht en het in beslag nemen van wapens.
1787 1 stuk

183 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan de Staten van Holland en 
West-Friesland, van 28 augustus 1787, betreffende de aanhouding van prinses 
Wilhelmina te Goejanverwellesluis op 28 juni 1787; afschrift.
1787 1 katern
1. In druk.
2. Zie ook inv.nrs. 284-285.

184 Missive van D. van Genderen, luitenant van het Goudse vrijcorps, aan de Commissie 
van Defensie te Woerden, van 6 september 1787, inzake het gerucht dat prinses 
Wilhelmina voor de tweede maal onderweg naar Holland zou zijn.
1787 1 stuk

b. Oranjeoproeren en incidenten met vrijcorpsen

b. Oranjeoproeren en incidenten met vrijcorpsen
Alfabetisch op plaatsnaam geordend.

185 Missive van de Commissie tot het Defensiewezen van Rotterdam aan de Commissie 
van Defensie te Woerden van 10 juli 1787, inzake de Oranjegezindheid van het 
garnizoen van Breda en van G.W. Motman, rentmeester van Breda.
1787 1 stuk

186 Missive van het Genootschap van Wapenhandel "Getrouw voor Stad en Vaderland" 
te Den Briel aan de Commissie van Defensie te Woerden van 25 juni 1787, waarin zij 
melden, dat het vrijcorps door de inwoners van Den Briel wordt aangevallen en 
daarom voorlopig niet kan uitrukken, Met een bijlage.
1787 2 stukken
Bijlage in druk.

187 Missive van het detachement van de Rotterdamse schutterij, gelegerd te Capelle 
aan de IJssel, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 8 augustus 1787, 
betreffende de aanhouding van de Oranjegezinde J. Kooij op 7 augustus 1787; met 
een bijlage.
1787 1 stuk

188 Missive van het stadsbestuur van Heusden aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 4 juli 1787, waarin zij om materiële hulp vragen, om de stad tegen de 
overlast van Oranjegezinden te kunnen verdedigen.
1787 1 stuk

189 Missive van P.C. Hoynck van Papendrecht, drossaard van Heusden, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 8 juli 1787, waarin hij hen om militaire 
assistentie vraagt voor de bescherming van het land van Heusden tegen een aanval 
van Oranjegezinden uit Gelderland en de stad Heusden.
1787 1 stuk

190 Missive van P.C. Hoynck van Papendrecht, drossaard van Heusden, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 5 augustus 1787, inzake een beschieting 
van een schipper op de Maas vanaf de Gelderse oever, Met een bijlage.
1787 2 stukken
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191 Missive van de heer Warin, baljuw van Gooiland, aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 30 augustus 1787, waarin hij belooft de schouten van Hilversum en 
Huizen te zullen vermanen om tegen oproerlingen op te treden.
1787 1 stuk

192 Lijst van stukken, betreffende het Oranjeoproer te Leerdam op 6 juli 1787, afschrift.
1787 1 stuk
1. Zie inv.nrs. 193-198.
2. Zie ook inv.nrs. 287-289 en 291-292.

193 Missive van J.A. van Hall, schout van de heerlijkheid Heikop en Boeikop, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 7 juli 1787, waarin hij om een 
detachement militairen vraagt, in verband met een dreigende aanval van 
plunderaars, die nu in Leerdam huishouden.
1787 1 stuk

194 Missive van D. Boelaard, schout van Meerkerk, aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 7 juli 1787, waarin hij melding maakt van een oproer te Leerdam 
onder leiding van burgemeester C.F.A. Knijff.
1787 1 stuk

195 Rapport van H. Harmsen en L.P. Holthuysen, leden van het genootschap van 
wapenhandel van Vianen, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 19 juli 
1787, inzake hun bezoek aan Leerdam en Schoonrewoerd, naar aanleiding van het 
Oranjeoproer van 6 juli en inzake de arrestatie van burgemeester C.F.A. Knijff en 
schepen E. de Man, als aanvoerders van dit oproer.
1787 1 stuk

196 Missive van drossaard, burgemeesters en schepenen van de stad en het graafschap 
Leerdam aan de Commissie van Defensie te Woerden van 10 juli 1787, waarin zij 
protesteren tegen de arrestatie van burgemeester C.F.A. Knijff en schepen E. de 
Man, aangezien deze regenten hun inziens geen aandeel hadden in het 
Oranjeoproer van 6 juli 1787.
1787 1 katern

197 Akte van getuigenverklaringen van T. IJzerman, M. van der Hart en J. Claessen van 2 
september 1787, inzake het optreden van H. Kok, smidsknecht en J. Hartman, 
timmermansknecht, tijdens het Oranjeoproer te Leerdam van 6 juli 1787.
1787 3 stukken

198 Missive van H. van Hurck, drossaard van Vianen, aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 6 augustus 1787, inzake het overdragen van burgemeester C.F.A. 
Knijff aan een deurwaarder van het Hof van Holland.
1787 1 stuk

199 Missive van de krijgsraad van de schutterij der hoge heerlijkheid Monster aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 3 juli 1787, waarin wordt medegedeeld, 
dat de leden van het corps, in verband met een Oranjeoproer aldaar hun 
woonplaats niet kunnen verlaten.
1787 1 stuk
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200 Missive van A. Francken, schout en stadhouder van Naarden en Gooiland, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 9 september 1787, inzake het wangedrag 
van leden van het vrijcorps tegenover Oranjegezinden, Met bijlagen.
1787 4 stukken

201 Missiven van H. Steenberg, schout van Noordwaddinxveen, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 7 en 9 juli 1787, waarin hij militaire assistentie vraagt, om 
de leden van het vrijcorps te beschermen tegen aanvallen van leden van de Goudse 
Oranjesociëteit.
1787 2 stukken

202 Stukken betreffende de beschieting door boeren te Papendrecht van militairen, die 
zojuist een Oranjegezinde naar de gevangenis hadden gebracht.
1787 2 stukken

203 Missive van N.N. aan de Commissie van Defensie te Woerden, inzake het 
gedwongen ondertekenen van een rekest ten gunste van prins Willem V door 
inwoners van het land van Altena en inzake voorstellen ter verdediging van hun 
gebied.
1787 1 stuk

204 Missive van de Commissie tot het Defensiewezen van de stad Dordrecht aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 26 juli 787, inzake de arrestatie van W. van 
Wijk.
1787 1 stuk

205 Missiven van de baljuw en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland te Dordrecht aan 
de Commissie van Defensie te Woerden van 28 juli en 1 augustus 1787, waarin zij 
hen verzoeken het bewijsmateriaal tegen W. van Wijk te willen toezenden.
1787 2 stukken

206 Missive van de Commissie tot het Defensiewezen van de stad Dordrecht van de 
Commissie van Defensie te Woerden van 23 augustus 1787, waarin zij berichten het 
bewijsmateriaal tegen W. van Wijk bij D. van Helden, baljuw van Woudrichem, te 
hebben opgevraagd, Met een bijlage.
1787 2 stukken

207 Missive van D. van Helden, baljuw van Woudrichem, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 26 augustus 1787, waarin hij toezegt eventuele nadere 
gegevens over W. van Wijk te zullen toezenden, Met bijlagen.
1787 3 stukken

208 Missiven van de Commissie tot het Defensiewezen van de stad Dordrecht aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 17 en 31 augustus 1787, waarin zij 
bewijsmateriaal toezenden, waaruit blijkt dat W. van Wijk de aanvoerder van het 
Oranjeoproer te Sleeswijk is geweest en bewoners heeft gedwongen om een rekest 
ten gunste van prins Willem V te ondertekenen, Met bijlagen.
1787 1 omslag

209 Missive van een onderluitenant, gelegerd te IJsselstein, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 6 augustus 1787, inzake het verwijderen van 
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Oranjebloemen, linten en leuzen, die door inwoners van IJsselstein werden 
gedragen.
1787 1 stuk

II. Verdediging te water

II. VERDEDIGING TE WATER
II.1 Algemeen

II.1 ALGEMEEN
Zie ook inv.nrs. 294-295.

