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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Arsip statis sebagai sumber primer memiliki fungsi untuk
mendukung kepentingan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tanggung jawab
sebagai lembaga yang menyimpan arsip statis yang bernilai guna sejarah.
Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah ANRI melakukan
pengelolaan arsip statis, yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan
akses serta pemanfaatan arsip. Dalam rangka peningkatan akses pengguna
arsip terhadap khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI, pada tahun
2021 ini Kelompok Pengolahan Arsip VOC dan Perusahaan, Direktorat
Pengolahan

melaksanakan

kegiatan

pengolahan arsip

statis yang

menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa inventaris
arsip Hoge Commissie (Komisi Agung).
Arsip Hoge Commissie yang tersimpan di ANRI merupakan arsip
yang sudah dilestarikan sejak ANRI belum berdiri (given archives). Dalam
arsip tersebut terkandung informasi mengenai organisasi Hoge Commissie
dan juga mengenai fungsi dan tugas organisasi tersebut dalam menjalankan
perintah dari Heren Zeventeen (Tuan-tuan XVII). Di samping itu, khazanah
arsip Hoge Commissie menampilkan juga cara-cara penanganan organisasi
tersebut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai
VOC pada masa akhir-akhir organisasi tersebut menjalankan tugasnya di
wilayah octrooi, yaitu wilayah yang termasuk di dalam piagam VOC yang
meliputi semenanjung Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga Selat
Magelhaens di Ujung Selatan Benua Amerika.
Khazanah arsip Hoge Commissie bersama dengan khazanah arsip
VOC yang lain sudah diolah pada tahun 2003 oleh arsiparis ANRI bersama
dengan arsiparis Belanda, sebagai bagian dari kerjasama ANRI dengan
Nationaal Archief Nederland (NAN). Mengingat pentingnya kandungan
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informasi yang terdapat dalam khazanah arsip Hoge Commissie, maka pada
tahun 2021 Direktorat Pengolahan ANRI melakukan peningkatan kualitas
pengolahan arsip tersebut, berupa penyusunan isi informasi yang lebih
terperinci pada tiap nomor arsip. Adapun tujuan pengolahan ini adalah
untuk memberikan kemudahan akses bagi para peneliti/pengguna
sehingga informasi yang terkandung dalam khazanah arsip ini, dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengguna dari dalam maupun luar
negeri. Inventaris ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna,
peneliti maupun masyarakat luas dan bernilai guna bagi kemaslahatan
bangsa dan negara.
1.2. Sejarah Organisasi Hoge Commissie
Sejarah Hooge Commissie dimulai pada tahun 1678 ketika Rijcklof
van Goens Jr., diangkat oleh Heren XVII (Tuan-tuan XVII) sebagai
'Komisaris Jenderal untuk seluruh Hindia'. Tugas yang harus dilaksanakan
adalah mereformasi administrasi kantor-kantor luar di Sri Lanka, Benggala,
Koromandel dan Suratta (India) serta untuk menghukum pegawai kompeni
yang melakukan korupsi. Setelah van Goens Jr., berturut-turut beberapa orang
diangkat sebagai 'Komisaris Jenderal untuk seluruh Hindia' dan ditempatkan
di kantor yang sama : Frederik Lambertszoon Bent (1680) dan Hendrik
Adriaan van Reede tot Drakenstein (1684).
Setelah van Reede tot Drakenstein meninggal pada 1691, tidak ada
lagi pengganti yang ditunjuk. Semua tugas yang diemban Rijcklof van Goens
Jr, Frederik Lambertszoon Bent, mapun Hendrik Adriaan van Reede tot
Drakenstein tidak mencapai hasil yang maksimal atau bahkan tidak berhasil
sama sekali.
Pada dekade terakhir abad ke-18, VOC berada dalam kondisi yang
mengenaskan. Untuk memperbaiki keadaan, Prins van Orange (Pangeran
Oranye), sebagai kepala eksekutif Belanda, dan Heren XVII menunjuk
Sebastiaan Cornelis Nederburgh (Eerste Advocaat van de Compagnie) dan
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Simon Hendrik Frijkenius (kapitein-ter-zee) pada 23 Mei 1791 sebagai
komisaris umum yang bertugas mengurus semua harta dan aset Kompeni di
Hindia dan Tanjung Harapan.
Nederburgh, bila dilihat dari gaji yang didapatnya, adalah orang
pertama yang menempati posisi komisaris umum. Frijkenius selain menjadi
komisaris umum, ia juga ditunjuk menjadi komandan laut Hindia. Dua
pemimpin baru ini diberikan instruksi rinci pada 19 Agustus 1791 untuk
membentuk sebuah komisi dengan tugas dan menyelidiki dan mereformasi
pelanggaran dalam pemerintahan di Tanjung Harapan dan di Hindia Timur.
Pegawai korup, dari tingkat atas sampai bawah harus dipecat, diserahkan ke
pengadilan atau dipulangkan ke tanah air (Belanda).

Komisi ini diberi

kekuasaan yang besar, seperti membuat kontrak dengan raja dalam wilayah
octrooi. Komisi inilah yang dikenal sebagai Hoge Commissie atau Komisi
Agung.
Misi yang diemban Hoge Commissie tersebut tidak memiliki banyak
peluang untuk berhasil, karena beberapa sebab: pertama, karena Gubernur
Jenderal yang sedang menjabat, Willem Arnold Alting dan Direktur Jenderal,
H. van Stockum, juga ditunjuk sebagai komisaris jenderal. Kedudukan kedua
pejabat VOC tersebut juga ada di dalam pengurus Hoge Commissie. Kedua,
karena Nederburgh dan Frijkenius memiliki perbedaan pandangan yang tidak
terjembatani. Contoh perbedaan pendapat ini dapat dilihat ketika mereka pada
bulan Desember 1791, menaiki kapal fregat yang membawa mereka ke
Tanjung Harapan dan tiba pada 12 Juni 1792. Selama mereka tinggal di
Tanjung Harapan, segala macam perbedaan pendapat antara kedua
komisioner itu terungkap, dan masih terus berlanjut hingga di Batavia.
Misalnya ketika mereka ingin menyelesaikan masalah perdagangan anggur di
Afrika Selatan. Dalam instruksi tersebut mereka didesak oleh Pangeran
Oranye untuk mengakhiri perjuangan panjang para pemukim melawan
pejabat Kompeni di sana. Tugas ini hanya sebagian yang berhasil, yaitu
memutuskan bahwa permintaan para pemukim untuk dapat mengekspor
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produk mereka tanpa halangan tidak diperbolehkan/ ditolak.
Pada tanggal 2 September 1793, kapal mereka berangkat ke Batavia,
dan berlabuh di Batavia pada tanggal 13 November 1793. Dua hari setelah
kedatangannya di Batavia, Nederburgh dan Frijkenius disambut dengan
meriah di Batavia, namun di sisi lain, sudah muncul bibit-bibit perlawanan
dari Pemerintahan Agung. Sementara itu Direktur Jenderal dan Komisaris
Van Stockum telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1973. Bertentangan
dengan instruksi dari Staten Generaal untuk Komisi Tinggi, Siberg, menantu
Alting, diangkat sebagai komisaris keempat oleh tiga komisaris yang tersisa
pada 14 Desember 1793.
Saat itu Siberg sudah bertindak sebagai direktur, sambil menunggu
kedatangan Willem Jacob van de Graaff, gubernur Sri Lanka, yang telah
diperintah oleh Heren XVII untuk menggantikan kedua fungsi Van Stockum.
Siberg juga yang direncanakan akan menggantikan posisi Alting sebagai
gubernur jenderal jika sampai pada waktunya. Penunjukan Siberg - meskipun
secara formal sementara - membuat Komisi Tinggi tidak mungkin bertindak
tegas.
Nederburgh, yang telah diperingatkan secara tegas tentang perilaku
Alting oleh Pangeran Oranye sebelum keberangkatannya, segera ditarik dari
kantornya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gubernur jenderal dan
keluarganya telah memperkaya diri mereka sendiri secara tidak sah selama
bertahun-tahun. Berkebalikan dengan hal tersebut, Frijkenius sampai
kematiannya pada tanggal 6 Juni 1797, mencoba untuk membuat instruksi
dan peraturan dalam memberantas penyimpangan-penyimpangan itu.
Pada akhir tahun 1794 van de Graaff tiba di Batavia untuk merebut
kembali kedudukannya yang sah sebagai direktur jenderal dan komisaris
jenderal. Komisi Tinggi menolak dengan suara mayoritas, karena ia tidak
cukup familiar dengan urusan pemerintah India. Baru pada Desember 1795
Pemerintahan Agung mengajukan proposal untuk meminta Komisi Tinggi
mengizinkan Van De Graaff menduduki kursi di Pemerintahan Agung

9

sebagai direktur jenderal. Frijkenius dan Van de Graaff juga akan ditunjuk
dalam sebuah komite yang akan menangani pertahanan Batavia. Kedua
proposal diterima di Komisi Tinggi pada pertemuan 7 Desember 1794,
dengan Nederburgh sebagai satu-satunya suara yang menentang.
Perubahan Alting dan Siberg tentu saja merupakan akibat langsung
dari peristiwa 'demokrasi' di Patria (Belanda) yang ketika itu di bawah kendali
Prancis yang sangat menjunjung demokrasi. Keadaan di Patria ini juga
membawa pengaruh pada kehidupan warga di Batavia. Dalam pidatonya
kepada pemerintah, mereka menuntut pengaruh dalam pemerintahan dan hal
itu menimbulkan ketakutan yang mendalam pada para hakim yang menjabat.
Nederburgh meninggalkan pertemuan pada 7 Desember 1794
tersebut dengan perasaan tersinggung. Dikemudian hari, pada akhirnya
Nederburgh menemukan solusi: bahwa semua masalah penting, untuk
selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan gabungan Hooge Regering
(Pemerintah Agung) dan Hooge Commissie (Komisi Tinggi). Pembahasan
masalah-masalah penting melalui rapat gabungan dengan Pemerintah Agung
dan Komisi Tinggi ini akan meyakinkan dirinya bahwa tidak ada keputusan
yang tidak diinginkan yang dibuat. Mulai 10 Desember 1794, pertemuanpertemuan ini akan diadakan secara rutin, di bawah kepemimpinan
Nederburgh.
Setelah serangkaian tuduhan samar-samar, seperti misalnya
tuduhan-tuduhan korupsi selama menjadi gubernur di Sri Lanka,

oleh

Nederburgh terhadap Van de Graaff dan dengan persetujuan mayoritas dari
mereka yang hadir pada pertemuan gabungan, pada awal 1796 Van de Graaff
dibawa ke kapal menuju tanah air/dipulangkan ke (Belanda). Namun,
sesampainya di sana, dia direhabilitasi sepenuhnya. Sepeninggal van de
Graaff, Siberg kemudian kembali mengambil posisi sebagai Direktur
Jenderal. Pada 17 Februari 1797, Pieter Gerardus van Overstraten
menggantikan Alting sebagai Gubernur Jenderal dan Komisaris Jenderal.
Frijkenius yang lelah berperang, meninggal pada 6 Juni 1797 dan belum ada
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penggantinya, karena pengisian kembali dari tanah air tidak mungkin.
Nederburgh mengundurkan diri dari Hoge Commissie pada 10 Juli 1797 dan
pada 10 November 1797 mengundurkan diri dari Komite untuk urusan
perdagangan dan pendudukan Hindia Timur. Pengunduran diri ini baru
diberikan persetujuaannya pada tahun 1799. Pada tanggal 28 September 1799
Komisi Tinggi sungguh-sungguh dibubarkan dan Nederburg diijinkan pulang
ke tanah air.

Beberapa tahun kemudian, setelah beberapa desakan, ia

akhirnya diberikan gelar kehormatan berdasarkan resolusi Dewan
Kependudukan dan Koloni Asia pada tanggal 17 November 1803.
Hasil kerja Komisi Tinggi tidak banyak terlihat hasilnya. Pada saat
komisi ini ada, kondisi dan waktunya sangat tidak tepat karena beberapa
faktor. Diantaranya adalah pendudukan Prancis di tanah air (Belanda), dan
pendudukan Inggris atas sejumlah besar kantor VOC di luar Batavia semakin
memperburuk situasi VOC (Kompeni). Tugas utama, untuk melakukan
reformasi administrasi VOC, telah jelas tidak dapat dicapai. Misi Komisaris
Jenderal, pada kenyataannya, datang terlambat dan tidak berdaya. Pejabat
yang korup, misalnya, bisa saja membeli kesalahan dengan keuangan mereka
dan tidak dituntut. Reformasi utama yang berhasil diciptakan adalah
memperkenalkan sistem perbankan dan mengizinkan perdagangan swasta.
Pada abad ke-19 sejumlah pejabat dengan gelar komisaris jenderal
dikirim ke Hindia Belanda saat itu, misalnya CT Elout, GAGP Baron van der
Capellen dan AA Buijskes pada tahun 1815 dan 1816. (Arsip komite ini tidak
termasuk dalam inventaris ini)
DAFTAR ANGGOTA KOMISI
23 Mei 1791 - 28 September 1799 S.C. Nederburgh
23 Mei 1791- 6 Juni 1797 S.H. Frijkenius
23 Mei 1791- 17 Februari 1797 W.A. Alting
23 Mei 1791- 24 Juni 1793 H. van Stockum
14 Desember 1793–28 September 1799 J. Siberg
17 Februari 1797 - 28 September 1799P.G. van Overstraten
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1.3. Riwayat Arsip
1.3.1

Sistem Penataan Arsip
Arsip Hoge Commissie disusun berdasarkan sistem kearsipan
periode VOC pada umumnya, yaitu sistem resolutie-stelsel. Sistem ini
memungkinkan adanya susunan arsip berdasarkan keputusan yang
dibuat secara kronologis.

1.3.2

Riwayat Akuisisi Arsip
Arsip Hoge Commissie telah ada sejak ANRI berdiri artinya
arsip-arsip tersebut termasuk given archives atau arsip yang
diwariskan. Arsip Hoge Commissie pada awalnya disimpan di Gedung
Arsip Gajah Mada. Arsip tersebut pada saat ditemukan oleh J. A. Van
Der Chijs jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah seharusnya. Hal ini
disebabkan karena bencana banjir, selain itu banyak juga arsip yang
dihancurkan ketika masa perang, dan juga karena dimakan oleh
serangga. Ada kemungkinan juga arsip sering berpindah-pindah
tempat sejak era VOC, Hindia Bealnda, lalu Republik, sehingga
banyak arsip yang tercecer.
Arsip Hoge Commissie yang ada saat ini dilestarikan di
Gedung E lantai 4 Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No.7.
Berdasarkan data identifikasi arsip, jumlah arsip sebanyak enam (6)
meter yang terdiri dari 46 boks (boks kecil, besar, dan ukuran khusus).

1.3.3

Riwayat Pengolahan Arsip
Arsip Hoge Commissie sudah dilakukan pengolahan sebanyak
dua kali. Yang pertama adalah ketika J. A. Van Der Chijs membuat
inventaris arsip yang terdapat di Landsarchief Batavia. Dalam
inventaris ini, arsip Hoge Commissie disebut sebagai arsip
Commissarissen Generaal Mr, S. C. Nederburgh, S. H. Frijkenius,
enz,. Van Der Chijs tidak begitu menjelaskan asal mula arsip tersebut.
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Tahun 2003, arsip Hoge Commissie kembali diolah oleh arsiparis
ANRI dan arsiparis Arsip Nasional Belanda dalam kerangka kerja
sama Towards New Age of Partnership (TANAP).
Dari hasil pengolahan tahun 2003, arsip Hoge Commissie
menghasilkan sarana bantu penemuan kembali arsip statis dalam
bentuk inventaris. Inventaris ini dapat diakses oleh masyarakat
dengan mengunjungi ruang layanan ANRI. Namun, masyarakat
masih menemui kendala dalam mengakses inventaris tersebut karena
pengolahannya dilakukan hingga level file.
Tahun 2021, Direktorat Pengolahan melakukan peningkatan
kualitas terhadap inventaris yang sudah ada dengan mendeskripsi
hingga level item. Peningkatan kualitas pengolahan ini menghasilkan
secondary finding aids atau sarana bentu penemuan kembali arsip
statis sekunder, yang artinya tidak mengubah inventaris yang sudah
ada, namun melengkapi kedalaman deskripsinya.

1.3.4

Materi Arsip Terkait
Arsip terkait Hoge Commissie memiliki keterkaitan dengan
arsip lain di periode VOC, yaitu khazanah arsip Hoge Regering yang
juga terdapat di ANRI. Untuk arsip yang terdapat di Nationaal
Archief Belanda, arsip Hoge Commissie memiliki keterkaitan dengan
khazanah arsip VOC di Belanda, yaitu khazanah arsip S.C.
Nederburgh [levensjaren 1762-1811], 1606-1809 en van de familie
Nederburgh,

1458-1965

dan

juga

khazanah

arsip

Admiraliteitscolleges: Verzameling J.C. van der Hoop, 1524-1825.

1.4. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip
1.4.1. Teknis Pengaturan Arsip
Pengaturan arsip

Hoge

Commissie dilakukan dengan

menganalisis inventaris yang sudah ada, dan juga melihat arsip yang
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sudah dalam bentuk digital. Kondisi fisik arsip yang kurang baik
tidak memungkinkan untuk tim pengolah menyentuh sebagian besar
fisik arsip. Oleh karena itu, tim pengolah berfokus pada arsip yang
sudah dalam bentuk digital. Tercatat dari 137 nomor arsip, ada 108
nomor arsip yang benar-benar sudah dalam bentuk digital, sementara
26 nomor lainnya masih belum dialihmedia dan diperlukan waktu
untuk mengalihmedia ke dalam bentuk digital.
Adapun tahapan dalam mengolah arsip Hoge Commissie adalah
sebagai berikut:
a. Identifikasi Khazanah Arsip Hoge Commissie
Tahapan ini dilakukan pertama kali ketika memulai
kegiatan pengolahan arsip. Identifikasi dilakukan di depot
penyimpanan arsip Gedung E lantai 4 ANRI. Selain
mengidentifikasi bentuk fisik arsip, identifikasi juga dilakukan
pada arsip yang sudah dalam bentuk digital.
b. Penyusunan Rencana Teknis
Berdasarkan hasil identifikasi, tahapan berikutnya
membuat

rancangan kerja atau rencana teknis dengan

menguraikan perkiraan waktu, biaya dan pelaksanaan kegiatan
pengolahan arsip statis.
c. Penelusuran Sumber dan Referensi
Tahapan selanjutnya dari pengolahan arsip adalah
kegiatan penelusuran sumber dan referensi. Kegiatan penelitian
melalui

sumber cetakan/referensi di perpustakaan yang

menyimpan referensi terkait Hoge Commissie atau terkait
organisasi di periode VOC. Informasi ini kemudian digunakan
sebagai dasar pembuatan skema pengaturan arsip, yaitu
dengan melihat struktur organisasi atau tugas dan fungsi Hoge
Commissie. Lokus penelusuran adalah Perpustakaan Nasional
dan Perpustakaan Institut Sejarah Sosial Indonesia.
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d. Pembuatan Skema Sementara Pengaturan Arsip
Hasil dari penelusuran sumber dan referensi akan
diperoleh data yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi
dari Hoge Commissie sehingga dapat digunakan
mengelompokkan

arsip

untuk

berupa skema pengaturan arsip

sementara.
e. Rekonstruksi Arsip
Rekonstruksi arsip dilakukan dengan mengelompokan
fisik arsip sesuai dengan skema sementara yang telah dibuat.
Selain itu, rekonstruksi juga dilakukan untuk memisahkan
mana yang arsip dan yang bukan arsip. Rekonstruksi juga
dilakuan pada arsip yang sudah dalam bentuk digital. Dari hasil
rekonstruksi, semuanya adalah arsip dan terdapat kerusakan
arsip berat pada sebagian besar arsip yang ada.
f. Deskripsi Arsip
Deskripsi arsip adalah kegiatan membuat rincian
informasi yang terkandung dalam arsip secara lengkap pada
komputer

dengan format excel. Deskripsi arsip Hoge

Commissie dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang
terdapat pada Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Standar Deskripsi Arsip Statis. Arsip yang dideskripsi adalah
arsip yang sudah dalam bentuk digital. Deskripsi dilakukan pada
level item.
g. Penyusunan Skema Definitif Pengaturan Arsip
Dari hasil deskripsi arsip, tergambar semua fungsi dari
Hoge Commissie. Skema definitif dari arsip Hoge Commissie
adalah sebagai berikut:
1. Besluiten
Besluiten atau keputusan Hoge Commissie disusun secara
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kronologis. Keputusan yang diambil pada saat para
komisaris berada di Tanjung Harapan dan selama
perjalanan ke Batavia disebut dengan notulen. Sementara,
keputusan yang diambil pada saat berada di Batavia
disebut dengan resolutie. Sejak 10 Desember 1795, Hoge
Commissie sering mengadakan rapat bersama dengan
Hoge Regering sehingga arsip keputusannya juga bisa
dilihat di khazanah Hoge Regering. Berkas yang masuk
dan keluar selama persidangan, disimpan dan kemudian
menjadi bijlagen atau lampiran-lampiran keputusan. Seri
besluiten terdiri dari sub-serie sebagai berikut:
1.1 Notulen
1.2 Resoluties
1.3 Bijlagen
1.4 Toegangen
2. Verslagen aan de Heren Zeventien (Laporan-laporan
Kepada Tuan-tuan XVII)
Seri ini memuat laporan-laporan Hoge Commissie kepada
Heren XVII atau Tuan-tuan XVII di Belanda.
3. Briefwisseling (Korespondensi)
Seri ini memuat korespondensi kepada pihak-pihak yang
terkait dengan Hoge Commissie, misalnya Heren XVII,
Hoge Regering dan kantor-kantor di luar Batavia. Seri
briefwisseling terdiri dari sub-seri sebagai berikut:
3.1 Algemeen
3.2 Heren Zeventien
3.3 Hoge Regering
3.4 Buitenkantoren
3.5 Toegangen
4. Bijzondere onderwerpen (Subjek-subjek Khusus)
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Seri ini memuat subjek-subjek khusus yang ada di dalam
arsip Hoge Commissie, misalnya mengenai situasi dan
keadaan keuangan VOC, perdagangan dengan Jepang,
rencana-rencana keuangan, perdagangan swasta, dan lainlain.
5. Aanvulling 2003 (Suplemen 2003)
Seri ini memuat arsip-arsip yang tidak dapat masuk ke
skema definitif pada saat dilakukaan penataaan di tahun
2003.
h. Manuver data/Penyatuan Informasi dan Fisik Arsip
Manuver data dan fisik arsip dilakukan dengan
mengelompokkan hasil deskripsi dan fisik arsip sesuai dengan
skema definitif dan diurutkan secara kronologis.
i. Penomoran Definitif
Setelah manuver data/informasi dan fisik arsip selesai
maka dilakukan penomoran definitif pada seluruh data arsip.
j. Pemberian Label Arsip
Pemberian label arsip tidak dilakukan karena masih
mengacu pada nomor inventaris tahun 2003.
k. Penataan Boks
Kegiatan selanjutnya adalah penataan arsip dalam boks
arsip. Arsip yang sudah diberi label dimasukkan ke dalam
boks besar. Tahapan ini juga dilakukan hanya pada boks yang
sudah rusak.
l. Penulisan Inventaris
Setelah semua

data terkumpul maka dilakukan

penulisan inventaris arsip yang terdiri atas: judul; kata
pengantar; daftar isi;

pendahuluan yang berisi: sejarah

organisasi, riwayat arsip, dan pertanggungjawaban pengolahan
arsip statis; uraian informasi arsip; dan lampiran-lampiran
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yang berisi: daftar indeks, daftar singkatan, dan struktur
organisasi.

m. Penilaian dan Uji Petik
Draf inventaris arsip yang telah disusun, disampaikan
kepada Direktur Pengolahan untuk mendapatkan arahan dan
masukan bagi penyempurnaan draf inventaris. Untuk fisik
arsip, dilakukan verifikasi dengan melakukan uji petik baik
secara internal oleh tim pengolahan maupun eksternal dalam
hal ini adalah unit kerja penyimpanan arsip. Uji petik
dilakukan untuk mengetahui ketepatan antara data/informasi
yang tertuang dalam draf inventaris dengan fisik arsip yang
sudah dimasukan dalam boks.
n. Pengesahan
Draf inventaris yang telah disempurnakan berdasarkan
masukan dari Direktur Pengolahan serta adanya jaminan
ketepatan antara data dengan fisik arsip hasil verifikasi diajukan
kepada Direktur Preservasi untuk proses validasi. Setelah
mendapat validasi, draf inventaris diajukan kembali kepada
Direktur Pengolahan untuk mendapatkan tanda tangan sebagai
tanda pengesahannya. Inventaris yang telah mendapatkan
pengesahan, kemudian didistribusikan kepada unit kerja terkait
seperti Direktorat Preservasi dan Direktorat Layanan dan
Pemanfaatan untuk digunakan sebagai sarana bantu penemuan
kembali arsip dalam rangka akses dan layanan arsip statis.

1.4.2. Tim Penyusun Inventaris Arsip
Berikut nama-nama tim penyusun dan jabatan dalam tim penyusunan
Inventaris Arsip Hoge Commissie :
1.

Dra. Kris Hapsari, M.Hum

Penanggung Jawab
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2.

Jajang Nurjaman, MA

Koordinator

3.

Amalina Niara Putri, S.Sos

Sekretaris

4.

Dra. Risma Manurung, MAP

Anggota

5.

Prilly Rindhy Nathalya, S.Hum

Anggota

6.

Satriyo Henri Wicaksono, S.S

Anggota

7.

Mega Rachmalia W., S.Hum

Anggota

8.

Annisa Nurani Fatimah, S.Hum

Anggota

9.

M. Tris Hadi Pratama, S.Hum

Anggota

Dalam pelaksanaan salah satu tahapan kegiatan, tim inti juga
dibantu oleh 5 (lima) orang arsiparis dan 6 (orang) CPNS yang sedang
melaksanakan magang di lingkungan Direktorat Pengolahan.

1.5. Petunjuk Akses Arsip
1.5.1. Ketentuan Akses
Inventaris ini terdiri dari pendahuluan, uraian deskripsi arsip,
penutup, daftar pustaka, dan indeks. Inventaris ini memuat 137
nomor arsip dan tersimpan dalam 46 boks yang terdiri dari boks
berukuran besar, kecil dan ukuran khusus.
Untuk

efektivitas

penelusuran

arsip yang terdapat dalam

Inventaris Arsip Hoge Commissie, sebaiknya pengguna perlu
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Membaca seluruh pendahuluan inventaris arsip yang memuat
informasi mengenai sejarah arsip dan organisasi Hoge
Commissie, serta pertanggungjawaban pembuatan Inventaris
Arsip Hoge Commissie oleh Tim ANRI, yang di dalamnya
terdapat gambaran mengenai skema pengaturan arsip. Hal ini
akan membantu pencarian arsip karena pengguna dapat
mengetahui arsip yang dicari berada pada kelompok apa.
Contohnya,

untuk mengetahui

arsip

tentang

keputusan

mengenai kebun anggur di Tanjung Harapan, maka pengguna
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dapat melihat pada subseri Notulen.
2) Untuk mencari nama orang, nama lembaga, nama kapal, dan
tempat

yang

terdapat

dalam

khazanah

arsip

dapat

menggunakan indeks yang disusun secara alfabetis yang
mengacu ke nomor arsip.
Contoh pencarian melalui indeks:
Pengguna mencari nama kapal Christophorus Columbus, maka
pencarian

dilakukan

pada

indeks

huruf

C,

yaitu

Christophorus. Dalam daftar indeks, Christophorus berada di
nomor 3: 4-8. Nomor pada indeks tersebut merujuk pada
nomor arsip dan halaman (folio). Maka pengguna dapat
meminjam arsip nomor 3 dan melihat folio 4-8.
3) Untuk mengakses inventaris arsip ini melalui prosedur di
Ruang Layanan (Ruang Baca) ANRI, pengguna hanya
menuliskan judul inventaris arsip dan nomor inventaris arsip.
Contoh:
Penulisan di formulir peminjaman:
Hoge Commissie, Nomor Arsip 3

1.5.2. Ketentuan Reproduksi
Fotokopi atau penggandaan arsip Hoge Commissie yang
terdapat pada Inventaris Arsip ini dapat dilakukan sesuai prosedur
layanan di Ruang Baca ANRI. Teknis dan biaya fotokopi atau
penggandaan dapat dikonsultasikan secara langsung dengan
petugas di Ruang Baca.

1.5.3. Ketentuan Kutipan
Bagi masyarakat pengguna arsip yang menggunakan arsip
sebagai sumber data penelitian, penulisan, dan publikasi wajib
mencatumkan sumber data atas arsip yang digunakannya. Adapun
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teknis penulisan penggunaan arsip sebagai sumber data adalah
berikut ini.
(1) Arsip Nasional Republik Indonesia. 2021. Jakarta, Inventaris
Arsip Hoge Commissie, Nomor Arsip ......; atau
(2) ANRI (2021), Jakarta, Inventaris Arsip Hoge Commissie, Nomor
Arsip....
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2. URAIAN INFORMASI
BESLUITEN
Besluiten (Keputusan) Hoge Commissie, terdiri dari sub-seri notulen (nomor 1-3) dan subseri resolusi (nomor 4-118). Sub-seri tersebut disusun secara kronologis. Notulen adalah
keputusan yang diambil Nederburgh dan Frijkenius ketika mereka menuju Batavia dan
selama mereka berada di Tanjung Harapan. Keputusan yang diambil oleh semua anggota
komisi di Batavia dinamakan resolutie.
Sejak 10 Desember 1795, sering diadakan juga rapat bersama dengan Hoge Regering
(lihat nomor 9). Untuk notulen dan resolusi lain dari rapat bersama ini bisa melihat inventaris
Hoge Regering di seri minuut-net-generale notulen (nomor 206 dst), net-generale notulen
(nomor 379 dst), minuut generale resoluties (nomor 765 dst), net-generale resoluties (nomor
1135 dst) dan bijlagen generale resoluties (nomor 4532).
Rapat yang membahas surat-surat masuk dan lampiran serta draf surat-surat keluar, dicatat
dalam seri bijlagen (lampiran) di nomor 19-81 pada inventaris ini.
Ada dua register (nomor 82-83) berisi marginalia notulen dan bijlagen. Untuk
mencari subjek atau permasalahan yang ada dalam notulen dan resolutie tidak terdapat jalan
masuknya.

1-3

NOTULEN
Net-generale notulen.
1791 – 17933 delen
Gedeeltelijk met marginalia.