210 Missiven van N. Montauban van Zwijndrecht, commissaris van de uitleggers aan de 
zuidzijde van de provincie Holland, aan de Commissie van Defensie te Woerden, 
over de periode van 28 juni - 18 september 1787. Met bijlagen.
1787 1 omslag
1. De brieven van 28 juni - 16 september zijn genummerd van 1 t/m 52.
2. Nummer 14 ontbreekt.
1787 juni 28, 29, 30
1787 juli 1, 2, 3, 4, 6 (met bijlagen), 9, 11, 12 (met een bijlage), 14, 15, 16, 19 (met bijlagen), 20 (met een 
bijlage), 22, 23, 24, 26, 27 (met bijlagen), 28, 29 (2 x) (met een bijlage), 30, 31
1787 augustus 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 16 (met een bijlage), 17 (met een bijlage), 18, 19, 21, 23, 25, 26, 
27, 31 (met een bijlage)
1787 september 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 (3 x), 17, 18

II.2 Bijzonder

II.2 BIJZONDER
II.2.1 Diverse oorlogsschepen tezamen

II.2.1 Diverse oorlogsschepen tezamen

211 Stukken betreffende de aanstelling van N. Montauban van Zwijndrecht, makelaar te 
Rotterdam, tot commissaris van de uitleggers aan de zuidzijde van de provincie 
Holland, concept; met afschrift.
1787; 1789 2 stukken

212 Instructie van de Commissie van Defensie te Woerden voor de bemanning van de 
oorlogsschepen, afschrift.
1787 1 katern

213 Stukken betreffende de wijziging van artikel 7 van de instructie voor de 
commandanten van de oorlogsschepen van de Commissie van Defensie te 
Woerden, concept.
1787 4 stukken

214 Uittreksel uit een resolutie van de Commissie van Defensie te Woerden van 16 
augustus 1787, inzake de opheffing van het verbod op het vervoer van jenever naar 
Gelderland en Utrecht.
1787 1 stuk

215 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan de commandanten van de 
uitleggers van 7 augustus 1787, waarbij zij opdracht geven om 30 oxhoofden 
"gedestileerd" ongehinderd te laten passeren, met aantekeningen van twee 
commandanten met een kwitantie van koopman H. Raateringh wegens de 
ontvangst van de 30 oxhoofden.
1787 1 stuk

216 Lijst van besluiten van de vergadering van de Commissie van Defensie te Woerden 
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van 29 augustus 1787, betreffende de oorlogsschepen.
1787 1 stuk

217 Rapport van D.J. Canter Camerlingh en M. van Toulon, leden van de Commissie van 
Defensie, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 15 september 1787, 
inzake de monstering van de uitleggers op de rivieren, concept. Met bijlagen.
1787 1 omslag
1. Bijlagen genummerd van A t/m R.
2. Zie ook inv.nr. 3.

II.2.2 De oorlogsschepen afzonderlijk

II.2.2 De oorlogsschepen afzonderlijk
a. "De Oppasser" op de Maas voor IJsselmonde

a. "De Oppasser" op de Maas voor IJsselmonde

218 Instructie van de Commissie van Defensie te Woerden van juli 1787 voor J.L. 
Vitriarius, commandant van het schip "De Oppasser", concept en afschrift.
1787 2 katernen

219 Lijst van te vervullen functies op het schip "De Oppasser". Met een afschrift.
1787 2 stukken

220 Missive van W. Prins, bewindhebber van de V.O.C. te Rotterdam, aan (de 
Commissie van Defensie te Woerden) van 22 juli 1787, waarin hij verzoekt het schip 
"Dordewijk", dat is aangehouden, (door het schip "De Oppasser") te laten passeren.
1787 1 stuk

221 Akte waarbij J.L. Vitriarius, commandant van het schip "De Oppasser", verklaart dat 
hij T. Valkenburgh op 5 augustus 1787 nabij het Cappelse veer heeft gearresteerd en 
hem aan de heer Collot d'Escury, baljuw van Schieland, wilde overdragen.
1787 1 stuk

222 Weekrapporten van J.L. Vitriarius, commandant van het schip "De Oppasser", aan 
de Commissie van Defensie te Woerden van 13 juli en 5, 11 19 augustus 1787. Met 
bijlagen.
1787 1 omslag

223 Missiven van J.L. Vitriarius, commandant van het schip "De Oppasser" aan de 
Commissie van Defensie te Woerden over de periode van 20 juli - 10 september 
1787. Met bijlagen.
1787 1 omslag
1787 juli 20 (met bijlagen)
1787 augustus 14, 30
1787 september 5 (2 x), 10

b. "Het wagtschip Schiedam" voor Hellevoetsluis

b. "Het wagtschip Schiedam" voor Hellevoetsluis

224 Missive van luitenant Landers, chirurgijn-majoor aan boord van "het wagtschip 
Schiedam" aan de Commissie van Defensie te Woerden van 23 augustus 1787, 
waarin hij solliciteert naar een functie aan wal.
1787 1 stuk
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c. "De Spion" voor Loevestein

c. "De Spion" voor Loevestein
Zie ook inv.nr. 319.

225 Akte van getuigenverklaring van D. Verdoes ten overstaan van schepenen van 
Dordrecht, inzake het beschieten van zijn schip tijdens zijn doortocht bij de 
Dalemse sluis, met akte van getuigenverklaringen van drie leden van een vrijcorps 
ten overstaan van officieren van het vrijcorps te Loevestein van 22 juli 1787, inzake 
de beschieting van het schip van D. Verdoes.
1787 1 stuk

226 Instructie van de Commissie van Defensie te Woerden van 1 augustus 1787 voor W. 
van Dam, commandant van het schip "de Spion", afschrift en concept, Met bijlagen.
1787 1 omslag

227 Missive van P. van Aardenburg, tweede luitenant-ter-zee, aan boord van het schip 
"de Spion", aan de Commissie van Defensie te Woerden van 28 augustus 1787, 
inzake het in beslag nemen van ammunitie te Gorinchem.
1787 1 stuk

228 Weekrapporten van W. van Dam, commandant van het schip "de Spion", aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 19 en 26 augustus en 2 september 1787. 
Met bijlagen.
1787 6 stukken

229 Missiven van W. van Dam, commandant van het schip "de Spion", aan de 
Commissie van Defensie te Woerden in de periode van 24 augustus - 9 september 
1787. Met bijlagen.
1787 7 stukken
1787 augustus 24 (met bijlagen), 25, 28
1787 september 9 (met bijlage)