1

3 december 1791 – 8 november 1792
3 december 1791
• Commissarissen Generaal op den 5 de november aan
boord zijnde gekomen. Fol: 1.
• Hebben ontfangen eene missive van de vergadering van
Heeren Zeventien dato 30 november 1791 en bijlagen.
Fol: 1.
• Waar onder eene resolutie genomen en concerneerende
het oprigten eenen stads apotheek aan de Kaap. Fol: 1.
• Op den voet van die van het gasthuijs te Amsterdam.
Fol: 1.
• dog niet blijkende hoedanig deze voet zig bevind. Fol:
2.
• Geresolveerd nadere informatie daar omtrent te
verzoeken. Fol: 2.
• Deliberatien over de verdere poincten aangehouden.
Fol: 2.
• Instuctie der geheim schrijvers geinsereerd. Fol: 2.
• En een brief van commissarissen aan de Kamer
Amsterdam benevens het antwoord agter het verbaal
geinsereerd. Fol: 2.
• Instructie
voor
de
geheimsschrijvers
van
commissarissen generaal benoemd om uijt Nederland
naar Cabo de Goede Hoop en Oost-Indien te vertrekken.
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Fol: 3.
4 december 1791
• Het formulier van het gebed geproduceerd en
gearresteerd. Fol: 4.
• En besloten het houden van twee copie boeken
aangaande de aankomende en afgaande brieven en de
genomene resolutien. Fol: 4.
• Daar mede de beijde geheim schrijvers gelast. Fol: 4.
• En van deze resolutie aan hun extract zal werden
gegeeven. Fol: 4.
14 december 1791
• Geleezen eene missive van de vergadering van Heeren
Zeventien over de ceijlonsche onlusten. Fol: 5.
• En een aanvang gemaakt met het leezen van vier
caapsche missivens dato 29 juli, 12 en 27 september
1791 aan gemelde vergadering ingekomen en door
dezelve aan commissarissen toegezonden. Fol: 5.
19 december 1791
• Kennisgeving wegens het vertrek van het fregat de
amazoon aan de differente departementen. Fol: 6.
• En met de lecture der reeds vermelde 4 caabche
missivens gecontinueerd. Fol: 6.
• Besloten dezelve tot de komst van Commissarissen
Generaal aan de Caab aan tehouden. Fol: 6.
20 december 1791
• Lecture van eenige ceijlonsche missivens. Fol: 7.
• Welker inhoud tot de komst van commissarissen aan de
Caap en op Batavia is aangehouden. Fol: 7.
• Beneffens ook het berigt van J.W. Flietner over den
gasthuijs aphoteek te Amsterdam. Fol: 7.
21 december 1791
• Afgaande brieven van de vergadering van Heeren
Zeventien aan de gouverneur en de raad ten
gouvernemente Kabo de Goede Hoop. Fol: 7.
22 december 1791
• Geleezen diversche caapsche missivens geschreeven
door de vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 8.
• Benevens eenige gedrukte stukken raakende klagten
van de caapche burgerije aan Haar Hoog Mog. Fol: 8.
6 april 1792
• Des lands fregat de amazoon door bekome zee schadens
genoodzaakt geweest zijnde de Rivier van Lisbon aan
tedoen om te repareeren is daar van kennis gegeven aan
de reso departementen welke reparatien geendigd
zijnde is gemelde fregat van daar vertrekken en
wederom daar van kennisse gegeven als voren de
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besoignes hervat. Fol: 9-10.
• En lecture gedaan van eene memorie waar in de situatie
van de caapche colonie betoogd word. Fol: 11.
7 april 1792
• Vervolgen met de lecture van stukken concerneerende
de verschillen der burgers te Caab de Goede Hoop. Fol:
11.
• Missive van den Gouverneur van Plettenberg aan de
vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 12.
• Requeste door Jacob van Rheenen C.S. aan de
vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 12.
• Memorie houdende niuwe klagten der caabsche
burgers. Fol: 12.
9 april 1792
• Requeste van Jacob van Rhenen aan de vergadering van
Heeren Zeventien. Fol: 13.
• Drie requesten van Daniel Verneij huijsvrouw aan de
vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 13.
• Consideratien van den gouverneur Joachim van
plettenberg aan de vergadering van Heeren Zeventien.
Fol: 14.
10 april 1792
• Requeste van den voornamelijk Gouverneur van
Plettenberg aan zijne Doorluchtige Hoogheid en de
vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 15.
11 april 1792
• Verandwoording van den independent fiscaal Mr. W.C.
Boers aan de vergadering van Heeren Zeventien. Fol:
15.
12 april 1792
• Memorie van Jacob van Rheenen C.S. Gouverneur
Generaal in 1779 ter vergadering van Heeren
Zeventien. Fol: 16.
16 april 1792
• Verandwoording van verscheide des companies
dienaren aan de Kaab de Goede Hoop. Fol: 17.
17 april 1792
• Verandwoording van verscheide des companies
dienaren aan de Kaab de Goede Hoop. Fol: 19.
• Missive van den Gouverneur van Plettenbergh
geschreeven aan de vergadering van Heeren Zeventien.
Fol: 20.
• Missive van den gouverneur en den raad geschreeven
aan meergemelde vergadering van Heeren Zeventien.
Fol: 20.
• Memorie van den Gouverneur van Plettenberg aan de
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vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 21.
• Extract missive van den gouverneur en den raad aan de
vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 21.
18 april 1792
• Extract uit de missive van de kaabsche ministers aan de
vergadering van Heeren Zeventien, fol. 22.
• Extracten uijt secreete resolutien van de vergadering
van Heeren Zeventien concerneerende de burgers verschillen te Caab Goede Hoop, fol. 22.
19 april 1792
• Extract uit de missive van de kaabsche ministers aan de
vergadering van Heeren Zeventien. Fol: 22.
• Extracten uijt secreete resolutien van de vergadering
van Heeren Zeventien concerneerende de burgers verschillen te Caab Goede Hoop. Fol: 22.
7 mei 1792
• Missivens van de prasidiale kamer zeeland als daar toe
gequalificeerd door de vergadering van Heeren
Zeventien. Fol: 28.
• Memorie van bewindhebberen aan Haar Hoog
Mogende. Fol: 28.
• Missive aan den gouverneur en den raad. Fol: 28.
8 mei 1792
• Missivens uijt Nederland aan de kaabsche ministers.
Fol: 28.
9 mei 1792
• Missivens uit Nederland aan het kaabsch ministers. Fol:
29.
• Brief van de vergadering van Heeren Zeventien aan
gouverneur en den raad. Fol: 29.
10 mei 1792
• Brieven uit nederland aan het kaabsch gouvernement.
Fol: 30.
11 mei 1792
• Brieven uit nederland aan het kaabsch gouvernement.
Fol: 30.
12 mei 1792
• Brieven uit Nederland aan het kaabsch gouvernement.
Fol: 31.
• Missive van de vergadering van Heeren Zeventien aan
de gouverneur en de raad. Fol: 31.
14 mei 1792
• Concept missive van de vergadering van Heeren
Zeventien aan gouverneur en den raad en
gouvernemente Kabo de Goede Hoop. Fol: 31-32.
• Consideratien van de Leeren Rhenius aan gouverneur
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en den raad. Fol: 32.
• Memorie van den independent fiscaal van lijnden aan
den gouverneur en raad. Fol: 32.
15 mei 1792
• Memorie van den independent fiscaal van lijnden aan
de Kaap. Fol: 32-33.
16 mei 1792
• Geleezen eene missive ten geleijde der stukken
betrekkelijk het verhendelde der militaire commissie an
de Caab. Fol: 33.
18 mei 1792
• Stukken betrekkelijk de verrigtingen van de militaire
commissie aan de Caap. Fol: 36.
19 mei 1792
• Stukken betrekkelijk de verrigtingen van de militaire
commissie aan de Caap, fol. 36.
21 mei 1792
• Geresumeerd en gearresteerd de notulen. Fol: 39.
18 juni 1792
• Heeren Commissarissen Generaal houden in Baaij Fals
gearriveert wierden dezelve van het casteel en de
schepen gesalueert en door den Posthouder Christoffel
Brand gecongratuleerd. Fol: 39-40.
19 juni 1792
• Eene commissie uit den raad van politie aan boord om
de heeren commissarissen generaal te verwelkomen.
Fol: 40.
• En teffens aan te bieden de genome matregulen wegens
hoogst derzelver afreijze na de Kaap copia dezelve agter
het verbaal. Fol: 40.
20 juni 1792
• Werd ontfangen eene missive van Simon de Sandol
Roij houdende klagten tegen den Collonel Robbert
Jacob Gordon welke hem het arrest was aangezegt. Fol:
41.
• Besloten copia van voorschrenen missive te zenden aan
de Raad van Politie om te berighten. Fol: 41.
• De dag van de afreijze van commissarissen generaal
vast gesteld op saturdag den 23 juni 1792. Fol: 41.
• Schikkingen door commissarissen generaal bepaald
omtrent het commando der schepen de Catharina
Johanna en de Castor. Fol: 42.
• Op de expeditie den bodems Catharina Johanna en
Vasco de Gama door commissarissen sterk
aangedrongen. Fol: 42.
• Besloten de geborge goederen van de 3 gebroeders in
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de Catharina Johanna schoon aan eene andere kamer
geconsigneerd na Nederland te expedieeren. Fol: 42.
22 juni 1792
• Wederom aan boord van de amazoon eene deputatie uit
de Raad van Politie. Fol: 42.
• Welke aan commissarrissen ter hand stelden eene minut
resolutie in welgemelde rade genomen 20 juni 1792.
Fol: 42.
• Beneffens een ontwerp der onder bij de voorstelling van
commissarissen in acht te nemen. Fol: 42-43.
• En laastelijk eene memorie houdende eenige poincten
door den Collonel Robbert Jacob Gordon tegen Simon
de Sandol Roij in Rade van Politie. Fol: 43.
• Geapprobeerd de plaatzing van manschappen van de
linie op de retour bodem de Catharina Johanna. Fol: 43.
• Besloten het ontwerp betrekkelijk de voorstelling van
commissarissen generaal in zijn geheel te approbeeren.
Fol: 44.
• Geleezen de resolutie van den Raad van Politie in de
zaak van den Collonel Robbert Jacob Gordon en den
Capitein Simon de Sandol Roij. Fol: 44.
• Beneffens de memorie bevattende de poincten door den
Collonel Robbert Jacob Gordon tegen Capitein Simon
de Sandol Roij in Raad van Politie ingediend. Fol: 44.
• Goedgevonden de boven genoem de drie stukken te
voegen agter dit verbaal. Fol: 45.
• Besloten den Collonel en Hoofd der Militie Robbert
Jacob Gordon te gelasten den gemelde en Capitein
Simon de Sandol Roij uit zijn arrest te doen ontslaan.
Fol: 45.
23 juni 1792
• Vertrek van Heeren Commissarissen Generaal na de
Caap. Fol: 46.
• Verschijning van Commissarissen Generaal in de
raadzaal. Fol: 47.
• En aanspraak bij die gelegendtheid gedaan. Fol: 47.
• Nord van wegens den raad berigt het uit arrest ontslaan
van Capitein Simon de Sandol Roij. Fol: 48.
25 juni 1792
• Ontfangen en geleezen eene ingekome missive van de
vergadering van Heeren Zeventien dato 22 december
1791. Fol: 48.
• Eene brief van den Gezaghebber Rhenius aan komst in
voorschreven baaij. Fol: 49.
• Beneffens eene missive van den raad van justitie des
casteels Batavia Willem Popkens houdende klagten
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over den capitein van het schip oosthuijzen. Fol: 49.
• Door commissarissen generaal geopend 2 pacquetten
van de Mallabaar door de lands brik de vlieg
aangebragt. Fol: 49.
• Besloten over den inhoud der mallabaarsche brieven
nader te deliberatien. Fol: 50.
• En het vertrek van de vlieg na Nederland op te schorten.
Fol: 50.
• Gearresteerd eene concept missive voor kaapsche
ministers houdende poincten om te berighten. Fol: 51.
• Geresumeerd de berigten concerneerende de
beschuldigingen van de Collonel Robbert Jacob Gordon
tegens Simon de Sandol Roij. Fol: 51.
• Besloten hier over de caapsche ministers nader te doen
berigten. Fol: 51.
• Besloten bij aparte missive aan caapsche ministers de
spoedige expeditie van de schepen Vasco de Gama en
de Catharina Johanna aan te beveelen. Fol: 51.
• Geleezen en ingekomen missive van den Posthouder in
Baaij Fals Christoffel Brand. Fol: 51.
26 juni 1792
• Ingekomen en geleezen eene missive van den Raad van
Politie houdende berigt van den ontfangst des brieven
aan haar op gisteren afgegaan. Fol: 52.
• Nog geleezen eene missive van D.J.A. Kuijs te waveren
ter congratuleering van Heeren Commissarissen
Generaal. Fol: 52.
27 juni 1792
• Het verzoek van den noord americaansche capitein John
Whitten om ijzerkerk en smeekoolen te mogen
verkoopen. Fol: 53.
• Besloten in te willigen mit lands producten in betaling
nemende. Fol: 53.
• Door den gezaghebber geproduceerd een monster
ramoe en gebrande coffij uit het gestrande schip de 3
gebroeders gelost. Fol: 54.
• Is aan commissarissen generaal voorgekomen met de
gedroogde coffij uit dat schip een prenve te nemen of
dezelve alhier met vrugtkonde werden verkogt. Fol: 54.
• En overzulks den gezaghebber en raad gequalificeerd
om 15000 ponden van dat artical uit de Baaij Fals na
herwaards te doen transporteeren. Fol: 54.
• Den gezaghebber gerecommandeert te onderzoeken of
tot den afhaal der overige geborgen coffij de landsboots
zonde kannen werden geemployeert. Fol: 55.
• Door Commissarissen Generaal van den Raad van
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Politie gerequireerd de stukken aan haar overgelegd
relatief de verschillen tusschen den oud Burger Raad
Futer en den Burger Nelson voorgevallen in den burger
krijgsraad. Fol: 55.
• Door den gezaghebber kennis gegeven zijnde dat de
burger krijgsraad eene memorie van beswaar tegen den
fiscaal van lijnden hebbende ingebragt dewelke aan den
fiscaal de J.P. de Neijs was overgegeeven om te
berigten. Fol: 56.
• Gemelde burger krijgsraad zich hadden bektaagt dit
berigt van den fiscaal de J.P. de Neijs strijdig te zijn met
den inhoud van bovengemelde memorie waar van hij
zelfs de steller geweest was. Fol: 56.
• Zo hebben commissarissen generaal verstaan dat
aboorens tot het onderzoek van deze zaak overtegaan
men eerst den primo interim fiscaal de J.P. de Neijs op
de voorschreven betigting zonde hooren. Fol: 56.
• Door commissarissen generaal geoordeeld zich niet
directelijk te kunnen in laaten om aan den gouverneur
van angelbeek wegens de toedragt van zaaken op de
Mallabaar nadere beveelen te geeven. Fol: 57.
• Goedgevonden de particuliere denk bedden omtrent de
behandeling van de mallabaarsche zaaken aan hunne
mede commissarissen generaal in indie mede te deelen.
Fol: 58.
• Besloten om aan den gouverneur van angelbeek bij
missive te kennen te geven het verlangen van
commissarissen generaal om in de op gemelde zaak
conform de gevoeleis van de hoge regeering te werk te
gaan zonder aftewagten den invloed welke de komst
van commissarissen generaal tot Batavia op gemelde
materie konde hebben. Fol: 59.
• Besloten van deze verrigtingen in Nederland
kennisgave te doen en tegelijk voor te zenden de
pacquetten aan de adressen van de Heeren E.
Kraaijvanger en Matthijs Romswinckel. Fol: 59.
29 juni 1792
• Missive van den Posthouder Christoffel Brand in Baaij
Fals tesscht ingekomen wegens de aanstaande
monstering van het schip Vasco de Gama. Fol: 60.
• Mitsgaaders dat in de retour bodem de Catharina
Johanna nog de arak en tamarinde van de gestrande
fluijt de 3 gebroeders geladen en verzonden zullen
worden. Fol: 60.
• Geleezen een berigt van den Capitein Jan van Straalen
over de vorzaaken waar aan hijde ziekte zijner
equipagie attribueert. Fol: 60.
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•
•

Besloten dit berigt na Nederland te zenden. Fol: 60.
Geleezen een copia berigt van Willem Popkens in rade
van politie alhier ingedient. Fol: 61.
• Besloten gemelde raad daar op te doen berigten. Fol: 61.
• Mitsgaders copia van boven gementoneerd berigt na
Nederland te zenden. Fol: 61.
• Twee clerquen ten diens te van de secretarije van heeren
commissarissen generaal indienst gesteld en beedigd.
Fol: 61-62.
• Te doen concipieeren door den secretaris Daniels eene
instructie voor de beijde indienst gestelde clerquen
welke agter dit verbaal geplaats is vide bijlagen. Fol: 62.
30 juni 1792
• Den posthouder in de Baaij Fals berigt gegeeven van
het binnenkomen aldaar der schepen de schelde en
Dordwijck. Fol: 62.
• Mitsgaders kennisgave van de monstering welke op de
schepen Vasco de Gama en de Catharina Johanna stond
plaats te vinden. Fol: 62.
1 juli 1792
• Missive van den Posthouder Christoffel Brand in Baaij
Fals ter kennisgeeving van de aankomst ter rheede
aldaar van een fransch schip. Fol: 62-63.
2 juli 1792
• De voorstelling van commissarissen generaal uijt
hoofde van het slegte weer op heden uit gesteld. Fol: 63.
• Door den gezaghebber gecommuniceerd dat ingevolge
de convocatie van den raad van politie alle de
landdrosten der buijten districten waren op gekomen
behalve die van Graaf Reijnet Woeke. Fol: 63.
• Waar op door commissarissen is geapprobeerd de
schikking om den Capitein van Baalen na derwaards te
zenden om de roverijen der bossjes-mans aldaar tegen
te gaan als om gemelde welke bij genillige weijgering
na de caap te transporteeren. Fol: 63-64.
• Geresumeert de aan schrijvens van commissarissen
generaal na Mallabaar Batavia en Nederland. Fol: 64.
• Besloten aan den Gouverneur van Ceijlon Willem Jacob
van de Graaff primo missive het gevoelen van
commissarissen generaal te kennen te geven wegens de
aldaar plaats hebbende onlusten. Fol: 65.
• Gearresteerd de afgaande brieven na Nederland
houdende kennisse van de komst van commissarissen
generaal aan dezen uithoek mitsgaders hoogt dezelver
verrigtingen tot heden en consideratien over het
bekoperen der schepen. Fol: 66.
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•

De plegtiglijke vorstelling van heeren commissarissen
generaal heden geschied zijnd zo is bij die gelegend
theid door den Heere Commissarissen Generaal
Nederburg eene toepasselijke aanspraak gedaan. Fol:
67.
3 juli 1792
• Door den Posthouder Christoffel Brand mondelings
gecommuniceert het arrivemens van het Slot Capelle op
den buiten reede in Baaij Fals. Fol: 68.
4 juli 1792
• Ingekome eene missive van de caapsche ministers
houdende kennis geeving van de aanstaande monstering
der schepen Vasco de Gama en de drie gebroeders. Fol:
68.
5 juli 1792
• Heden een aanvang gemaakt met het verleenen van
publicque audientie. Fol: 68.
• Ingevolge de bekome swaarighedens gemaakt omtrend
de zending van landsboots na Baaij Fals hebben
commissarissen generaal daar van afgezein. Fol: 69.
• Commissarissen generaal hebben zich welgevallen de
vorstelling van de Raad van Politie aangaande de
plaatzing van den Capitein Lieutenant Marsch op de
Catharina Johanna. Fol: 69.
• Den requeste van J.A. Kersten om te mogen werden
aangeweezen plaats tot de walvisch-vangst is
gerenvoijeert tot dat de consideratien van den raad de
wegens zullen zijn ingediend. Fol: 69.
• Ingekomen de berighten van den posthouder in de Baaij
Fals aangande de bodems het Slot Capelle de schelde en
Dordwijck. Fol: 69.
6 juli 1792
• Door den Gezaghebber Rhenius aan Commissarissen
Generaal communiceert het bij hem ontfange berigt
wegens het binnenlopen van een americaansche visser
in de Plettenbergs Baaij. Fol: 70.
• Geleezen eene missive van D. Borchers van
Stellenbosch. Fol: 70.
7 juli 1792
• Geapprobeert de project resolutie van den Raad van
Politie met opzigt tot den Landdrost van Graaff Reijnet
Woeke. Fol: 71.
• Door commissarissen generaal qualificatie verleend om
de nat geborge nagulen uijt de 3 gebroeders
provisioneel ten huijze van den Posthouder Christoffel
Brand in Simons Baaij telaten verblijven. Fol: 71.
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•

Voor notificatie gehouden de communicatie van den
Heer Rhenius wegens het rendement der 10 wagen
vragten gedroogde coffij. Fol: 72.
• Den interim fiscaal de J.P. de Neijs aan commissarissen
generaal kennis gegeven hebbende hoe hij ex officio in
zeker processe tegen den kaldermeester la sueur appel
had laaten aanteekenen als zijnde ten voordeele van
deze laatste door den raad van politie uitgeweezen zo
hebben commissarissen generaal begreepen deze zaak
door gemelde fiscaal nader te laten onderzoeken. Fol:
72.
7 juli 1792
• Ingekomen eene missive van den lands officier zeegers
waar bij consteert ontfangen te hebben de depeches van
commissarissen generaal na Nederland. Fol: 73.
8 juli 1792
• Door heeren commissarissen generaal het eerst alhier
den publicquen gods dienst bij gewoond onder het
gehoor van D. Fleck. Fol: 73.
9 juli 1792
• Ingekomen een adress van burger raaden houdende
eenige poincten van beswaar der ingezeetenen dezer
colonie. Fol: 74.
• Door vier officieren uit den klagten in gebragt over de
voor gegeeven genstrijdinge handelingen van den
interim fiscaal de J.P. de Neijs. Fol: 74."
• Ingekomen de requesten van den Cassier Oliff Godlies
de Wett houdende verzoek om ontslag uit S.C. dienst
van den persoon Jan Jacob Ziegler gezonden aan den
raad om te berigten. Fol: 75.
• Requesten van Jacques Gideon Fredoux om aan de linie
te mogen werden geplaatse. Fol: 75.
• Requesten van J.J. Droop en Jan van Straalen om gelden
en companies cas te mogen tellen. Fol: 75.
• De dispositie van de drie laast gemelde requesten uit
gesteld. Fol: 76.
• Met den Gezaghebber Rhenius nader gebesoigneerd
ovet het ingekomen adress der 6 burger raaden. Fol: 76.
10 juli 1792
• Voorgekomen zijnde dat de capiteinen van schepen zich
terstond bij hem arrivement van boord begeven. Fol: 76.
• Is besloten des wegens de nodige bepalingen te
arresteeren. Fol: 76.
• Besloten dat telkens bij arrivement van schepen door
derzelver gezagvoerders in rade rapport zal werden
gedaan van haar toestand. Fol: 79.
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•