230 Missiven van G.N. van Empel en J. Hofnaer aan W. van Dam, commandant van het 
schip "de Spion", van 11 september 1787, inzake de werving van bemanningsleden.
1787 2 stukken

231 Missive van W. van Dam, Commandant van het schip "de Spion", aan H.W. Smith, 
luitenant-ter-zee, van 12 september 1787, waarin hij hem toezegt, dat hij aan boord 
kan komen en ook weer ongehinderd het schip kan verlaten.
1787 1 stuk

232 Missiven van S. van Reyn aan W. van Dam, commandant van het schip "de Spion", 
van 12 september 1787, inzake de levering van goederen.
1787 2 stukken

233 Proces-verbaal van het getuigenverhoor van H.W. Smith, luitenant-ter-zee, 
afgenomen door leden van de Commissie van Defensie te Woerden op 14 
september 1787.
1787 1 omslag

234 Stukken van H.W. Smith, luitenant-ter-zee, die na zijn arrestatie door de Commissie 
van Defensie te Woerden in beslag zijn genomen; originelen en authentieke 
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afschriften.
[1782], 1783, 1785, 1787 1 omslag

d. "De Toezigt" voor Dordrecht

d. "De Toezigt" voor Dordrecht

235 Uittreksel uit de resoluties van de Commissie van Defensie te Woerden van 22 juli 
1787, inzake de instructie voor luitenant-ter-zee P.G. Knops, commandant van het 
schip "de Toezigt" afschrift.
1787 1 stuk

e. "De Waakzaamheid" voor Vianen

e. "De Waakzaamheid" voor Vianen

236 Instructie van de Commissie van Defensie te Woerden voor luitenant G. Donckum, 
commandant van het schip "de Waakzaamheid", van juli 1787; afschrift. Met een 
bijlage.
1787 2 stukken

237 Weekrapporten van G. Donckum, commandant van het schip "de Waakzaamheid", 
aan de Commissie van Defensie te Woerden over de periode van 15 juli - 2 
september 1787.
1787 1 omslag
1787 juli 15, 22, 29
1787 augustus 5, 12, 19, 26

238 Missiven van G. van Donckum, commandant van het schip "de Waakzaamheid", 
aan de Commissie van Defensie te Woerden, van 14 augustus en 13 september 1787.
1787 2 stukken

239 Lijst van te vervullen functies op het schip "de Waakzaamheid".
1787 1 stuk

f. "De Windhond" op de Kil

f. "De Windhond" op de Kil

240 Instructie van de Commissie van Defensie te Woerden voor J.J. Eije, commandant 
van het schip "de Windhond" van 30 juni 1787; afschriften. Met bijlagen.
1787 1 omslag

241 Missiven van de leden van de krijgsraad aan boord van het schip "de Windhond", 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 6, 14 en 23 augustus 1787, waarin 
zij zich verantwoorden voor de door hen tot dusver bij de veroordeling van een 
dekofficier en een kwartiermeester gevolgde procedure en waarin zij verklaren 
waarom zij N. Montauban van Zwijndrecht hierover niet behoefden in te lichten.
1787 3 stukken

242 Memorie van J.J. Eije, commandant van het schip "de Windhond" van 30 augustus 
1787 over de veranderingen die volgens hem noodzakelijk zijn, om de verdediging 
van de rivier de Kil te verbeteren, afschrift. Met een bijlage.
1787 2 stukken

243 Weekrapporten van J.J. Eije, commandant van het schip "de Windhond", aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 16 juli - 3 september 1787, Met bijlagen.
1787 1 omslag



42 Cie. Defensie Woerden 3.01.48

1787 juli 16 (met bijlagen), 23 (3 x), 26 (2 x), 27 (2 x), 29 (2 x), 30 (2 x)
1787 augustus 6, 8, 13 (met bijlagen), 19, 24 (met bijlagen), 28 (met een bijlage)
1787 september 3

244 Lijst van gerecruteerde manschappen voor het schip "de Windhond".
1787 1 stuk

g. Schepen op de Zuiderzee

g. Schepen op de Zuiderzee

245 Missive van P.H. van Pelt, kapitein-ter-zee, aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 12 augustus 1787, inzake de uniformen voor de commandanten van 
de schepen, Met een bijlage.
1787 2 stukken

246 Rekest van P.H. van Pelt, A. Braak en J. Sels, kapiteins-ter-zee op de 
oorlogsschepen op de Zuiderzee, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 8 
september 1787, om uitbetaling van hun gage.
1787 1 stuk

247 Lijst van officieren voor de uitleggers op de Zuiderzee, opgesteld door de 
Commissie van het Defensiewezen van Amsterdam van 12 september 1787.
1787 1 stuk

C. HET ONTSLAG VAN DE COMMISSIE

C. HET ONTSLAG VAN DE COMMISSIE
Zie ook inv.nrs. 331-334.

248 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 18 
september 1787, inzake de opschorting en stopzetting van betalingen, die op last 
van de Commissie van Defensie te Woerden gedaan kunnen worden.
1787 1 stuk

249 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 8 
oktober 1787, inzake de genoegdoening van prinses Wilhelmina, echtgenote van 
prins Willem V, naar aanleiding van de aanhouding te Goejanverwellesluis.
1787 1 katern

250 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 11 
oktober 1787, inzake het ontslag van de leden van de Commissie van Defensie te 
Woerden en andere patriotten.
1787 1 stuk
In druk.

251 "Placaat van amnestie", ordonnantie van de Staten van Holland en West-Friesland 
van 15 februari 1788, inzake de amnestie voor patriotten.
1788 1 stuk
In druk.

252 Uittreksel uit de decreten der Vergadering van de Provisionele Representanten van 
het Volk van Holland van 6 april 1795, waarin de resolutie van de Staten van 
Holland en West-Friesland van 11 oktober 1787, inzake het ontslag van de leden van 
de Commissie van Defensie te Woerden en andere patriotten wordt herroepen, Met 
bijlagen.
1795. 1787 4 stukken
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Gedeeltelijk in druk.
D. DE EINDVERANTWOORDING VAN DE COMMISSIE

D. DE EINDVERANTWOORDING VAN DE COMMISSIE
I. De financiële verantwoording

I. DE FINANCIËLE VERANTWOORDING

253 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 9 
oktober 1787, inzake de aanstelling van een klerk, die de Commissie van Defensie te 
Woerden zal assisteren bij het opstellen van een financiële verantwoording, Met 
een bijlage.
1787 2 stukken

254 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 30 
oktober 1787, houdende de rekening van de voormalige Commissie van Defensie te 
Woerden, opgesteld ten behoeve van de Staten van Holland en West-Friesland, 
concept en net.
1787 1 omslag
1. Merendeels in tweevoud.
2. Concept is uitgebreider.
3. Zie ook inv.nr. 293.