Berigt ingekomen wegens het vetrek van Vasco de
Gama ende aanstaande monstering van Dordwijck. Fol:
79.
• Voor commissarissen verscheenen eene ben de
hottentotten klagende over mishandelingen van
companies dienaren onder Graaff Reijnet Woeke. Fol:
80.
• Commissarissen generaal Rade van Politie verscheenen
zijnde hebben aldaar voorgedragen het ingeleverd
adress der burger raaden. Fol: 81.
• En is met eenparig herd van stemmen begreepen dat
burger raaden on bevoegd zijn zodanige representatien
te doen. Fol: 81.
• Teffens hebbe commissarisen generaal haare den kbeel
den over het stick der tiendens al mede in voorschreven
requeste voorkomende in rade gedeclareerd. Fol: 81.
• Wegens het formeeren van een concept instructie voor
commissarissen uit den Raad van Justitie is door den
Raad van Politie aan commissarissen generaal de
vereijschte opheldering gegeven. Fol: 82.
• Interim fiscaal de J.P. de Neijs en rade erkent hebbende
de steller te zijn van zeekere meer gemeldene memorie
voor den burger krijgsraad dog egter des wegens zijne
nadere verandwoordingen reserveerende. Fol: 82.
• Hebben commissarissen generaal zich laten
welgevallen tot de benoeming van een onder persoon
om in deze zaak te ageeren. Fol: 82.
• Den raad gequalificeerd om in de zaak van den
chirurgijn marcij na bevinding te disponeeren. Fol: 83.
• Is gebesoigneerd met de Heeren Rhenius le sueur en de
wet over de concept instructie voor commissarissen uit
den raad van justitie. Fol: 83.
11 juli 1792
• Geapprobeert de resolutie in rade van politie genomen
omtrend de zaak subsisteerende tusschen den Burger
Krijgsraad en Burger Raad futer. Fol: 84.
• Gearresteerd het ontwerp eenen instructie voor
commissarissen uit den raad van justitie allenlijk met
eene klijne alteratie welke hier agter geplaatst is. Fol:
84.
• Door Jacobus van Rheenen en Robbert Jacob Gordon
apart eenige poincten overgegeeven relatief de
bevordering der voordeelen van de caabsche colonie.
Fol: 84.
• Van wegens den raad van politie ingekomen eene
missive en bijlagen relatief de verschillen tusschen den
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collonel Robbert Jacob Gordon en Simon den
Sandolroij. Fol: 85.
• Besloten tot nadere dispositie aan te houden. Fol: 85.
• Goedgevonden om de 6 burger raaden teekenaaren van
zeker adress den negen deezer overhandige tegen den
13 dezer voor commissarissen generaal te convoceeren.
Fol: 85.
12 juli 1792
• Door den Collonel en Hoofd der Militie Robbert Jacob
Gordon
onder
hands
aan
commissarissen
gesuppediteerd diversche stukken concerneerende den
Capitein Henrij le Nieps. Fol: 85.
• Het raadslid rheede van ontshoorn door den Raad van
Politie gequalificeerd zijnde om in de zaak tusschen het
officie fiscaal en zekere nelson te ageeren zich daar van
geercuseerd hebbende. Fol: 86.
• Heeft agter op aanmaaning van commissarissen
generaal dit onderzoek op zig genomen. Fol: 86.
• Door den gezaghebber aan commissarissen generaal
gecommeniceerd dat door den raad aan den Capitein
Henrij le Nieps order was gezonden om zig van deze
plaats te vereij deren. Fol: 86.
• Verder gecommuniceerd dat in raad van politie nog
besloten was om 3 a 4 wagen vragten nat geborge coffij
uit de baaij fals te doen transporteeren en wijders ter
verkoop aan te bieden. Fol: 87.
• Mitsgaders om den Capitein Jan Roelofse de Groot tot
de publieque verkoop van de 3 gebroeders qualificatie
te verleenen. Fol: 87.
• En denijl het teijg van gemalde schip lekwaam
geoordeeld wierd om daar door het gestrande schip de
zeenimph te voorzien. Fol: 87.
• Zo wierd door den Gezaghebber Rhenius voorgeslagen
het zelve voor rekening van de companie te doen
inkopen. Fol: 87.
• Aan den raad overgelaaten om wegens den
voorschrijven inkoop ten meeste voordeele van de
companie te handelen. Fol: 87.
• Commissarissen generaal verlangen gediend te worden
van consideratien wegens den opneem der stemmen in
de Raad van Justitie. Fol: 88.
• Door den absentie van sommige der geconcoorde ses
burger raaden is de convoratie uitgesteld tot nadere
dispositie. Fol: 88.
• Gereslecteerd zijnde de exorbitente verstrekkingen aan
het schip Vasco de Gama voor Ceijlon zo is besloten
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daar van ellucidatie van den raad te vorderen en
provisioneel de verstrekkingen van sommige articuls
gemterdieert zonder voor af permissie daar toe van
commissarissen generaal gergeeven zijnde. Fol: 88-89.
• Goedgevonden van den raad te vorderen haare
consideratien over het toestaan eenen visserije en vaart
op de baaijen. Fol: 89.
• Berigt ingekomen wegens de aanstaande monstering
van het Slot Capelle. Fol: 89.
14 juli 1792
• Geleezen eene ingekomen missive van den raad van
politie ter voldoening aan het gerequireerd berigt ter
zaake Heer Willem Popkens. Fol: 89.
• Besloten over deze verrigting de goedkenning van
commissarissen generaal aangemelde raad te kennen te
geeven. Fol: 89.
• Besloten de missivens en bijlagen van Willem Popkens
na Nederland en ook aan de hoge regering ter informatie
te zonden. Fol: 90.
• Gearresteerd de missivens aan den raad nopens
verstrekkengen aan schepen an het invorderen van
haare consideratien over het toestaan des vaart als
vermeld onder de notulen van den 13 de. Fol: 90.
16 juli 1792
• Berigt ingekomen wegens het vertrek van de Catharina
Johanna en van het engelnh schip The Rose uit de Baaij
Fals. Fol: 90.
• Geleezen eene memorie van J.G. Rheenen en B. van
Rheenen houdende voorzienige tegens eenige
beswaaren. Fol: 90.
• Geleezen eene memorie van J.C.F. van Hugel wegens
het mogen aan houden van recruten alhier. Fol: 91.
• Goedgevonden opgemelde memorie het berigt van den
raad daar op intevorderen. Fol: 91.
• Nog geleezen den requeste en bijlaage van den major en
comandant van het arthilleris J. Fischer. Fol: 91.
• Den requeste van den Onderkoopman en Soldij
Cornelis Kruijwaagen verzoekende aamtelling als lid in
den Raad van Justitie en bevordering tot winkelier. Fol:
91.
• Den requeste van J.H. Neethling alhier te mogen
verblijven en geemployeert te werden. Fol: 91.
• Besloten de 3 voormelde requesten aan te houden. Fol:
92.
17 juli 1792
• Berigt wegens het vertrek van het schip de schelde na
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Ceijlon. Fol: 92.
• Geleezen den requeste van den Oppermeester J.C.
Kempt om te mogen worden als lerste in het hospitaal
het berigt van den raad des wegens ingevorderd. Fol:
92.
• Gearresteerd de missive ten gelerde der memorie van
J.C.F. van Hugel. Fol: 92.
• Besloten den raad aanteschrijven voorstaan te doen
observeeren de orders voor de capiteins der schepen
met opzigt tot de verandwoordingen der victualien. Fol:
93.
• En goedgevonden copia voorszijde te zenden aan de
mede commissarissen generaal in indien. Fol: 93.
• Door den gezaghebber gecommuniceerd de vorzaaken
welke den Landdrost van Graaff Reijnet Woeke belet
hebben na herwaards te komen. Fol: 93.
• Aan commissarissen generaal gecommuniceerd het op
handin zijnde vertrek van den Capitein van Baalen na
Graaff Reinet Woeke en het besluijt van den raad om
800 ponden kruijt na denvaares te zenden. Fol: 93.
18 juli 1792
• Berigt ingekomen wegens het binnen komen van de
paquetboot de nijt. Fol: 94.
• Gearresteerd de missive aan den gezaghebber en raad
wegens de verandwoording der victualien op de
schepen. Fol: 94.
• Besloten om aan de mede commissarissen in indien te
zenden de stukken ter verbetering van companies
zaaken in indien. Fol: 94.
• Te zenten extract der missivens na indie
concerneerende de order omtrent de verandwoording
der victualien op de schepen. Fol: 95.
• Nog besloten aan generaal en raaden te zenden copia
van het vertoog door Willem Popkens ingediend alhier
in rade van politie. Fol: 95.
• Is gehoord J.G. van rheenen op de memorie van
beswaaren den 16 dezer ingediend. Fol: 95.
19 juli 1792
• Den heere commissarissen generaal Frijkennius door
indispositie belet de besoignes van heden bij tewoonen.
Fol: 96.
• Gearresteerd de afgaande brieven en bijlaagen na indie.
Fol: 96.
• Ingekomen den requeste van den burger raad Justinus
Hendrik de Wett om ontheft te worden van de 5
percento donane en om geld in cas te mogen tellen. Fol:
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96.
• Besloten omtrent het eerste lid het berigt van den raad
intevorderen en het tweede aantehouden. Fol: 96.
• Op den requeste van den burger Hendrik Vos Kooper
van het nieuwland verzoekende surcheange van
betaling. Fol: 97.
• Is zulke gestelt in houden van den raad om te berigten
ook haar consideratien ingevorderd over de schaarsheid
van het numerair alhier. . Fol: 97.
• Memorie verandwoording van den ad interim fiscaal
J.P. de Neijs contra de beschuldigingen van den burger
krijgsraad aan den raad gezonden om berigt te geven.
Fol: 97.
• De requeste van Morits Frueslin aan gemelde raad
gezonden om te disponeeren. Fol: 97.
• Tot nadere dispositie aan gehouden den requeste van P.
Meijering om gelden in cas te mogen tellen. Fol: 98.
• Requeste en bijlagen van den onderkoopman en
geweeze rendent te Patria J.P. Baumgard. Fol: 98.
• Requeste van Fije Hansen Hassle geweezen baas aan de
buijtepost het paradijs verzoekende constinnatie van
tractement. Fol: 98.
• Wegens den raad van commissarissen generaal
geproduceert extract uijt de notulen voor zo verze
betreffende het gegeven antwoord van den interim
fiscaal de J.P. de Neijs op de gedane vrage of hij de
steller was van zekere memorie door den burger
krijgsraad in geleeverd. Fol: 98.
• Ingekomen van den raad eene extract resolutie
houdende het particulier advies van het raadslid
Robbert Jacob Gordon omtrent het verzoek van marcij
vermeld onder de notulen van 10 juli 1792. Fol: 98-99.
• Ingekomen den requesten van Jacobus de Jongh en
Petrus Rens houdende klagten tegen den burger
krijgsraad. Fol: 99.
• Gesteld in handen van den Heeren Rhenius om daar op
ellucidatie te geven. Fol: 99.
• Ontfangen eene missive van den raad verzoekende
dispositie van commissarissen generaal omtrent eenige
te doene verstrekkingen van randzoene aan het schip
Slot Capelle. Fol: 99.
• Besloten aan de gezaghebber en den raad kennis
tegeven dat commissarissen generaal zich laten
welgevallen de boven gemelde verstrekking gechiede
zo als den raad zal vermeene te behoren. Fol: 99.
20 juli 1792
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Den Heer Commissarissen Generaal Frijkennius nog
door indispositie buijten staat gestelt het besoignes bij
tewoonen. Fol: 100.
• Gearresteert de missive aan den raad wegend de te
doene verstrekking aan het schips Slot Capelle. Fol:
100.
• Ingekomen het berigt van het arrivement der schepen
Meermin en Helena Louiza in de Plettenbergsch en
Mossel Baaij. Fol: 100.
• Door den Gezaghebber Rhenius aan commissarissen
generaal ter hand gesteld ses stukken ter ellucidatie op
de gepresenteerde requesten van Jacobus de Jongh en
Petrus Rens. Fol: 100.
• Aan commissarissen generaal gecommuniceerd de
terng komst van Willem van Rheenen als geweest
zijnde ter opspenring van mijnen. Fol: 101.
• Ingekomen het berigt van het vertrekke schip
Dordwijck na Batavia. Fol: 101.
• Als mede van den gezaghebber op de paquet de vlijt
verzoekende om orders. Fol: 101.
• Den Gezaghebber Rhenius gelast om vaten duijten van
dien bodem op het Slot Capelle voor Batavia te doen
verplaatsen. Fol: 101.
21 juli 1792
• De heer commissarissen generaal Frijkenius bewind zig
nog door indispositie belet het besoignes bij te woonen.
Fol: 102.
• Door den gezaghebber gecommuniceert het rendement
van 6250 ponden beschadigde angewassen coffij. Fol:
102.
• Den gezaghebber gequalificeert tot het doen van eene
andere prenue door de coffij eerst telaten wassen. Fol:
103.
• Een aanvang gemaakt met de lecture van eene missive
en 11 bijlagen van wegens den raad ingekomen. Fol:
103.
• Door den burger Willem van Rheenen eenige stukken
erteg vertoond op zijnde land reize ontdekt. Fol: 103.
• Den bombardier digue gelast deze erts te onderzoeken
en te beproeven. Fol: 103.
23 juli 1792
• De Heer Commissarissen generaal Frijkenius wederom
in het besoignes verscheenert. Fol: 104.
• In de Baaij Fals gearriveert het engelsch Oost Indie
Companie schip The Winterton. Fol: 104.
• Geleezen eene memorie van den adsistent ter secretarij
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van politie van middelkoop over den toestand van de
schriff comptoiren. Fol: 104.
• Verzoek van den Gezaghebber Rhenius voor den
particuliere slagter elser. Fol: 105.
• Memorie van J.G. van Rheenan en Sebastian van
Rheenen houdende deselve poincten waar omtrent zij
voorzienige verzoeken. Fol: 105.
• Besloten gemelde memorie aan den raad te zenden om
te berigten. Fol: 105.
• De aangebragte ertsz door den bombardier digue zeer
rijck geoordeeld en hem een plaats in het casteel aan
geweelt en om daar mede proeven te doen. Fol: 106.
• Geleezen het overige gedeelte der missive van den raad
vermeld onder de notulen van de 21 dezer. Fol: 106.
24 juli 1792
• Afgezonden aan den raad eene missive ter geleide der
memorie door J.G. van Rheenen en Sebastian van
Rheenen onder de notulen van den 23 vermeld. Fol:
106.
• Wegens het geringe rendement der donane anno 1792
is goedgevonden ellucidatie te doen geeven door den
interim fiscaal J.P. de Neijs. Fol: 106.
25 juli 1792
• Den fiscaal Johannes Pieter de Neijs. Fol: 107.
• Heeft aangenomen zig schriftelijk te declareeren
wegens het gering rendement der douane ultimo
1791/1792. Fol: 107.
• Mitsgaders over eenige uijtgande regten bevorens door
de fiscaals genoten. Fol: 107.
• Den gemelde interim fiscaal voorgehouden om van
voort aan de ingezeetenen quitantie te geven voor de
voldoening der uitgande regten. Fol: 107.
• Den interim fiscaal by commissarissen generaal klagtij
gevallen zijnde over de on betaamelyke handeluijze van
den burger krijsgraad. Fol: 108.
• Is zulks na gedaane lecture der stukken alzo bevonden.
Fol: 108.
• En besloten deze dispotitie aan hem te kennen doen
geven. Fol: 108.
• Voor commissarissen generaal verscheenen de 6 burger
raaden in den raad van justitie zitting hebbende. Fol:
108.
• En hun gedeclareerd de denkbeelden van
commissarissen generaal ten aanzien van leker vertoog
op den jongstel overgegeven. Fol: 108.
• Ingekomen het berigt dat het schip Slot Capelle de
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Reize uijt Baaij Fals na Batavia. Fol: 114.
• Met welken bodem op expresse last van
commissarissen generaal nog 33 man als
reconvalescenten uit het hospitaal zijn voortgezonden.
Fol: 114.
• Ingekomen het dag register door Willem van Reenen op
zijne Land Reijze gehouden. Fol: 115.
• Door de gecontracteerde slagters J.G Sebastiaan van
Reenen eene memorie overgegeeven zijnde de nadere
ellucidatie op den 18 july gevorderd. Fol: 115.
• Waar in zij vertoonen het en voordeele van de
compagnie een nieuwe contract te willen ingaan waar
door het vleersch tot minder prijze zullen leeseren. Fol:
115.
• Klagendevrijdens over eenige ingeslope misbruken.
Fol: 115.
• En dounde verzoek om voor uit vertrekking van
penningen. Fol: 115.
• Is de deliberatie over voorscher memorie prove
aangehouden en agter het verbaal geplatsen vide
bijlagen. Fol: 115.
• Nog ingekome eene particerliere en nadere memorie
van J:G van Reenen betreffende de welvaart van de
Colonie. Fol: 116.
• Besloten tot nadere dispotitie aantehouden en agter dit
verbaal te voegen vide bijlagen. Fol: 116.
• Aan den secretaris Bergh gerestitueerd de stukken
concerneerende de beschuldigingen van de Collonel
Robert Jacob Gordon tegen de Sandol-roij. Fol: 116.
• Het register der op gemelde stukken agter het daar van
agter het verbaal geroegd vide bijlagen. Fol: 116.
26 juli 1792
• Eenige officieren van het nationale Bataillon wegens
hun in den dienst gedane torts geklaagd hebbende. Fol:
116.
• Zo is door commissarissen generaal aan den Collonel
en chef der militie Robert Jacob Gordon het verlangen
van noogitdezelve verstaan gegeven dat door denzelve
voot aan dundamije klagten direct worden
voorgedragen.. Fol: 117.
• En besloten hier van aanteckening te houden. Fol: 117.
• Corporaal Gerardus Lutter houdende klagten tegen den
burger capitein Servaas van Breda. Fol: 117.
• Deswegens van den gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius naden ellucidatie verzogt. Fol: 117.
• Geleezen een vertoog van den apothecar Lion rakende
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het hospitaal omtrent welke de deliberatie is uitgesteld.
Fol: 117.
• Op den requeste van den onder koopman kleyn. Fol:
118.
• Is goedgevonden hem te permitteeren te mogen
repatrieren onder afgcshr gagie. Fol: 118.
• Voor commissarissen generaal verscheenen den burger
Jacobus van Reenen verzoekende over eenige poincten
met hoogstdezelve te mogen confereeren. Fol: 118.
• Het verzoek van engelschen collonel Barrington om
eenige menbelaire goederen te mogen ontscheepen
ingewilligd. Fol: 118.
• Door den gezaghebber gecommuniceerd dat den raad
aan de gecontracteerde slagterd had geaccordeert eene
voor uit verstrekking van ros 10000. Fol: 119.
• Het verzoek van den burger capitein Munnik om den
pervoon van Frans Ageron uit den dienst te mogen
ligten aan den raad van politie overgelaaten. Fol: 119.
• Den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius de intentie
van commissarissen generaal afgevraagt hebbende
wegens de verpagting der wijnen?. Fol: 119.
• Is goedgevonden het berigt van den raad daar op
intevorderen. Fol: 119.
• Aan commissarissen generaal voorgekomen zijnde als
of alhier geenegenoegzame voor raad tarwe aan handen
was. Fol: 120.
• Zo is besloten deswegens den raad te door berigten. Fol:
120.
• Geconfereerd met den burger Jacobus van Reenen. Fol:
120.
27 juli 1792
• Is door de gezaghebber gedeclareert niet te kunnen
voldoen aan de geregurerde ophelderingen in de zaak
van Gerardus Lutter. Fol: 121.
• Heeft aan commissarissen generaal overgegeeven een
concept resolutie van den politicquen raad
concerneerende de compositie van het collegie uit
comm van den raade van justitie. Fol: 121.
• Den pleer Mr. J. de Neijs heeft aan commissarissen
generaal zijn consideratien bedeeld wegens de Sessie
van den independent fiscaal in rade van justitie. Fol:
121.
• Door commissarissen generaal gevordeeld zijnde dat de
belangens van de compagnie niet nood zaakelijk
maakte. Fol: 121.
• Dat de Independent fiscaal zitting haden in het collegie
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van commissaris uijt den Raad van justitie. Fol: 121.
• Commissarissen generaal hebben geupprobeert
engearresteerd de schikkinge by de voorm concept
resolutie van den politie raad beraamd voor het collegie
van commissaris: uit den raad van justitie. Fol: 122.
28 juli 1792
• Den raad van commissarissen kennis gegeven hebbende
van haar voorneemeen om een lid uit dezelve te
decerneeren welke present zoude zijn bij de nieuwe
anstelling van commissaris uit den raad van justitie. Fol:
124.
• Is deswegens de dispositie aan generaal rade van politie
overgelaaten. Fol: 124.
• Den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius geeft kennis
van eenige aan hem opengelegde beswaren door de
ingezeetenen wegen het opbrengen der tiende aan de
compagnie. Fol: 124.
• Bij commissarissen generaal ingekomen de stukken
besckelijk de verpatingen op sommige middelen van
consumptie. Fol: 124.
• De dispositie der verpatingen over dit jaar aan den raad
van politie overgelaaten. Fol: 125.
• Aan den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
gecommuniceert de ingkome klagten van Derk van
Reenen over de verpagtingen der bieren. Fol: 125.
• Door willen en Derk van Reenen Kennis gegeeven van
de genome mesures tot het spoedig transport na
herwaards van eeine gerantiteit mijn ertz. Fol: 125.
30 juli 1792
• Geleezen de requesten van Anthonij Bliesesfki
employin het hospitaal. Fol: 126.
• En van Nult onkrengt om te mogen werden lid in den
Raad van Justitie. Fol: 126.
• Besloten beijde aantehouden tot nadere dispositie. Fol:
126.
• Geleezen memorie van Jacobus van Rheneen senior om
de erruptien van de Hottenten aftewenden. Fol: 127.
• Besloten de consideratien van den capitein militair van
Balen daar op in te vorderen. Fol: 127.
• Geleezen den request van Subias Runnenkamp. Fol:
127.
• Welke kwalijk geduijde termen bevatten die door
commisssarissen generaal vrierden afgekind. Fol: 127.
31 juli 1792
• Egter uijt aammerking van zijne lange en getrouwe
diensten van Tobias Runnenkamp. Fol: 128.
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Is goedgevonden hem gelegentheid dezelve te
retracteeren. Fol: 128.
• En informatie over de inkomsten van het secretariaat
der weskamer af-ta vraagen. Fol: 128.
• Bedenkingen van desteer raads lid de wet over de
directie der weskamer. Fol: 128.
• Geleezen eene missive van den Luijtenant Zee in des
lands dienst claris verzoekende secoors van
manschappen. Fol: 129.
1 augustus 1792
• Aan den Capitein van Balen de middelen
gecommissioneerd te moeten dienen tot herstel der
vreede met de Hottentotten. Fol: 129.
• Welke bij die gelegentheid aan comissarissen generaal
voorgedragen heeft zijn begrip omtrent de instructie
welke den raad voor hem dien de te formeeren. Fol: 129.
• Ingevolge het berigt of het doenlijk zoo de zijn het
gestrande schip de 3 gebroeders in hot water te brengen.
Fol: 130.
• Besloten in dies kosten niet te participeeren voor dat
gedeelte der lading welke daar nog in mogt bevonden
worden. Fol: 130.
• Is geproduceerd eene verklaring van de Willem van
Rheenen nopens de opspeering der mijnen is agter
verbaal. Fol: 131.
• Berigt van het de Tafel Baaij binnen gelopen schip de
Chesterfield. Fol: 131.
• Berigt van het engelsch schip the winterton uijt de
Simons-Baaij dat het zelve vertrekken was. Fol: 131.
2 augustus 1792
• Door de posthouder in Baaij-Fals bericht aan
comissarissen generaal ingediend wegens het
ontdekken eene nieuwe klip of bank aldaar. Fol: 132.
• Besloten om den Lientenant J: Claris ingevolge zijn
verzoek met elf man zeevaaren de tot completie zijnen
equipagie. Fol: 132.
• Geleezen den requeste en bijlaage van JJ van den Bergh
verzoekende schaavergoeding met het pagten der
wijnen in geleeden. Fol: 132.
• De dispotitie hier omtrent aangehouden. Fol: 133.
• Geleezen den requeste van 4 gecommitterdens
koornbouwende ingezeetenen. Fol: 133.
• Houdende klagten en verzoek van eenige ontheffing in
het betaalen der fiende opdegranen. Fol: 133.
• De dispotitie aangehouden. Fol: 133.
3 augustur 1792
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Missive van den gezaghebber en raad onder de notulen
van den tweede dezer voorkomenden. Fol: 134.
• Op de consideratien van den Capitein van Balen wegens
de herstelling der vrede met de hottentotten. Fol: 134.
• Is de dispotitie uitgesteld tot dat de gerequireerde
instructie van den Raad zal ingekomen zijn. Fol: 134.
• Geleezen eene memorie van de interim fiscaal de Neijs
over het rendement der douane. Fol: 135.
• Besloten aantehouden tot dat de commerceel
schikkingen door commisarris generaal gemaakt zullen
zijn. Fol: 135.
• Ingekomen de nadere requeste van Tobins
Runnenkamp. Fol: 135.
• Besloten aan te houden. Fol: 135.
• aan den gezaghebber door commissarissen generaal
gedeclareert hoogsderzelver verlangen dat eene
commissie uijt den raad werd gedeceern om den staat
der weeskamer te onderzoeken. Fol: 135.
• En daar toe gerchikt had gevordeelt het raads ad de wet
en tot desselfe adsistentie den soldy overdrager
Matthiessen. Fol: 136.
• Ingekomen den request van Jacobus Arnoldus van
Reenen houdende bekleg over zecker vonnis in cas van
procedure door den raad van justitie tot zijn nadeel uit
geweezen. Fol: 136.
• Welke het onderzoek aan den adjunct fiscaal fruter
hebben gedemandeerd. Fol: 136.
4 augustus 1792
• Den Procureur JJ Fredrik Wagener zeker duplicq gestelt
hebbende in lasuwe bewoordingen tegens de rerpee
collegien van regeeringe alhier. Fol: 136.
• Zo is goedgevonden den president van den raad van
justitie deswegens voor te houden dat matregulen werde
genomen om zulks voor te komen in het vervolg. . Fol:
137.
• Den engelschen collonel Barrington welke zig alhier
eene geruime tijd had opgehouden. Fol: 137.
• Zo is door Commissarissen Generaal aan den raad
gelast gem officier te doen insinueeren om bij eerste
beguame gelegentheid te vertrekken. Fol: 137.
5 augustus 1792
• Ingekomen eene missive van den gezaghebber en raad
over de vertrekkengen aan de passeerende compagnies
schepen mitsgaders. . Fol: 138.
• Berigt op den requeste van den oppermester J.C
Kempft. . Fol: 138.
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Geleezen eene missive van den raad nopens de toestand
der voor raad van tarwe alhier, besloten daar over nader
te confereeren. . Fol: 139.
6 augustus 1792
• Besloten hier over onder met commissarissen uit den
raad van politie te infereeren. Fol: 139.
• Geleezen het ingekomen berigt van raad over
walvischvangst besloten aan te houden. Fol: 139.
• Besloten de deliberatien daar over aan te houden. Fol:
140.
• Den president van den raad van justitie
gerecommaneerd te waken dat er voor dien collegie
geen stukken werden ingediend bevattende en
geconcipieert. Fol: 140.
• Geleezen eene missive van den burger D.J van Reenen
aan den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius wegens
het produceeren van een monster Lood Ertz. Fol: 140.
• Ingekomen en geleezen den requeste van Salomon van
Echten verzoekende zijn ontslag als lid van den raad
van justitie. Fol: 141.
• Is besloten den voorscheeren requeste aangehouden ter
nadere dispositie. Fol: 141.
• Gedeelineerd den requeste van Jacob Malan
verzoekende ontheffing den 40 penn van zekeregekogte
plaatz. Fol: 141.
• Berigt ingekomen wegens het vertrek een americaansch
schip uijt Baaij Fals. Fol: 142.
• Wegens het berigt over de schaarsk aan koorn. Fol: 142.
• Besloten des wegens de gerequireerde commissie uijt
den raad van politie voor te houden eenige poincten
over dat onderwerp een een P…memorie geconcipireert
en agter het verb geroegt vide bijlagen. Fol: 142.
• Van wegens den raad van Commisarissen Generaal
gecommittereerd de concept justitie voor den Capitein
van Baalen wegens te doene expeditie tegens de
rebelleenende Hottentotten. Fol: 143.
• Besloten aan welgem rade overtelaaten. Fol: 143.
• Ingekomen de publicatie gedaan omtrent de tiendens
door den politie raad. Fol: 143.
• Gearrerteert de missive vermeld onder de not van den 6
dezer ten aanzien van het toeschijnend gebrek aan
koorn. Fol: 144.
8 augustus 1792
• Den heer commissarissen generaal C.G Frijkenis heeft
gecommuniceerd de nodige ondres gestelt te hebben tot
het gaan opneemen eener Bank of klip in de Baaij Fals.
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Fol: 144.
• Het raadslid de wet gecommitterd zijn de tot het
opneemen van de staat der weeskamer. Fol: 145.
• Heeft eenige poincten daar ter relatief aan
commissarissen generaal ingediend. Fol: 145.
• Waar op besloten een afschrift aan den gezaghebber
Johannes Izaak Rhenius ter hand te stellen om te werken
na gelang van zaaken. Fol: 145.
• Den adjunct fiscaal fruter word voor gedragen om mede
te adsisteeren bij de commissie gedecerneert tot het
onderzoek van den staat der weeskamer. Fol: 146.
• In de Tafel Baaij gearriveert het schip de meermin uijt
de Plettenberg-Baaij. Fol: 146.
• Beneffens nog de retour bodem de Catharina Johanna
die door lekkagie genood zaakt I gewoeden
terugkeeren. Fol: 146.
• Besloten de capitein J.J Droop van voorm voor
commissarissen generaal te ontbieden. Fol: 146.
9 augustus 1792
• Den equipagemeester Cornelis heeft verslag gedaan van
de inspectie genomen aan boord van de Fluijt de
Catharina Johanna,
• Den equipagemeester Cornelis heeft verslag gedaan van
de inspectie genomen aan boord van de Fluijt de
Catharina Johanna. Fol: 147.
• En is den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius gelast
de beschadigde lading van op gemelte bodem dadelijk
te doen outlojsen. Fol: 147.
• Voorts den capitein Droop zijn mondelings verslag
gehoord en hun gelast van consideratien te dienen. Fol:
147.
• Of met het door hem voor hem gevoerd schip de castor
met meerder securittie kende werden geemp boijeert
dan wel de opgemelde. Fol: 148.
• Rapport ingekomen van het rendemet der onlangs
verkogte beschadigde coffij. Fol: 148.
• Besloten het nog resteerende van dat Producten in
Simons-baaij leggende aldaar publicq te doen
verkoopen. Fol: 148.
• Verscheenen de predikanten der gereformeerde
gemeente verzoekende permissie tot het houden eener
jaarlijksche algemeene kerk-vergadering. Fol: 149.
• Berigt ingekomen wegens het vertrek van een Fransch
schip uijt Baaij Fals. Fol: 149.
• Ingekomen den requeste van Helena Hendrina
Mullenstrom
verzokende
gratie
voor haren
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voortgevluchten echtgenoot. Fol: 150.
• Nog den requeste van Johan Frederich Herwrigh
heudende klagten tegen den browder Derk Gysbertus
Reenen. Fol: 151.
• Memorie van Eduard Wium we het genot van een
lenings plaats bij het rivier zonder end. Fol: 151.
• Ingekomen den requeste van Barend vrij verzoekende
protectie tegens geen fameerde procudures van den
Land-droost van Stellenbosch. Fol: 152.
• Ingekomen de requesten van Hendrik Oostwald
Eeksteen en David Kuhl verzoekende verbeetering van
emploij. Fol: 153.
• Requesten van Petrus Haupst verzoekende bevordering
tot lid in den raad van justitie. Fol: 153.
• Requeste van Johannes Gysbertus Blanckenberg om
vordering tot secretaris van de weeskamer. Fol: 153.
• De dispositie op de vier laastgem requesten
aangehouden. Fol: 153.
• Het scheepje de Helena Louiza in Tafel Baaij
gearriveert met 1260 meedden tarwe. Fol: 154.
• Besloten over die weijnige lading onderzoek te doen.
Fol: 154.
• De Kapitein van Balen gereed zipide tot de geprojecten
expeditie tegen de hottenhotten heeft afscheijd
genomen. Fol: 154.
10 augustus 1792
• Geproduceerd door den gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius het moutant papiere geld in circulatie en in
Colonie onder ultimo July 1792. . Fol: 155.
• Den gezaghebber afgevorderd eene opgaave van de
gelden dat de compagnie onder de ingezeetenen
uitstaande heeft. Fol: 155.
• Door vier burger van het namacqualand mondeling
vertoogen aan commissarissen generaal gedaan. Fol:
155.
• Besloten hier over den adjunct fiscal fruter te doen
ellucideeren. Fol: 155.
11 augustus 1792
• Door den adjunct fiscaal fruter de gerequireerde
ellucidatue gegeven nopens de procedurer tegen de
actie door hem fiscaal voor den land-droost van
Stellenbosch. . Fol: 156.
• En is na daar uit consteerd dat voorschr persoonen als
onbewust zijn de gewest van het verbod het welk tegens
het doortrekken der grote rivier plaats grijpt uit hoofde
van de verleende adsistentie aan den burger Willem van
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Reenen. Fol: 156.
Goedgevonden gemelde fruter te qualificiereen om de
procedures tegen voorm…vier burger te staken. Fol:
156.
En aan Barend vrij desselfs request te rug te geeven.
Fol: 156.
Den
gezaghebber
Johannes
Izaak
Rhenius
commissarissen generaal geelucideert hebbende nopens
het verzoek van Eduard Wium in het breede vermeld
onder de notulen van den 9 dezer. . Fol: 157.
Is besloten aan des suppliant verzoek met te volden. .
Fol: 157.
Ingekomen het berigt van gecommitteerdens tot de
inspectie van de fluijt de Catharina Johanna mede
ingekomen het berigt van gecommiteerdens tot de
inspectie en visitatie over de belading van de Helena
Louiza.. Fol: 157.
Door den capitein Droop van de Catharina Johanna
rapport gedaan van den staat waar in dat schip was
bevonden. Fol: 158.
En diende van berigt nopens de deffecten aan dien
bodem mitsgaders van den staat van het door hun voor
heen gevoerd schip de Castor. Fol: 158.
De disposistie omtrent deze voorm bodem tot nadere
deliberatie uit gesteld. Fol: 159.
Den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius qualificatie
verleend om de nodige beveelen te geeven tot het doen
vertrekken der compagnie schepen uit de Baaij Fals na
de Tafel-Baaij. Fol: 159.
Een begin gemaakt met de ontlosing der beschadigde
coffij uit de Catharina Johanna en de heeren Johannes
Izaak Rhenius en Daniel verzogt des wegens de nodige
directie te geeven. Fol: 159.
Berigt ingekomen wegens het binnenvallen van 2
vreemde schepen in Baaij Fals. Fol: 160.
Geleezen eene tweede memorie van de asistentie van
Jacobus Albertus Middelkoop rouleerende over de
secretarie. Fol: 160.
Eene commissie uijt den raad van politie heeft aan
commissarissen generaal kennis gegeven van het
besluijt in welgemelde reede genomen op de
aanschrijvens hoogstderzelver onder 7 dezer. . Fol: 161.
Op het ingekome berigt van den president van justitie
nopens de toedragt der zaake van Q. Mollerstrom bij
request aan commissariss generaal voor gedragen onder
de notulen van de 9 augustus. Fol: 161.
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Is besloten het zelve te wrijzen van de hand. Fol: 161.
Mord aan commissarissen generaal gecommuniceerdt
dat om meerder toerigt te houden op de veijlige lossing
der geborge goederen van de Catharina Johanna het
raads-lid le Sueur dartoe was gecommitteerd. Fol: 162.
• Mitsgaders dat door de posthouder Christoffel Brend de
vereijschte voldoeminge met opzigt tot het vertrek van
schepen uijt Baaij-Fals was gegeeven. Fol: 162.
• Op de menigvuldige klagten van den vrijkoper J.J van
den Berg. Fol: 162.
• Is besloten van der te delibereeren en op zijn requeste
onder de notulen van de 2 dezer maand te dispounneren.
Fol: 162.
14 augustus 1792
• Request van den onderkoopman Johannes Ackerveld
verbetering van emploij. Fol: 163.
• Besloten favorabel reguard op het voorsche verzoek te
slaan en vroots tot nadere dispositie aangehouden. Fol:
163.
• Request van Bernardus de Vaal en Johannes Visser
houdende bewaaren voor procedire voor den Raad van
Justitie dienender. Fol: 163.
• Requeste van den particulere slegter Jan Michiel Elzer
waar bij te kennen geeft aan hem appel in cas van
procudures voor den raad van justitie te Baravia wa
geweijgert.. Fol: 163.
• Is besloten den interim fiscaal Mr. Johannes Pieter de
Neijs te doen ellucideeren op welke gronden zulks
geschied is. . Fol: 164.
• Missive en bijlagen van de Caabsche minister dato 7
aug 1792 ter voldoeninge aan de aanschrijvens van
commissarissen generaal 25 juny J.L. Fol: 164.
• Is besloten aantehouden tot dat de dispositien op het
voorscheeren generaal verslag successiveleijk zal
werden genomen. Fol: 164.
• Berigt wegens het vertrek van de paquet de wijt uijt de
Baaij-Fals na de Tafel-Baaij. Fol: 164.
• Door de gezaghebber Johannes en Gijsbertus van
Reenen aan commissariss generaal informatie en
opening gegeven van zekere goud meijn bij de laat
gemelde ontdekt en den Saard 1778. Fol: 165.
• Op de propositie van Sebastiaan van Reenen om op
eigen kosten een tugt na de mijnen te doen. Fol: 166.
• Is besloten aan den gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius daar van kennis te geeren ten einde vervolgen
te disponeeren. Fol: 166.
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15 augustus 1792
• Geproducerent lenge poincten van Mr. Johannes Pieter
de Neijs relatief het beletten van sluijkhandel wanmeer
de Naart aan de ingezeetenen word toegestaan. Fol:
167.
• Besloten des wegens aan den Steller het genvegen van
commissarissen te kennen te gervens. Fol: 167.
• Door den gezaghebber geproduceert eene opgaave der
gelden welke de compagnie van de…. Fol: 167.
• Is besloten de twee opgave te voegen het verbaal. Fol:
168.
• Ingezectenen heeft intervorderen en eene berekening
der gelden die in cas staan te komen in September en
October 1792. Fol: 168.
• Door den heere commissarissen generaal Frijkenius
gecommuniceert dat de recherches na de miun ontdekte
klip vrugteloos waren afgeloopen. Fol: 168.
• Besloten daar van aanteckening te houden. Fol: 168.
• Na ingekomen ellucidatien op den request van den
Pagter op de Moutbieren J.F Herwich. Fol: 168.
• Is goedgevonden den raad des wegens te doen berigten.
Fol: 168.
• Is aan den Heer Johannes Izaak Rhenius geopenbaard
het verhandelde met van Sebastian van Reenen nopens
de door hem ontdekte mijnen. Fol: 169.
• Een van gemelde heer gezaghebber zijn gedagten
deswegens gerequireerd. . Fol: 169.
• Welke declareerde dat den engelschen captein paterson
hem reeds in zijn tyd daar over had onderhouden en het
welk overeenstemde met de gezegdens van gemelde
Sebastian van Reenen. Fol: 169.
• Besloten om het onder zoek van deze Sebastian van
Reenen met scheepen te doen onderneemen. Fol: 170.
• En is denzelven gelast om zig omtrent alles wat daar toe
relatie mogt hebben aan den gezaghebber Johannes
Izaak Rhenius te adresseeren. Fol: 170.
16 augustus 1792
• Het onderzoek nopens de recognitien der veeplaatsen
beneffens na alle de inkomesten dezes gouvernements.
Fol: 172.
• Tot heden hindernis je ontmoet hebbende de
voorscheeren agterstallen uit de boeken op te nemen.
Fol: 172.
• Zo is de executie dien aangaande aan den secretaris
Berg gerecommandeerd. Fol: 172.
• Besloten daar van aanteckening te houden. Fol: 172.
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Op de klagten van eenige swellendamsche ingezeetenen
nopens een Jaarlijksch pontgeld dat door hun moet
werden betaald. Fol: 172.
• Is besloten den land-droost en heemraaden van het
district daar over te laten berigten. Fol: 173.
• Vertrek van de Schip Gouda uijt Baaij Fals. Fol: 173.
17 augustus 1792
• Missive van Caapsche ministers bevalten twee
ontwerpen nopens eene verligting op de Tiende van het
Koorn en bereckeningen dien aangaanden. Fol: 174.
• Besloten de deliberatien daar over van te houden. Fol:
175.
• Is gedelibereert over de voorwaarden tot de vergaming
der walvischvangst aand ingezeteen. Fol: 175.
18 augustus 1792
• Door de secretaries Daniels Voorgen de bevinding de
bereekening over den in en uitslay van het Koorns. Fol:
175.
• Ingekomen zijnde de vereischte ellucidatie onder de
notulen van den 15 dezer vermeld ten aanzien van het
geweijgerde appel aan Jan Michele Elzer. Fol: 176.
• Is goedgevonden aan den suppliant vrijheid te laaten te
mogen apelleeren voor den raad van justitie des casteels
Batavia en zijn verder verzoek te wrijzen van de hand.
Fol: 176.
• En zijn verder verzoek te wijzen van de hand. Fol: 176.
• Besloten gemelde missive en bijlagen te voegen agter
het verbaal vide bijlage. Fol: 176.
• Zijn geproduceerd eenige aammerkingen van de soldij
boekhouder Matthiessen over het werk der soldijen
gagien. Fol: 176.
• Besloten voorscheeren aammerkingen aan den
gezaghebber Johannes Izaak Rhenius ter hand te stellen
te ellucideeren. Fol: 177.
• Het aanzoek van eenige koornbouwende ingezeetenen
uijt de Mossel Baaij on te mogen erlangen in Leening
800 muden tarwe welke aldaar waren agterijbleven.
Fol: 177.
• Besloten ter dispositie van de Politie raad overtelaten.
Fol: 177-178.
• Bepaaling der verkoopdag van de gestrande fluijt de
drie gebroeders. Fol: 178.
• Belangen het voorschreeren schip word de examinatie
aan den resident in Baaij Fals C. Brand opgedragen om
na die bevinding van des compagnies wegen te kunne
worden ingekogt. Fol: 178.
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Bij gebrek aan kopers van het restant geborge coffij in
de Simons-Baaij opgeslagen besloten het zelve in zee te
doen werpen.. Fol: 178.
• Besloten het zelve in zee te doen werpen. Fol: 178.
• Op de voordragt van Sebstiaan van Reenen is ddor
gezaghebber aan twee compt Land-Lieden verlof
gegeeven zich op reeze na de walvisch Baaij te mogen
begeeven. Fol: 179.
• Besloten daar van aanteekening te houden. Fol: 179.
20 augustus 1792
• Door den Interim fiscaal de Neijs heeft gedeclareerd
aftezien van het appel het welke den zelven zo vermeld
staat onder de notulen van den 7 July tegen den
keldermeester le Suurs had doen van teekenen. Fol:
180.
• De consideratien van den gezachheber Johannes Izaak
Rhenius op de remarques van den soldij boekhouder
Matthiessen onder de notulen 18 August 1792. Fol: 180.
• Is besloten daar van bij eerste gelegentheid gebruik te
maken. Fol: 180.
• Berigt ingekomen van het verzoek van het genueesch
schip Aurora uijt Baaij Fals. Fol: 180.
• Requeste van Bernardus zibee lientenant ter zee in des
compagnies diens verzoekende onder afgeschreeve
gagie alhier te mogen verblijven waar op goedgevonden
is den raad van politie te doen berigten. Fol: 180.
• Berigt ingekomen wegens tot arrivement van de
schepen gouda en de vlijt in de Tafel Baaij. Fol: 181.
• Op het verzoek van den resident Christoffel Brand om
te mogen werden gercuseert van het aan hem opgedrage
werk onder de notulen vanden 18 dezer voorkomende.
Fol: 181.
• Is besloten de deliberatien uijt te stellen. Fol: 181.
21 augustus 1792
• Berigt van den equipagemeester van de aankomst op
gisteren ter dezer rheede van Land wegens het arrivent
van de Harik in de Tafel Baaij. Fol: 181.
• Van weegens den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
aan commissarissen generaal kennis gegeven de
aanschrijvens van de posthouder C.Brand wegens het
Jaxeeren en examineeren der tuijgagie…van het
getrande schip de drie gezaghebber. Fol: 182.
• Is goedgevonden eene notitie van de perceelen welke
van voorn..schip staan verkogt te worden intworderen.
Fol: 182.
• Verlangen commissarissen generaal met eene
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commissie uijt de raad van politie te confereeren over
het vergunnen der walvisch-vangst. Fol: 182.
• Het verzoek van den capitein van het engelsch schip
royal admiral om te mogen inkoopen 13 mudden tarwe.
Fol: 182.
• Besloten ter dispositie van den raad overtelaten. Fol:
182.
22 augustus 1792
• Op het in politie rade gedaan verzoek door de
gemagtigdens van de Graff afweezende gouverneur van
de Graaff over het genot van zeker inkomsten. Fol: 183.
• Mitgaders op de daar omtrent gedaan voor dragt ter
voordeele van den gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius door secretaris berigh. Fol: 183.
• Is goedgevonden zig deze zaak niet aan te trekken. Fol:
183.
• In handen van commissarissen generaal gestelt zijnde
de klagten van de ad interim fiscaal de Neijs tegens den
procureur van Leuwen. Fol: 184.
• Hebben hoogst dezelve goedgevonden zig mes deze
zaak niet intelaaten. Fol: 184.
• Ingekomen het rapport van het arrivement van S'Lands
Fregat zephir captein vaillans van Batavian.. Fol: 184.
• Met gecommitteerden uijt den raad van politie
geconfereert omtrent de wrijze waar op de
walvischvangst aan de ingezeetenen zonde kunnen
worden toegestaan. Fol: 184.
• En is aan dezelve te kennen gegeeven dat de publicatie
deswegens uijt naam van commissarissen generaal
geschieden zal. Fol: 184.
23 augustus 1792
• Ter voorkoming van Frandes in het percipieren van het
vat en palsagie geld. Fol: 185.
• Is goedgevonden deswegens eenige nadere bepaalingen
te beraamen welke bij een reglemens breeder zijn
omschreeven. Fol: 185.
• Ingevolge het verslag gegeven door den capitein
Verheul commandeerrendes lands Fregat de Harik
wegens de ontmoeting bij caap anguillas van het
retourshicp Macasser. Fol: 187.
• En daar uijt nadeelige gevolge trekkinge. Fol: 187.
• Is besloten de expeditie van twee schepen aan den
gezaghebber Johannes Izaak Rhenius op tedragen ter
opspeuring van het als nog vermiste boven gemelde
retour schip mitsgaders van het verwagt wordende
houdende ingehuurd schip de geertruij petronella mede
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van Batavia. Fol: 187.
24 Augustus 1792
• Gedelibereerd over het arresteeren eener publicatie
wegens de walvischvangst. Fol: 188.
• Mitsgadeers over de twee plans van de P. Raad
bertrekkelijk het stuk der tiendens en den inkoop der
benodigde voorraad van tarwe voor twee jaaren. Fol:
188.
• Ingekomen een extract uijt het journal van des lands
fregat de harick relatief tot de ontmoeting van des
compagnies schip Macasser. Fol: 188.
• Door den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
gerapporteerd dat de geprojecteerde schepen om te
gaankruijssen op de vermiste schepen gereed zonde zijn
te vertrekken tegen den 25 dezer. Fol: 189.
• Door de indispositie van den capitein Duminij
commandeerende het tot die kruijspost geschikte fregat
de meermin. Fol: 189.
• Had den raad het commando daar over aan zijn capitein
Lieutenant opgedragen. Fol: 189.
• Den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius gelast om de
paquet boot de vlijt binnen veertien dagen te doen
retourneeren. Fol: 189.
25 augustus 1792
• Commisariss generaal hebben aan de Collonel Robert
Jacob Gordon gedeclareert hoogstderzoon voornemen
om over alle stukken rakande het militaire weezen met
de zich thans aanweezende heeren militaire
commissaris te confereeren. Fol: 190.
• Waar mede voorscheeren collonel onder dan
kbetuijgingen genoegen heeft genomen. Fol: 190.
• Stellende vrijders aan commissarissen generaal ter hand
diversche stukken behorende tot het militaire weezen.
Fol: 190.
• Besloten van volumineus stukken bij gelegendtheid
gebruik te maken. Fol: 191.
• Van wegens den collonel Robert Jacob Gordon aan
commissarissen
generaal
verzogt
dat
door
hoogstdezelve mogte werden voorgekomen het geeven
van beveelen aan militaire door den hoofd gebieder
buijten zijne kennisse. Fol: 191.
• Is goedgevonden dit perinct te examineeren om
vervolgens te disponeeren. Fol: 191.
• Ingekomen eene missive van Caapsche minister
houdende haare consideratien op de requeste van de
gecontracteerd slagters Johannes Gysbertus en Jacob
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van Reenen. Fol: 191.
• Aangekomen eene wagen vragt met ertz door Willem
van Reenen na herwaren gebragt. Fol: 191.
26 augustus 1792
• Is door de gezaghebber Johannes Izaak Rhenius kennis
gegeeven van de aankomst in Saldanha Baaij van des
compagnies retour schip Macassar en tevens
geproduceerd eene missive van de kapitein op voorn.
Fol: 191.
• Besloten om door het fregat de meermin het nodig
secours aan voorgenome bodem te zenden. Fol: 193.
• Goedgevonden om de Pacquest de vlijt te doen
kruijssen op het verwagt wordende retourschip de
Geertruij Petronella. Fol: 194.
27 augustus 1792
• Geleezen eene missive en bijlagen van de caapsche
minister gedateerd 23 Augustus 1792. Fol: 195.
• Besloten de deliberatien daar over van te houden. Fol:
195.
• Ingekomen het berigt dat het schip de castor uijt de
Simons Baaij na de Tafel Baaij was gezeeld. Fol: 195.
• Geleezen den request van den procureur vercenil
verzoekende arrancement tot geheimschrijver van
heeren commissarissen generaal. Fol: 195.
• Besloten voorscheeren requeste aan te houden. Fol:
196.
• Geproduceerd eene copia extract uijt het journaal van
S'Lands Fregat de harick. Fol: 196.
• Besloten den equipagemeester Cornelisse te doen
gelasten om zeetijdingen te doen opneemen en aan den
gezaghebber te zenden. Fol: 196.
• Nopens van het scheepje de Helena Louisa. Fol: 197.
• Goedgevonden dat den Baas Timmerman zig
deswegens verandwoorde voor den raad van politie.
Fol: 197.
• Het raad lid dewet verslag gedaan hebbende dat er
verscheijde verzenijmen bij de weeskamer plaats
greepen. Fol: 197.
• Is denzelven gelast om in rade van zijne consideratien
te dienen der middelen welke diende te worden
geemploijeers om die te redresseeren. Fol: 198.
• Besloten bij gelegentheid daar van gebruik te maken.
Fol: 198.
• Voor commissarissen generaal verscheenen den Landdrost woeke zig veroutschuldigende over deverschen
hem te laste geleg de zaaken. Fol: 198.
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Is goedgevonden de deliberatien daar omtrent
provisioneel uit te stellen. Fol: 198.
• Van den gezaghebber gerequireerd eene opgave der
gelden welke praferen in casmoeten werden
geaccepteert. Fol: 199.
• Besloten het nieuwe hospitaal te gaan opneemen. Fol:
199.
• Bij welkers inspectie bevonden is geene goede directie
aldaar plaats hast. Fol: 199.
28 augustus 1792
• Gedelibeerd zijnde omtrent de bevinding van huys
houding in het hospitaal. Fol: 200.
• Zo is uijt hoofde der aldaar ontdekte deserderd. Fol:
200.
• Den oppermeester Johannes Leuwer in eene boete van
6 maan de gagie verweezen. Fol: 200.
• Den opperzickevaader Johan Daniel Dijsant tot jongste
zieke vaader gedeporteerd. Fol: 201.
• En regenten behoorlijk gecorrigeert. Fol: 201.
• Berigt wegens de komste van het americaansch schip
Philadelphia simons baaij. Fol: 202.
• En rapport van de aankomst van de Geertreuij
Petronella in Tafel Baaij. Fol: 202.
• Hebbende eeniej manquerment aan de pompoen waar
ne onderzoek word bevolen door eene expresse
commissie. Fol: 202.
29 augustus 1792
• Gearrerteert de missive welke aan den Raad is gericht
met opzigt tot het hospitaal.. Fol: 203.
• En den collonel Robert Jacob Gordon als regant van het
zelve extract van de op gisteren genomen resolutie ter
hand gesteld. Fol: 203.
• Als mede aan den oppermeester Johannes Leuver. Fol:
203.
• Mede aan Jan Daniel Disand toegezonden extract uijt
de resolutie voor zo verre hem betreffende. Fol: 204.
• Aankomst van het schip de castor in Tafel Baij. Fol:
204.
• Word geproduceert het berigt van de gecommitterdens
tot de inspectie van het retour schip geertruij petronella.
Fol: 204.
• En den gezaghebber gequalificeert om tot de vereischte
ontcossing van den bodem onder te stellen. Fol: 204.
• Door den secretaris van politie Bergh ingediend eene
memorie betrekkelijk het betaalen der agterstallige
recognitien van Leevungs Plaatzen. Fol: 205.
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Besloten over desselfs inhoud met den steller naader te
delibereeren. Fol: 205.
• Omtrent de behandeling vaan zaaken mitgaders over het
stellen der resolutien in rade van politie. Fol: 205.
• Is noord zaakelijk gevordeelt eenige vaste bepalingen te
introduceeren. Fol: 205.
• Zal extract van deeze aan den politie van raad ter
informatie gezonden worden. Fol: 207.
30 augustus 1792
• Door den capitein van het schip de Geertruj Petronela
geconferimeert de goeden staat staat van zijn schip en
lading. Fol: 207.
• En overgegeeven een pacquet geadresseerd aen het
bewind in Nederland. Fol: 207.
• Welke na voor afgaande inspectie wederon direct is
gesloten. Fol: 207.
• Geleezen de ingekome speculative memorie van den
Soldij Boekhouder Matthiessen omtrent de introductie
van een onkostbaar depot van zeevarende alhier. Fol:
208.
• Besloten voorscheeren memorie na Nederland te
zenden. Fol: 208.
• Bij deliberatie over het in rade van politie ingediende
addres van scholarinen. Fol: 209.
• Is goedgevonden aan welgende rade te kennen te geven.
Fol: 209.
• Dat de reserve vermeld bij resolutie van den raad in dato
16 maart werde ingetrokken. Fol: 209.
• En in het bestier van de schoolen geene verandering
werde gemaakt buijten concent van de regeeringe. Fol:
209.
• Aan den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius ter hand
gestelt extract resolutie genomen den 29 relatief de
introductie van de behandeling der zenken bij de politie
raad. Fol: 210.
• En de meeste spoed gerecommandeert tot de ontcossing
van de schepen Gouda en de Castor. Fol: 210.
31 augustus 1792
• Rapport van de aankomst van het schip de constitutie
komende van Batavia. Fol: 210.
• Mitgaders van de terug koms van de Paquet boot de
vlijt. Fol: 210.
• Onder gestelt tot de calfatering van de constitutie. Fol:
211.
• En gerequireerd de papieren welke dien bodem voor het
bewind in Nederland mede gebragt mogt hebben. Fol:
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211.
• Bij commissariss generaal bedenkelijkheid gereezen
zijnde ofzich op dien bodem ook eenige morshandel
mogt bevonden. Fol: 211.
• Besloten het officie fiscaal daar tegen te doen waaken.
Fol: 212.
• Berigt wegens het vertrek der vreemde schepen Royal
Admiral en Philadelphia uijt Baaij Fals. Fol: 212.
• Request van Jan Daniel Dijsand verzoekende gratie der
aan hem opgelogde strasse bij resolutie 28 augustus
1792. Fol: 213.
• En goedgevonden den zelve wederom en zijnen vorige
post van opperziekevader te rehabiliteeren. Fol: 214.
• Zullen de extract dezer resolutie aan den politie van
raad werden gezouden tot derzelver informatie. Fol:
215.
1 september 1792
• Den raad van politie de wet gecommuniceerd hebbende
eenige tegen kantingen te ontmoeten in het onderzoek
der weeskamer. Fol: 215.
• Is goedgevonden den raad van politie des wegens door
den gezaghebber te doen gelasten hier in de nodige
voorzienin ge geschiede. Fol: 215.
• Door den raad aan commissarissen generaal zijnde
voorgeslagen het opragten van een bank van leening.
Fol: 216.
• Zo is het raadslid dewet opgedragen het formeeren van
een concept plan tot dat eijnde. Fol: 216.
• Door den ad interim fiscaal de Neijs aan commissariss
generaal gedeclareert dat den invoer van diversche
verboden articulen van Batavia door een oud gebruik
alhier altijd was getollereerd. Fol: 217.
• Goedgevonden gemelde fiscaal te gelasten provisiuneel
niet van de constitutie aan de wall te doen transporteren.
Fol: 217.
• En den capitein van dien bodem de cerff voor
commissariss generaal te ontbieden. Fol: 217.
• Welke verscheenen zijnde gedeclareert heeft een partij
zuijker en voor zijn particulier geladen te hebben. Fol:
217.
• Dien capitein door commissariss generaal gepermitted
om wederom possessie van zijnen bodem te gaan
nemen. Fol: 218.
• En dispositie over die zaak aangehouden. Fol: 218.
• Door burger raad den geklaagt over de handelwijze van
den politiequen raad omtrent de arresteering van den
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procureur van Leuwer. Fol: 218.
• Aan burger raden gedeclareert het besluit van
commissariss generaal genomen omtrent het verleenen
van permissie tot de walvischvangst. Fol: 219.
• Voorschooren burger raden voorzienige gevraagt
hebbende op de reserve gehouden omtrent de dispositie
van het adres van scholarchen. Fol: 219.
• Zo is aan burger raden gemanifesteerd de resolutie ten
dien opzigte genoemen. Fol: 220.
• Aan
den
collobel
Robert
Jacob
Gordon
gecommuniceerd de resolutie genomen ten opzigte van
den opperziekervaader Jan Daniel Dijsand. Fol: 220.
• Aan den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
voorgehouden de directie welke behoude te werden
gegeeven aan de zaak van den gearesteerde procureur
van Leuwer. Fol: 220.
• Ingekomen van wegens den raad het gevorderd berigt
op den requeste van Johan Fredrik Herwick. Fol: 221.
• En ingevolge van dien word het zelve gedeclineert. Fol:
221.
• Geleezen het berigt van den raad op de memorie van
den capitein Lieutenant van Hugel. Fol: 222.
• Goedgevonden die stukken na Nederlands te zenden.
Fol: 222.
• En den Raad van politie gelast omme de princten bij
voorschooren memorie telaaten op den tegen woordige
voer. Fol: 222.
3 september 1792
• Berigt van den Land Drost en Heemraaden van
swellendam op het verzoek van Zommige ingezeetenen
van om te werden ontheven van de betaaling van zekers
pontgeld. Fol: 223.
• Goedgevonden dat verzoek te wijzen van de hand en
extract dezer resolutie aan gezaghebber raad te zenden.
Fol: 223.
• Op den requeste van J. Leuwer eerste oppermeester in
S.C hospitaal pligtverzuijm. Fol: 224.
• Is besloten bij vervolg reguard te staan. Fol: 224.
• Door gemelde Leuwer ingediend een opgaave der
bediendens in het hospitaal enzovoort. Fol: 224.
• Is besloten het zelve te wegen agter het verbaal. Fol:
224.
• Zijn gespend de kassen met papieren door het schip de
constitutie van Batavia voor het bewind in Nederland
medegebragt. Fol: 225.
• En daar lecture gedaan van dir stukken en wederim
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vervolgen gesloten. Fol: 225.
• Ten eijnde tegen te gaan alle kwalijke geberigde
expressien voor de publicque collegien. Fol: 227.
• Is besloten door eene publicatie daar in te voorzien
welke geroegde werdagter het verbaal. Fol: 227.
• Goedgevonden van den raad te vordezen van
consideratien te einde voor te komen de aanbreng van
ongebrande en ongepermiteerde goederen alhier. Fol:
228.
5 september 1792
• Geleezen een schriftuur van den seldy boekhouder
Matthiessen om de betaling der soldyer alhier te doen.
Fol: 228.
• Welke tot nadere dispositie is aangehouden. Fol: 229.
• Zoor den gezaghebber ingeleeverd devirsche stukken
rakende her werk der soldijen ten deezen gouvernement
en welke agter het verbaal zijn gevoegd. Fol: 229.
• De opgaven der maandelijksche betalingen van
kostgelden randcoeven enzovoort. Fol: 230.
• En die van het bedragen der verpatingen voor anno
1792/1793. Fol: 230.
• Besloten agter het verbaal te voegen. Fol: 230.
• Het ontwerp tot het oprechten eener bank leewing. Fol:
230.
6 september 1792
• Rapport wegen het arrivement van des compagnies
schip Hilverbeek uijt Nederland. Fol: 231.
• En van het Engelsch particulier Scheepje threefriends
van Saint Helena. Fol: 231.
• Geleezen eene missive houdende kennis gave van het
vertrek uijt Baaij Fals van het Lands Schepen. Fol: 231.
• En vande aan komst daar van het Engelsch schip the
Ketty. Fol: 231.
• Gearresteerd eene ordre met opzigt tot de overgave der
brieven welke alhier werden aangebragt en agter het
verbaal geplaats. Fol: 232.
• Nopens den aanbreng van clandestine goederen in het
schip de constitutie. Fol: 232.
• Bij commissarissen generaal de verdiende reflectien en
bepalingen gemaakt. Fol: 232.
• Door commissarissen generaal de nodige schikkingen
en bepalingen gemakt. Fol: 232.
• Den capitein de cerff voor commissarissen generaal
ontboden zijnde. Fol: 234.
• Heeft beleden eenige verboden goederen te hebben
aangebragt waar van getrouwe opgave heeft gedaan.
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Fol: 234.
• En is dezelve agter het verbaal geroegd. Fol: 234.
• Besloten informatie te nemen bij wien opgemelde
goederen waren ingekogt. Fol: 235.
7 september 1792
• Op het verzoek van den Landdrost Graff - Reijnet
Maurits Herman Otto Woeken, om zig te mogen
verantwoorden van beschuldigen tegens hem ingebragt.
Fol: 235.
• Is besloten des wegens de gezaghebber en raad, nodige
teraanschrijvinge te doen. Fol: 235.
• Door eenige met het schip Hilverbeek gearriveerde
persoonen over den (capitain) Voet klagten zijnde
gevallen. Fol: 235.
• Is besloten door het officier Fiscaal Mr. S.P. de Neijs
vereijscht verklaaringe over gezaghebber klagten te
doen in winnen. Fol: 236.
• Ten einde de Caapsche ingezetenen gelegendtheid te
geven walvishvangt te execuceeren. Fol: 236.
• Is goedgevonden het scheepje de Helena Louisa tot dien
eijnd te laten inventarisseren en verkopen. Fol: 236237.
• Ingekomen
Eenelijst
den
zeevaarende
in
Sdescompagnies dienst thans alhier present. Fol: 237.
• eene de presente vreemdelingen en der compagnies
dienaren onder afschrevee gagie zig alhier bevindende.
Fol: 237.
• . Fol: 237-238.
• Besloten der resident Brandt ute doen aanschrijven om
te laten taxceeren de perceelen scheeps goederen welke
vande drie gebroeders zullen werden verkogt. Fol: 238.
• Rapport van arrivement van Lands scheepen van oorlog
de Amazone-Scipio en de Comeet in de TafelSimons
bBaaij. Fol: 238.
• gebesoigneerde over de oprichting van een Bank van
Leening. Fol: 238.
• en de verdere deliberatien daar over aangehouden. Fol:
238.
8 september 1792
• Nadergedelibereert wegens den overscheep van een
gedeelte der Lading uijt de Catharina Johanna. Fol: 239.
• En goedgevonden daar mede het Schiepp Gouda daare
mede te beladen. Fol: 239.
• Geproduceert
een
schriftelijk
verslag
der
Proefneemingen genomen met het meijn Ertz door
Kaapsche Burger Willem van Reenen van zijnen Fogt
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aangebragt. Fol: 240.
• Besloten het zelve agter het verbaal te wegen en copia
van het zelve daar van naa Nederland te zenden. Fol:
240.
• Besloten te doen informeeren na de onkosten bij voorsz,
proefneemingen gedaan. Fol: 241.
• Ten opzigte der bepaalde orders, voor de scheeps
overheden, bepaald bij resolutie van den 10 julij
J.L.(jongs leden). Fol: 241.
• Eene verkeerde interpretatie plaats grijpende. Fol: 241.
• Is goedgevonden door eenige nadere schekkengen daar
in tevoorzien. Fol: 242.
• Op den requeste van Arend de waal verzoeken de om
avaneement. Fol: 243.
• Besloten tot nadere dispositie aantehounden. Fol: 243.
• Ingevolge de ingekome Taratie de scheeps goederen
van de drie Gebroeders. Fol: 243.
• En daar over gedelibereerd zijnde. Fol: 243.
• Goedgevonden tot den Inkoop van somminige
perceelen order te geeven. Fol: 244.
10 september 1792
• Door den Fiscaal verslag gedaan van zijne verrigtingen
in het onderzook naar het gedrag van den (Capitein) op
de Compagnies schip Hilverbeek -Klaas Voet. Fol:
244.
• En gelast die verklaringen aan Commissarissen
Generaal te produceeren. Fol: 245.
• Waar op door gemelte Fiscaal was geinformeert de was
gedaan eenige onwilligheid der scheeps officieren, zich
ongenegen, tot het passeren van verklaringen hadden
betoond. Fol: 245.
• Goedgevonden gemelte scheeps officieren te doen laten
ontbieden. Fol: 245.
• Gebesovigneerd met het Raadslid dDe wWet over den
toestand dern WeesKamer. Fol: 246.
• Is geproduceert eene Inventaris der staat van het
Bruhghschepje de Helena Louisa. Fol: 246.
• Goedgevonden de overtollige benodigdheden tot den
verkoop van dien Bodem, daar uijt te doen ligten. Fol:
246.
• Ten eijnde gelegentheid te geeven het sheepje de
zZeenimph te kKielen. Fol: 247.
• Besloten het zelve met den eersten te doen verkopen.
Fol: 247.
• Nader gebesovigneerd over het oprechten van eenen
Bank van Leening. Fol: 247.
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•