255-257 Bijlagen gediend hebbende tot het opstellen en het afwikkelen van de rekening, die 
de voormalige Commissie van Defensie te Woerden krachtens de resolutie van 8 
september 1787 voor de Staten van Holland en West-Friesland ter verantwoording 
moet opstellen.
1787 en 1788 2 omslagen en 1 stuk
255 Bijlagen, die gediend hebben tot het opstellen van de rekening van 

de voormalige Commissie van Defensie te Woerden, 1787, 1 omslag
256 Mandaat van de Gecommitteerde Raden van Holland en West-

Friesland voor N. baron van Boetzelaer, ontvanger-generaal van 
Holland, van 12 september 1787 om aan de Commissie van Defensie 
te Woerden een bedrag van 5.000 ponden van veertig groten Vlaams 
te betalen, 1787, 1 stuk

257 Kwitanties van diverse personen voor de Commissie van Defensie te 
Woerden wegens de betaling voor verleende diensten, 1787 en 1788, 
1 omslag

258 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van 11 
januari 1788, houdende een advies van de Gecommitteerde Raden, inzake de 
rekening van de gewezen Commissie van Defensie te Woerden, Met bijlagen.
1788 1 omslag

259 Brief van P. (Stadnisiki) aan C. van Foreest, lid van de voormalige Commissie van 
Defensie te Woerden, van 21 maart 1788, betreffende een mandaat van de 
Gecommitteerde Raden.
1788 1 stuk

260 Brief van C. van Foreest aan (D.J. Canter Camerlingh) van 25 oktober 1789, waarin 
hij rekeningen voor bodediensten voor de gewezen Commissie van Defensie te 
Woerden afwijst.
1789 1 stuk
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261 Brieven van M. van Toulon aan C. van Foreest en D.J. Canter Camerlingh, leden van 
de gewezen Commissie van Defensie te Woerden, van 17 september en 13 en 20 
oktober 1789, inzake de afwikkeling van financiële kwesties van de gewezen 
Commissie van Defensie te Woerden, Met een bijlage.
1789. 1789 1 omslag

II. De algemene verantwoording

II. DE ALGEMENE VERANTWOORDING

262 Aantekeningen van C. van Foreest, lid van de voormalige Commissie van Defensie 
te Woerden, inzake de gebeurtenissen op 14 en 15 september 1787, bestemd voor 
"het Omstandig Verslag", met aantekeningen in de marge van F.G. Blok.
1787 1 stuk

263 Missive van de Staten van Holland en West-Friesland aan de leden van de 
voormalige Commissie van Defensie te Woerden van 5 februari 1788, waarin hen 
wordt verzocht een volledig rapport te schrijven over hun werkzaamheden in de 
periode van 12 juni - 19 september 1787.
1788 1 stuk
In tweevoud.

264 Missive van de voormalige leden van de Commissie van Defensie te Woerden aan 
de Staten van Holland en West-Friesland van 12 februari 1788, waarin zij 
mededelen, dat het schrijven van een rapport over hun werkzaamheden als 
Commissie bemoeilijkt wordt, aangezien zij dit uit particuliere aantekeningen 
moeten samen-stellen, afschrift.
1788 1 stuk
In tweevoud.

265 Missive van de Staten van Holland en West-Friesland aan de leden van de 
voormalige Commissie van Defensie te Woerden van 21 maart 1788, waarin zij het 
aangevoerde bezwaar afwijzen en hen adviseren het rapport op de door hen 
verstrekte resoluties te baseren, Met een bijlage.
1788 2 stukken

266 Missive van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier aan (F.G. Blok, lid 
van de voormalige Commissie van Defensie te Woerden) van 27 maart 1788, inzake 
het toezenden van bescheiden, afschrift.
1788 1 stuk

267 Missive van de leden van de voormalige Commissie van Defensie te Woerden aan 
de Staten van Holland en West-Friesland van 1 april 1788, waarin zij meedelen, dat 
zij te allen tijde bereid zijn om een rapport voor hen te schrijven, afschriften.
1788 1 stuk
In tweevoud.

268 Brief van H. van Stralen aan C. van Foreest, lid van de voormalige Commissie van 
Defensie te Woerden van 1 april 1788, waarin hij toezegt, ondanks blijvende 
bezwaren, zijn medewerking te zullen verlenen aan het bij de Gecommitteerde 
Raden in te dienen rapport.
1788 1 stuk
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269 Uittreksel uit een missive van (de Staten van Holland en West-Friesland) aan de 
leden van de voormalige Commissie van Defensie te Woerden van (30) juni 1788, 
inzake de open brief van 16 augustus 1787 aan "het Vliegende legertje", afschrift. 
Met bijlagen.
1787 en 1788 3 stukken

270 Missive van de leden van de voormalige Commissie van Defensie te Woerden aan 
de Staten van Holland en West-Friesland, waarin zij de Commissie verdedigen, 
concept.
(1788) 1 stuk

271 Brief van F.G. Blok aan C. van Foreest van 30 september 1791, inzake de publikatie 
"Bijdragen tot de geschiedenis van de omwenteling van 1787", van P.Ph.J. Quint 
Ondaatje, Met een bijlage.
1791 2 stukken
Niet raadpleegbaar

272 Brief van D.J. Canter Camerlingh aan C. van Foreest van 15 januari 1803, waarin hij 
meedeelt, dat stukken van de Commissie niet zijn te vinden en dat de Fransen hen 
half september 1787 nog hadden gerustgesteld met betrekking tot de komst van de 
Pruisen.
1803 1 stuk

273 Brief van F.G. Blok aan C. van Foreest van 31 januari 1803, waarin hij schrijft over de 
vorderingen van "Het Omstandig Verslag" en dat hij de correspondentie tussen de 
leden van de Commissie en de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier wil 
verzwijgen, vanwege de onjuiste mededeling, inzake het bijhouden der notulen.
1803 1 stuk

274 Uittreksel uit een brief van C. van Foreest aan F.G. Blok van 3 februari 1803, waarin 
hij hem adviseert om alsnog de correspondentie met de Gecommitteerde Raden 
van het Zuiderkwartier op te nemen in "Het Omstandig Verslag" en op het punt van 
het bijhouden der notulen nader uit te werken.
1803 1 stuk

275 Brief van F.G. Blok aan C. van Foreest van 8 april 1803, waarin hij schrijft, dat hij het 
aantal bijlagen van "Het Omstandig Verslag" wil beperken tot veertig, aangezien 
een groot aantal bescheiden gedrukt zijn en dat hij de beweringen in de publikatie 
"Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787" van P.Ph.J. Quint Ondaatje 
in dit verslag wil weerleggen.
1803 1 stuk

276 Brief van F.G. Blok aan C. van Foreest van 9 april 1803, waarin hij schrijft, dat hij 
"Het Omstandig Verslag" te goedertrouw heeft samengesteld, dat kolonel F.J.O. 
rijngraaf van Salm in "Het Omstandig Verslag" in tegenstelling tot in de publikatie 
van P.Ph.J. Quint Ondaatje, slecht zal worden afgeschilderd, aangezien hij dat 
verdient en dat hij de onderlinge correspondentie tussen de leden van de 
Commissie van vóór 18 september 1787 heeft vernietigd.
1803 1 stuk

277 Aantekeningen van C. van Foreest, lid van de voormalige Commissie van Defensie 
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te Woerden, naar aanleiding van het concept van "Het Omstandig Verslag".
(1803) 1 stuk

278 Lijst van data van resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, die in de 
periode van 5 oktober 1787 - 30 oktober 1789 zijn genomen, en in januari en 
februari 1803 in verband met het opstellen van "Het Omstandig Verslag" zijn 
afgeschreven.
(1803) 1 stuk

279 Brief van C. van Foreest aan (een lid van de Gecommitteerde Raden van Holland en 
West-Friesland), waarin hij verzoekt hem in te willen lichten over wat men van het 
concept van "Het Omstandig Verslag" vindt, klad.
z.d. 1 stuk

280 Rapport van de Commissie van Defensie te Woerden voor de Staten van Holland en 
West-Friesland van hun werkzaamheden over de periode van 18 juni - 19 
september 1787, concept.
(1803) 1 pak
Volledige titel is: "Omstandig Verslag van de verrigtingen der Gecommitteerden van Hun Ed.Gr. 
Mogenden ter Defensie der provintie van Holland en der stad Utrecht, geresideerd hebbende te 
Woerden."

281-334 Bijlagen die gediend hebben tot het opstellen van "Het Omstandig Verslag", die de 
voormalige Commissie van Defensie te Woerden krachtens de resolutie van 18 
september 1787 voor de Staten van Holland en West-Friesland ter verantwoording 
moest opstellen, afschriften en authentieke afschriften.
1787, 1788, 1789, 1791 en 1792 74 stukken en 2 katernen
1. Oorspronkelijk genummerd van I t/m XL.
2. Voor bijlage XXV zie inv.nrs. 3 en 217.
3. Enkele bijlagen zijn in het Frans.
4. Enkele bijlagen zijn in druk.
281 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-

Friesland van 26 juni 1787, waarbij zij instemmen met de door de 
Commissie van Defensie te Woerden gedane voorstellen, inzake 
militaire aangelegenheden, authentiek afschrift. 1787, 1 stuk

282 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 15 augustus 1787, waarbij de Commissie van Defensie 
te Woerden bevoegd wordt verklaard tot het oprichten van nieuwe 
corpsen, 1787, 1 stuk
In druk.

283 Staat van de wachtposten te Utrecht en de sterkte van het garnizoen 
op 15 september 1787, opgesteld in verband met onlangs 
aangebrachte wijzigingen, afschrift. 1787, 1 stuk

284 Rapport van de Commissie van Defensie te Woerden, aan de Staten 
van Holland en West-Friesland, van de de aanhouding van prinses 
Wilhelmina op 28 juni 1787 te Goejanverwellesluis, afschrift. (juli 
1787);, 1 katern
1. Incompleet.
2. Zie ook inv.nrs. 183 en 285.

285 Rapport van C.J. de Lange van Wijngaarden, commandant van het 
vrijcorps van Gouda en anderen aan de Commissie van Defensie te 
Woerden van 15 juli 1787, van de aanhouding van prinses Wilhelmina 
op 28 juni 1787 te Goejanverwellesluis, 1787, 1 katern
Zie ook inv.nrs. 183 en 284.
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286 Missive van J. Ruigendijk, secretaris van "het Genootschap voor 't 
Vaderland", het vrijcorps te Haastrecht, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 10 juli 1787, betreffende de verspreiding 
van een opruiend geschrift op 28 juni 1787 en het wangedrag van 
enkele inwoners van Gouda en Gouderak op 8 juli 1787, 1787, 1 stuk

287 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West - 
Friesland van 11 juli 1787, inzake een brief van de Commissie van 
Defensie te Woerden over het Oranjeoproer te Leerdam, authentiek 
afschrift. 1787, 1 stuk

288 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 24 juli 1787, betreffende een missive van de Commissie 
van Defensie te Woerden, inzake het Oranjeoproer te Leerdam op 6 
juli en het aandeel daarin van burgemeester C.F.A. Knijff en schepen 
E. de Man en betreffende het wangedrag van de Gelderse militie te 
Dalhem, authentiek afschrift. Met bijlage, 1787, 8 stukken

289 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 12 juli 1787, inzake de ongeregeldheden tijdens het 
Oranjeoproer te Leerdam, authentiek afschrift. 1787, 1 stuk

290 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 18 juli 1787, waarin de magistraat van IJsselstein wordt 
gelast om de sleutels van de stad aan de commandant van het 
garnizoen te IJsselstein te geven, authentiek afschrift. 1787, 1 stuk

291 Rapport van J. Spoors, auditeur-militair, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 18 juli 1787, betreffende zijn opsporingen 
en ondervragingen van getuigen over het aandeel van C.F.A. Knijff, 
burgemeester van Leerdam, in het Oranjeoproer op 6 juli 1787. Met 
een bijlage, afschrift. 1787, 2 stukken

292 Missive van de Staten van Holland en West-Friesland aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 2 augustus 1787, 
betreffende het Oranjeoproer te Leerdam en het aandeel daarin van 
C.F.A. Knijff, burgemeester aldaar, 1787, 1 stuk

293 Staat van ontvangsten en uitgaven van de voormalige Commissie 
van Defensie te Woerden, 1787; concept. Met bijlagen, authentieke 
afschriften en afschriften. 1787, 5 stukken

294 Uittreksel uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van het 
Zuiderkwartier van 6 en 25 oktober en 17 november 1787, inzake de 
verkoop van uitleggers, die de Commissie van Defensie te Woerden 
had aangekocht, waartoe Gecommitteerde Raden G.L. Bendt, 
secretaris van N. Montauban van Zwijndrecht, opdracht hadden 
gegeven, afschriften. 1787, 3 stukken

295 Uittreksel uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van het 
Zuiderkwartier van 10 december 1787, inzake de verkoop van 
oorlogsschepen aan het College ter Admiraliteit op de Maze, 
afschrift. 1787, 1 stuk

296 Missive van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 19 augustus 1787, inzake de mogelijkheden 
tot een goede verdediging van de provincie Holland in de bestaande 
situatie, 1787, 1 stuk

297 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan de 
Commissie van het Defensiewezen van de stad Utrecht van 4 
augustus 1787, waarin zij verzoeken om een ontvangstbewijs voor 
het toegezonden oorlogsmaterieel, afschrift. 1787, 1 stuk
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298 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan de 
Commissie van het Defensiewezen van de stad Utrecht van 14 
augustus 1787, waarin zij oorlogsmaterieel Aanbieden, afschrift. 
1787, 1 stuk

299 Missive van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm, commandant van het 
legioen te Utrecht, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 1 
augustus 1787 inzake de financiering van artilleriepaarden en soldij 
en inzake zijn verzoek om troepenversterkingen ten behoeve van de 
verdediging van de stad Utrecht, 1787, 1 stuk

300 Missive van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm, aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 17 augustus 1787, inzake de vervanging van 
het bataljon van generaal-majoor F.Ch.W. graaf van Bijlandt, het 
verzoek om het bataljon van kolonel M.E.H. van Citters te 
Schoonhoven naar Utrecht te willen sturen en het verzoek om geld 
en troepenversterking, 1787, 1 stuk

301 Uittreksel uit de resoluties van Gecommitteerde Raden van het 
Zuiderkwartier van 5 oktober 1787, houdende het verslag van A.J. de 
Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, van de inneming 
van de vesting Gorinchem door de Pruisen op 17 september 1787, 
afschrift. 1787, 1 stuk

302 Missive van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 3 mei 1787, 
betreffende het in veiligheid stellen van oorlogsmaterieel in de 
vestingen Klundert, Heusden en Geertruidenberg en betreffende de 
voorbereidingen voor een eventuele inundatie rond de vesting 
Gorinchem, 1787, 1 stuk

303 Missive van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 5 september 1787, 
inzake de inundatie van een gedeelte van de Alblasserwaard, 1787, 1 
stuk

304 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan de Staten 
van Holland en West-Friesland van 4 september 1787, inzake 
verdedigingsplannen van de provincie, met name over de kleine 
inundatie rond de stad Gorinchem, tegen een aanval van de 
Gelderse troepen en inzake het plan tot een grote inundatie, 
afschrift. 1787, 1 stuk

305 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 5 september 1787, inzake een missive van de 
Commissie van Defensie te Woerden van 4 september, betreffende 
de verdediging van de provincie door middel van een inundatie rond 
Gorinchem, authentiek afschrift. Met bijlagen, 1787, 3 stukken
Deels in druk.