Besloten de nadere Deliberatien daar op aan tehouden.
Fol: .
• op den requeste van secretris Zwellendam W.L. van
Hardenberg versoekende om avaneement. Fol: 248.
• Is besloten het zelve aantehonden. Fol: 248.
• Geleezen den requeste van de Weduwe (Doctor) lLe
sSueur verzoekende suplintes oudstte zoon genaamt
F.S.V. dat haar uijt gekome zoon TS. Le Sueur alhier
mogt verblijven. Fol: 248.
• Besloten in dat hetversoek van de weduwe LeSeuer
niet te treeden. Fol: 249.
11 september 1792
• Aan vier officieren van het Compagnies schip
Hilverbeek bescheiden (Capiteiin ieutenant) Jan
Hendrck Bosschen- den (Lieutenant) Hermanus
Schefferen den Sous (Lieutenant) Gerrit Engelbert de
Moor. Fol: 249.
• Afgevraagd zijnde hunne getuigenisse nopens de
beschuldigingen tegens den (Capitein) Voet . Fol: 249.
• Hebben dezelve geenzints berestigd. Fol: 249-250.
• Door den Fiscaal geproduceerd de verklaringen tegens
den (Capitein) Klass Voet genomen. Fol: 250.
• En verslag gedaan van het vrugteloos onderzoek bij de
officieren op het schip hHilverbeek bescheijden. Fol:
250.
• Door den (Capitein) Klass Voet aan den Jong Mattroos
Meppe geweijgerd zijnde zig van boord te begeven. Fol:
251.
• Is goedgevonden bij eene schriftelijke ordonnantie daar
in te voorzien. Fol: 251.
• . Fol: 252.
• Ingekomen de factuuren der ongepermitterde goederen
per de constitutie aangebragt. Fol: 252.
• Besloten voorschrift lijsten agter het verbaal te volgen.
Fol: 252.
• En die goederen in S' Compagnies pakhuijsten te doen
opslaan. Fol: 252-253.
• Rapport vande binnrnkomst van het Fransch schip
L'aimable Josephine in de Tafel Baaij. Fol: 253.
• Door den Gezaghebber de dispositie van
(Commissarissen Generaal) Rheneus ggeproduceerd
request van den Engels (Capiteein) verzogt zijnde op
den en Rade van Politie gepresenteerd request van den
Ingenieur Capitein G. Lyon. Fol: 253.
• Is besloten het zelve toetestaan. Fol: 253-254.
• Word gecommuniceert eene opgave der Goederen uijt
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de 3 gebroeders ingekogt. Fol: 254.
• Op den requeste vanGraff Moritz Herman Otto Woeke
verzoekende verbeetering van tractement, et ce te ra.
Fol: 254.
• Besloten het zelve aan te houden. Fol: 255.
• Geleezen een berigt van den secretaris van Politie
Bergh, ten deerende om de leden van den Raad van
Politie en Justitie een jaarlijkschvast tractement toe te
accorderen voegen buijten beswear van de compagnie.
Fol: 255.
• Het welk provisioneel is aan gehouden. Fol: 255.
• Gearresteerd het concept placcaat over de
walvischvangst. Fol: 255.
• Besloten het omme gemlde placaat, aanraads leden Le
Sueur en de Wet ter hand zelve aan de daar toe uijt den
P. Raad gecommitteerde leden de weten en le sueurter
hand te stellen. Fol: 256.
12 september 1792
• Door den Fiscaal gediend van een Vertoog, van de
examinatie met op zigten de beschuldigingen tegens
den 9Capitein) Klaas Voet. Fol: 256.
• Het concept pPlacaat aangaande der walrischvangst aan
gecommitteerdens uijt den P. Raad ter land gesteldt.
Fol: 257.
• Op de vertoonde beswaaren Heer bEringa,
bescheidenoten op het schip Hilverbeek tegens den
(Capitein) Klaas Voet. Fol: 258.
• Goedgevonden eene waarschouwing ten dien eijnde te
laten doen afgaan, welke gemed is agter het verbaal is
geroegd. Fol: 258.
• De notitie der gekogte goederen van het schip de 3
gGebroeders. Fol: 259.
• Besloten agter het verbaal te voegen. Fol: 259.
• En aan den (Resident) Brand het genoegen van
Commissarissen Generaal overzulks deswegens
kenbaar te maken. Fol: 259.
• Geleezen het berigt eene missive van den P. Raad over
het aanbrengen van ongepemitterde goederen alhier.
Fol: 259.
• Besloten de Deliberatien daar op aantehouden. Fol: 259.
• Geleezen een op gaave van alle thanszig zig alhier
bervindende des CompagniesDienaren, en vergelijking
van dezelve L zulks comparatief met die in den jaare
1768/9 -1778/9. Fol: 260.
• Beslotendezelve agter het verbaal te voegen. Fol: 260.
• Goedgevonden aan den het Offier Fiscaal de
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verklaringen tegens den (Capitein) KlaasVoet te
restitueeren. Fol: 260.
13 september 1792
• Geresumeerd den Inventaris van het Scheepjep de
Helena Louisa. Fol: 261.
• Benevens eene notitie van de goederen daar uijt geligt.
Fol: 261.
• Goedgevonden deze beijde stukken agter het verbaal te
voegen. Fol: 261.
• Geproduceerd den Inventaris van het scheepjep de
Zeenimph. Fol: 261.
• Besloten gemel te Inventaris van de Zeeninghte
examineeren. Fol: 262.
• Geproduceerd zijnde een Inventaris Chaloupen en
walvischvangers gereedschappen alhier van des
compagnies wegen aangebragt. Fol: 262.
• Is besloten met de scheepps de Zeenimph en de hHelena
Louisa te gelijk te doen verkopen. Fol: 262.
• Den fiscaal p.. Ter missive aan den secretaris Daniels
Kennis door het officier Fiscaal gegeven van
eenigehebbende van diver mishandelingen vandoor den
(Capitein) Klaas Voet den tegens zijne Sous Liutenant
Land aangedaan. Fol: 263.
• Is goedgevonden van gemelte fiscaal te vorderen zijne
consideratien nopens welke straffen aan den gemelte,
(Capitein) Voet diende te werden op gelegt. Fol: 263.
• En boven gemelte missive agter het verbaal te
voegenwegen. Fol: 263.
• Bij resumptie gedelibereerd over het bericht van den
Politie en Raad wegens het alhier heerschend geld
gebrek. Fol: 263.
• Besloten dat Berigt na Nederland te zentden. Fol: 263.
14 september 1792
• Geleezen eene missive van Kaapsche Ministers
zounleerende over eenige Poincten diversche Princten
waar van de Excentie was uitgesteld tot de Komst van
(Comissarissen Generaal). Fol: 264.
• Gedelibereerd
zijnde
over
de
voorschrift
PoictenPrincten besloten na gelang te disponeeren, zo
als in het breede bijin het Brea vermeldverbaa l
vonkomt. Fol: 265.
• Dispositien op de missive 'van Caabsche Ministers sub
dato 7 september 1792. Fol: 266.
• Geleezen een verzoekschrift van den voor Ceylon
bescheiden (Luitenant der Arthillerie) lLe sSueur,
omme alhier in voorschrift die qualitein te mogen