306 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 5 september 1787, inzake de benoeming van A.Ph. 
baron van der Capellen tot kolonel, authentiek afschrift. 1787, 1 stuk

307 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan A.J. de 
Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties van 6 september 
1787, inzake de plannen tot inundatie van de Alblasserwaard, 
afschrift. 1787, 1 stuk

308 Missive van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 6 september 1787, 
betreffende de ontvangst van hun expresbrief en de missive van 
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D.G.B. Dalhoff, kapitein-ingenieur, aan voornoemde Commissie, 
1787, 1 stuk

309 Missive van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 7 september 1787, 
waarin hij de bezorgdheid van de Hoogheemraden van het land van 
Vianen meedeelt ten aanzien van het voorgenomen inundatieplan 
en waarin hij de levering van munitie aan het korps van kolonel F. 
baron de Sternbach te Gorinchem rapporteert, 1787, 1 stuk

310 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 8 september 1787, waarbij zij toezeggen een 
proclamatie op te zullen stellen voor de inwoners van Gorinchem en 
omgeving over de voorgenomen inundatie en de dag voor de 
benoeming der officieren en de vervulling van openstaande 
vacatures meedelen, authentiek afschrift. 1787, 1 stuk

311 Missive van de Staten van Holland en West-Friesland aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 10 september 1787, waarin 
zij toestemming geven om door middel van een proclamatie de 
inwoners van Gorinchem en omgeving de voorgenomen inundatie in 
te lichten, 1787, 1 stuk

312 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 10 september 1787, inzake de opdracht tot de 
verdediging van de stad Gorinchem door het aanleggen van een 
dam in de rivier de Linge, het onder water zetten van het gebied 
rond Gorinchem, het plaatsen van geschut, het instellen van 
wachtposten en het aanmaken van ammunitie, authentiek afschrift. 
1787, 1 stuk

313 Missive van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 13 september 1787, 
inzake het gebrek aan arbeiders voor de afdamming van de rivier de 
Linge, Met een bijlage, 1787, 2 stukken

314 Missive van kolonel J.A. baron de Matha en D.G.B. Dalhoff, kapitein-
ingenieur, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 13 
september 1787, waarin D.G.B. Dalhoff verslag doet van de 
voorbereidingen en de vorderingen van de inundatie in het gebied 
tussen Naarden en Muiden en waarin hij een meegezonden 
memorie van de hand van J.A. baron de Matha over het inunderen 
van het gebied tussen Oudewater en Nieuwersluis introduceert, 
1787, 1 stuk
De memorie ontbreekt.

315 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan D.G.B. 
Dalhoff, kapitein-ingenieur van 14 september 1787, inzake de 
werkzaamheden aan de inundatie te Naarden en inzake de door 
haar aan kolonel J.A. baron de Matha verstrekte opdracht om de 
bevolking ertoe te dwingen hieraan haar medewerking te verlenen, 
1787, 1 stuk

316 Missive van D.G.B. Dalhoff, kapitein-ingenieur, en kolonel J.A. baron 
de Matha, aan de Commissie van Defensie te Woerden van 15 
september 1787, waarin zij verslag doen van de inspectie van sluisen 
op de rivier de Vecht bij Muiden, Breukelen en Naarden ten behoeve 
van de grote inundatie rond de vesting Naarden, 1787, 1 stuk

317 Verslag van kolonel J.A. baron de Matha aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 11 september 1787 over de mogelijkheden 
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tot de verdediging van Naarden als er een inundatie zou 
plaatsvinden, 1787, 1 stuk
In het Frans.

318 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan de Staten 
van Holland en West - Friesland van 13 september 1787, waarin zij 
melden, dat zij uitleggers en andere vaartuigen op de rivieren en 
kanonneerboten op de Zuiderzee hebben doen stationeren en 
benoemingsvoorstellen doen voor kapiteins en commandanten ter 
zee ten behoeve van deze oorlogsschepen, afschrift. 1787, 1 stuk

319 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 15 september 1787, inzake het doen van 
benoemingsvoorstellen voor de vervulling van militaire posten en 
inzake het verzoek om advies betreffende de verraders van het schip 
"de Spion" uit te brengen, authentiek afschrift. Met bijlagen, 1787, 3 
stukken

320 Missive van kolonel A.Ph. baron van der Capellen aan de Commissie 
van Defensie te Woerden van 16 september 1787, inzake de 
moeilijkheden bij de verdediging van de stad Gorinchem, ten 
gevolge van de onervarenheid van zijn soldaten, 1787, 1 stuk

321 Missive van A.J. de Bock, contrarolleur-generaal van de fortificaties, 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 17 september 1787, 
inzake de aanval van de Pruisische troepen op de stad Gorinchem, 
afschrift. 1787, 1 stuk

322 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 25 september 1787, inzake het door de Staten over de 
missive en het rapport van kolonel A.Ph. baron van der Capellen, 
betreffende zijn ambtsperiode als commandant te Gorinchem, uit te 
brengen oordeel, afschrift. Met een bijlage, 1787, 2 stukken

323 Missive van J.G. van Pabst, commandant van het fort Loevestein, 
aan de Commissie van Defensie te Woerden van 18 september 1787, 
waarin hij de opstand meldt van twee compagnieën van luitenant-
generaal F. Vorst van Waldeck en om nadere orders vraagt in 
verband met de verdediging van het fort Loevestein, 1787, 1 stuk

324 Missive van de Commissie van Defensie te Woerden aan de Staten 
van Holland en West-Friesland van 18 september 1787, waarin zij 
verslag doen van de terugtrekking van de compagnieën onder 
leiding van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm uit de stad Utrecht, 
vanwege de naderende Pruisische troepen en melden, dat zij zelf 
Woerden hebben verlaten en naar Amsterdam zijn vertrokken, 
afschrift. 1787, 1 stuk

325 Brief van C. Clarion aan F.G. Blok, voormalig lid van de Commissie 
van Defensie te Woerden,van 1 juli 1792, waarbij hij een verklaring 
van goed gedrag van de hand van de heer Bellonnet ten behoeve 
van de Commissie inzake de verdediging van de stad Utrecht op 16 
september 1787 toezendt, in verband met de lastercampagne van 
kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm, Met de verklaring als bijlage, 1792. 
1792, 2 stukken
Verklaring is in het Frans.

326 Uittreksel uit een missive van generaal-majoor A. van Rijssel aan F.G. 
Blok, voormalig lid van de Commissie van Defensie te Woerden, van 
30 december 1791, inzake de publikatie "Bijdragen tot de 
geschiedenis der omwenteling van 1787" van P.Ph.J. Quint Ondaatje 
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en met name inzake zijn opmerking over de verdediging van de stad 
Utrecht op 16 september 1787, authentiek afschrift, 1791; 1803, 1 stuk

327 Missive van R. Kokkengen aan F.G. Blok, voormalig lid van de 
Commissie van Defensie te Woerden, van 28 februari 1789, inzake 
het contact van kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm met iemand van de 
vijandelijke troepen in Zeist half september 1787 bij de verdediging 
van de stad Utrecht, 1789, 1 stuk

328 Verslag van de heer Morn, inwoner van de stad Utrecht, van de 
gebeurtenissen voor en tijdens het verlaten van de stad Utrecht op 
15 en 16 september 1787 door de troepen en van de rol van kolonel 
F.J.O. rijngraaf van Salm hierin, afschrift. (1787);, 1 stuk

329 Missive van de gecombineerde krijgsraad der Gelderse brigade en 
het bataljon van de commandant K. Snoek aan de Commissie van 
Defensie te Woerden van 18 september 1787, inzake de 
onmogelijkheid om de brigade van Amstelveen naar Woerden over 
te plaatsen bij gebrek aan ammunitie, 1787, 1 stuk

330 Missive van J.G. Diriks, kolonel-commandant te Amstelveen, aan de 
Commissie van Defensie te Woerden van 18 september 1787, waarin 
hij de schriftelijke opdracht voor de tocht naar Woerden terugzendt 
en de goede ontvangst van ammunitie meldt, 1787, 1 stuk

331 Uittreksel uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van het 
Zuiderkwartier van 31 mei 1788, inzake het overleggen van stukken 
van de voormalige Commissie van Defensie te Woerden aan het Hof 
van Holland, afschrift. Met een bijlage, 1788, 2 stukken

332 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 26 juni 1788, waarin de zaak tegen de voormalige 
Commissie van Defensie te Woerden, inzake een open brief aan "het 
Burgerlegertje", is overgedragen aan het Hof van Holland, afschrift. 
1788, 1 stuk

333 Uittreksel uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van het 
Zuiderkwartier van 21 augustus 1788, inzake de toezegging om 
stukken, betreffende de Commissie van Defensie te Woerden, aan 
W.C. Vosmaer, procureur-generaal van het Hof van Holland, over te 
zullen leggen, afschrift. 1788, 1 stuk

334 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-
Friesland van 12 november 1788, betreffende een missive van W.C. 
Vosmaer, procureur-generaal van het Hof van Holland, waarin hij 
hen verzoekt meer bewijsstukken in de zaak tegen de voormalige 
Commissie van Defensie te Woerden te willen overleggen, afschrift. 
1788, l stuk

III. Plannen met betrekking tot hetgeen er naderhand met "Het Omstandig Verslag" van de Commissie moet gebeuren.

III. PLANNEN MET BETREKKING TOT HETGEEN ER NADERHAND MET "HET 
OMSTANDIG VERSLAG" VAN DE COMMISSIE MOET GEBEUREN.

335 Concept-Instructie voor de nabestaanden van de leden van de voormalige 
Commissie van Defensie te Woerden, inzake de handelwijze met "Het Omstandig 
Verslag", wanneer alle leden zijn overleden.
(1803) 1 stuk
In drie versies.

336 Brief van D.J. Canter Camerlingh aan C. van Foreest van 24 augustus 1803, waarin hij 
schrijft, dat hij het niet eens is met de mening van F.G. Blok, dat de gezamenlijke 
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erfgenamen, na de dood van alle commissieleden moeten beslissen over water met 
"Het Omstandig Verslag" moet gebeuren.
1803 1 stuk

337 Brief van M. van Toulon aan C. van Foreest van 28 november 1803, waarin hij de 
passages over kolonel F.J.O. rijngraaf van Salm in "Het Omstandig Verslag" 
kritiseert en schrijft een voorstander te zijn van een eenvoudig verslag, dat 
eventueel na hun dood kan worden gepubliceerd.
1803 1 stuk

338 Brieven van F.G. Blok aan C. van Foreest van 8 augustus 1803 en 6 juli 1804, waarin 
hij voorstelt om gezamenlijk te overleggen of zij "Het Omstandig Verslag" uit zullen 
geven en verzoekt om geld voor het vermenigvuldigen daarvan.
1803 en 1804 2 stukken

339 Brief van M. van Toulon aan C. van Foreest van 12 november 1816, waarin hij schrijft 
dat de weduwe van D.J. Canter Camerlingh de bescheiden van haar overleden man 
wil overdragen en dat hij een plan wil opstellen voor de bestemming van de 
stukken van de Commissie van Defensie te Woerden na zijn dood.
1816 1 stuk

340 Brief van M. van Toulon aan C. van Foreest van 5 december (1816), waarin hij hem 
verzoekt zijn schoonzoon aan werk te helpen en waarin hij voorstelt om afspraken 
te maken over de bestemming van de stukken van de voormalige Commissie van 
Defensie te Woerden ten behoeve van de nabestaanden.
1816 1 stuk

341 Brief van M. van Toulon aan C. van Foreest van 14 december 1816, waarin hij 
voorstelt om met het verbranden van de stukken van de Commissie van Defensie te 
Woerden te wachten tot het laatste lid is overleden.
1816 1 stuk

E. STUKKEN BEHORENDE TOT ANDERE ARCHIEVEN

E. STUKKEN BEHORENDE TOT ANDERE ARCHIEVEN

342 Memorie van (C. van Foreest) over de prerogatieven van de stadhouder prins 
Willem V, met name over het recht van recommandatie en electie van het 
Alkmaarse stadsbestuur.
(1783) 1 stuk
Waarschijnlijk is dit stuk geen memorie van de patriot C. van Foreest, maar een door hem bewaard 
‘votum’ (stemverklaring) van mr. D. Ras tegen het besluit van de Alkmaarse vroedschap van 24 febr 
1783, om de electiën en recommandatiën af te schaffen. Volgens C. Bruinvis, Het Patriotisme te  
Alkmaar, Alkmaar 1886, 35 was oud-burgemeester Ras samen met Daey in de Alkmaarse vroedschap 
tegenstander van dit afschaffen.

343 Rapport van de hand van C. van Foreest namens de officieren van het "het Blaauwe 
Vaendel", een schutterij van de stad Alkmaar, voor de vroedschap van 6 september 
1785, inzake de voorrang van de schutterij boven "het Groene Vaendel", Met een 
bijlage.
1785 2 stukken
In druk.

344 Stukken betreffende het plan tot uitbreiding van het aantal leden van de 
vroedschap van Rotterdam van 1786 december 27 - 1787 februari 1.
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1786 en 1787 4 stukken
In druk.

345 Missive van het stadsbestuur van Hoorn (aan de Gecommitteerde Raden van het 
Noorderkwartier) van eind maart 1787, inzake de electie van schepenen van de stad 
Hoorn en haar protest tegen de resolutie van 17 maart 1787, inzake de militaire 
bezetting.
1787 1 stuk
In druk

346 Brief van C. van Foreest aan zijn zwager (van februari 1788), waarin hij schrijft dat hij 
geen verzoek tot amnestie zal indienen, concept. Met een bijlage.
1788 2 stukken

347 Uittreksel uit een bekendmaking van de heer Savary, voormalig minister van politie 
van Lodewijk Napoleon Bonaparte, in de Haarlemsche Courant van 2 mei 1818, 
waarin hij het opschorten van de uitgave van zijn gedenkschrift motiveert, afschrift.
1818 1 stuk

F. DOCUMENTATIE

F. DOCUMENTATIE

348 Brief van D.A. Camerlingh Helmolt aan jonkheer H.G. Quarles van Ufford van 2 juni 
1878, in antwoord op zijn vraag naar de verblijfplaats van het archief van de 
Commissie van Defensie te Woerden, afschrift.
1787 1 stuk

349 Brieven van N.N. aan A.J.C. Rethaan Macaré, inzake het archief van de Commissie 
van Defensie te Woerden.
1878-1879 4 stukken

350 Brieven van A.J.C. Rethaan Macaré aan D. van Foreest en P. van Foreest, inzake het 
archief van de Commissie van Defensie te Woerden.
1878-1895 8 stukken

351 Brieven van P. van Foreest aan A.J.C. Rethaan Macaré, inzake het uitlenen en 
teruggeven van het archief van de Commissie van Defensie te Woerden.
1879-1896 5 stukken

352 Rapport van de Commissie van Defensie te Woerden aan de Staten van Holland en 
West-Friesland, van hun werkzaamheden over de periode van 18 juni - 19 
september 1787, afschrift; met bijlagen, afschrift.
1803-1816; eind 19e eeuw 1 pak
1. Dit afschrift is gemaakt door A.J.C. Rethaan Macaré tussen 1879-1895.
2. Zie ook inv.nr. 280.

353 Overdruk uit het Rotterdams jaarboekje van 1956 van het artikel van W.F. 
Lichtenauer getiteld: "Parallelle levens in de nieuwe geschiedenis. Twee 
Rotterdamse patriottische makelaars als amateurs in politiek en krijgskunde: de 
twee achterneven N. Montauban van Zwijndrecht en L. Zwijndrecht".

1 deel
In druk.
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Oud nummer Nieuw nummer

VIII 1

XIV 2

III 3

IV12 4

IIa 5

IIb 6

XVI 7

XVI 8

XVI 9

XVI 10

XVIb/XX/XVII 11

XVII 12

XIX 13

IV5 14

IV9 15

IV9 16

IV9 17

IV9 18

IV9 19

IV9 20

IV9 21

IV9 22

IV9 23

IV9 24

IV9 25

IV9 26

IV9 27

IV9 28

IV9 29

IV9 30

IV9 31
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IV9 32

IV9 33

IV9 34

IV9 35

IV9 36

IV9 37

IV9 38

IV9 39

IV9 40

IV9 41

IV9 42

IV9 43

IV9 44

IV9 45

IV9 46

IV9 47

IV9 48

IV9 49

IV9 50

IV9 51

IV9 52

IV9 53

IV9 54

IV9 55

IV9 56

IV9 57

IV9 58

IV9 59

IV9 60

IV9 61

IV9 62

IV9 63

IV9 64

IV9 65

IV9 66
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IV9 67

IV9 68

IV9 69

IV9 70

IV9 71

IV9 72

IV12 73

XVIII 74

IV3 75

IV7 76

IV7 77

IV8 78

IV3 79

IV1 80

IV12 81

IV12 82

IV6 83

IV12 84

IV8 85

IV5 86

IV5 87

IV12 88

IV12 89

IV12 90

IV12 91

IV4 92

IV4 93

IV2 94

IV2 95

IV2 96

IV12 97

IV12 98

IV5 99

IV12 100

IV3, VIII 101
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IV3 102

VIII 103

IV12 104

IV12 105

IV6 106

IV12 107

IV5 108

IV5 109

IV12 110

IV12 111

IV12 112

IV9 113

IV2 114

VIII 115

IV12 116

XXI 117

V-A 118

V-A 119

V-A 120

V-A 121

V-A 122

V-A 123

V-A 124

V-A 125

V-A 126

V-A 127

V-A 128

V-A 129

V-A 130

V-A 131

V-A 132

V-A 133

VIII 134

VI 135

VI 136
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VI 137

VI 138

VI 139

VI 140

VI 141

VI 142

VI 143

VI 144

VI 145

VI 146

VI 147

VI 148

V 149

VI 150

VI 151

VI 152

VI 153

VI 154

VI 155

VI 156

V 157

VI 158

VI 159

V-B 160

V-B 161

V-B 162

V-B 163

V-B 164

V-B 165

V-B 166

V-B 167

V-B 168

V-B 169

V-B 170

V-B 171
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V-B 172

V-B 173

VIII 174

IV10 175

IV5 176

VIII 177

VIII 178

VIII 179

IV12 180

IV12 181

IV12 182

XXII 183

IV12 184

IV12 185

IV12 186

IV12 187

IV 188

IV4 189

IV4 190

IV12 191

X 192

IV12 193

IV12 194

X 195

IV12 196

X 197

IV12 198

IV12 199

IV12 200

IV12 201

IV12 202

IV6 203

IV6 204

IV6 205

IV6 206
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IV6 207

IV6 208

IV12 209

IV11 210

XIII, V-A 211

IX 212

V-A 213

IX 214

V 215

IX 216

XIV 217

V 218

V-A 219

V-A 220

XII 221

IV11 222

IV9 223

IV9 224

V 225

V 226

IV9 227

IV11 228

IV9 229

XXIII 230

XXIII 231

XXIII 232

XXIII 233

XXIII 234

IX 235

IX 236

IV11 237

IV9 238

V-A 239

V-A 240

V-A, IV9 241
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VII 242

IV11 243

VII 244

V-A 245

IV9 246

V-A 247

XVII 248

XVII 249

XVII 250

XVII 251

XVII 252

XX 253

XIII 254

XIII 255

XV 256

XV 257

XX 258

XIX 259

XIX 260

XIX 261

XVII 262

XVII 263

XVII 264

XVII 265

XVII 266

XVII 267

XIX 268

XVII 269

XVII 270

XIX 271

XIX 272

XIX 273

XIX 274

XIX 275

XIX 276
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XI 277

XVII 278

XIX 279

I 280

I-a 281

I-a 282

I-a 283

I-a 284

I-a 285

I-a 286

I-a 287

I-a 288

I-a 289

I-a 290

I-a 291

I-a 292

I-a 293

I-a 294

I-a 295

I-a 296

I-a 297

I-a 298

I-a 299

I-a 300

I-a 301

I-a 302

I-a 303

I-a 304

I-a 305

I-a 306

I-a 307

I-a 308

I-a 309

I-a 310

I-a 311
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I-a 312

I-a 313

I-a 314

I-a 315

I-a 316

I-a 317

I-a 318

I-a 319

I-a 320

I-a 321

I-a 322

I-a 323

I-a 324

I-a 325

I-a 326

I-a 327

I-a 328

I-a 329

I-a 330

I-a 331

I-a 332

I-a 333

I-a 334

XIX 335

XIX 336

XIX 337

XIX 338

XIX 339

XIX 340

XIX 341

XXV 342

XXIV 343

XXVII 344

XXVI 345

XIX 346
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XXV 347
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