H O G E C O M M I S S I E | 67

werden geemployeerts. Fol: 267.
• En geconsidereert zijnde de order van de vergadering
van XVII, ten aanzien het getaldes officieren van de
gGenie ten dezen gouvernemente. Fol: 268.
• Besloten omme L.M. Thibault aan te stellen tot
(Capitein) Ingenieur en F.S.V. lle sSueur tot (Liutenant)
bij de Genie. Fol: 268.
• En aan de Cadets Bomamdiers, P. W. Ferdinand van
schuler en Samuel Jacob Eckhardt een Douceur van rds
3 des maands toeteleggen. Fol: 268.
• Gedelibereerd
zijnde
over
de
ingebragte
beschuldigingen tegens den (Capitein) Voet,
commanderende des het compagnies Schip Hilverbeek.
Fol: 269.
• En gebleeken zijnde, zigch aan ruwe behandeling
biinnen scheepboord van diversche personen te hebben
schuldig gemaakt. Fol: 269.
• Besloten den op gemelte (Capitein) Vote over zijne
gehoude conducted te conrrigeeren en te vermwijzen in
eene boete van 3 maan den gagie. Fol: 271.
• Wijders dat bij de monstering van het schip Hilverbeek
op gemelte Capitein Voet in presentie der officieren en
Ppassagiers zal werden voorgehouden het betragkagten
zijner Pliegt ....en zo voort.. Fol: 271.
• Dat van deeze zaak zal worden kennis gegeeven aan
Ceylonsche ministers. Fol: 271.
• Mitsgaders aan gecommitteerdens tot het houden der
correspondentie met Commissarissen Generaal. Fol:
271.
15 september 1792
• Gebesoigneerd met de Raads leden lLe sSueur en de
wet over en wegens de afgedankte dienaren van des
compagnies stal. Fol: 272.
• Goedgevonden de ongehuwden te laten repatrieeren
met Cours neeming van gagie en preamie. Fol: 272.
• En de gehwuwunde onder afgeschreeve gagie alhier te
laten verblijven. Fol: 272.
• Geleezen een berigt van Regenten van het hospitaal.
Fol: 273.
• Besloten extract van het zelve aan Heeren Militaire
Commissarissen te communiceeren. Fol: 273.
• Geresumeerd drie missivens aan den Politie en Raad
van houdende de eerste eene informatie der militaire
bevorderingen ingevolge resolutie 14 september 1792.
Fol: 273.
• Ene informatie der militaire bevorderingen ingevolge
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resolutie 14 september 1792. Fol: 273.
• De maatregulen in het vervolg te neemen nopens met
oprigt de Plans en Caarten dit Gouvernement
betreffende. Fol: 274.
• Dat de ministers ... aan de Hoge Regering te Batavia,
zullen opdragen het vertoog van den kelder Messter....
lLe sSueur over d'afschrijvingen zijner administratie.
Fol: 275-312.
• En Commissarissen Generaal te dienen van berigt
welke voorzsorgen alhier gebruikt werden dat het
zeevolk van behoorlijke plunjes worden voorzien . Fol:
275.
• Bij de tweede missive aan Caappsch worden
Commissaris Ministers gelast te doen naar komen de
ondres met oprzigt den (Capitein)Klaaas
Voet
geemaneert. Fol: 275.
• Als ook dat voortaan door de schepelingen
geobserveerd werden de orders tegen het aan brengen
van ongepemitteerdeongebrande goederen. Fol: 276.
• Bij de 3de missive woerden de Minister gelast en
gequalificeert tot het doen in zouten van zekere
quantiteijt vleesch en spek in voorraad. Fol: 276.
• Geresumeerd de missive xs aan de Ceylonsche
Ministers betrekkelijk tot den9 (Capitein) Klaas Voet.
Fol: 277.
• En aan gezeijde melte ministers teffens kennis
gegeeven der genome mesures bettterekkelijke tegen
het drijven van verbodenden handel in ongepermitteer
goederen dealhier. Fol: 277.
• Gearresteerd eene missive aan Generaal en Raaden tot
Batavia, over de genome matregulen tegens alle het
beletten Morshandel. Fol: 278.
• En teffens aangeschreeven de equipagien der
repatrieerende schepen daar van te doen waarschouwen,
als ook insgelijks de Cantonsche Bediendens. Fol: 278.
• Geproduceerd eene missive van den (capitein) de Groot
over de taxatie van het schepjep de Zeenimph. Fol: 279.
• En goedgevonden die missive agter het verbaal te
voegen. Fol: 279.
16 september 1792
• Den (Capitein)Klaas Voet voor Commissarissen
Generaal verscheenen zijnde, zo hebben hoogst
dezelve hem den het elve over zijne gehoude conduites
gecorrigeert. Fol: 280.
• Gearresteerd eene missive aan de Heeren .... Militaire
Commissarissen. Fol: 280.
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•

Waarbij werden voorgelagen het houden van
onderlinge conferentien over de zaaken concerneerende
van het defensie het en militaire ... wezen alhier. Fol:
280.
17 september 1792
• Geleezen eene missive van den Politie Raad,
houndende haare Consideration op het geconcinapieert
Placaat tot de Walvishvangstrischrangst, houndende
haare Consideration op het geconcinapieert Placaat tot
de Walvishvangstrischrangst. Fol: 281-312.
• Besloten voorschrift consederatien te examineeren. Fol:
281.
• Door den adjunct fiscaal trutel geproduceerd 4 stuks .....
verklaringen ten faveure van den (Capitein)Klass Voet
welke aldaar onbekend waren aangebragt. Fol: 281.
• Na ingenome advries vanden adjunct gemelte fiscaal
truter over de gez meltevier verklaringen ten faveure
van den (capitein) Klass Voet. Fol: 282.
• Goedgevonden dezelve agter het verbaal te voegen. Fol:
282.
• Geleezen den requeste van Gabriel Exter verzoekende
om met een lucrative post te werden begunstigd. Fol:
283.
• Besloten aantehouden. Fol: 283.
• Door Commissarissen Generaal over een gekomene
zijnde, een anvang te maaken met het disponneren van
bezigtigd diversche des Compagnies Gebouwen ten
deezer Gouvernement in het breede bij het verbaal
gedesigneert. Fol: 283.
• Door
Commissarissen
Generaal
bezigtigd
differentediversche desCompagnies Gebouwen in het
als in het breede bij het vermeldverbaal gedesigneert.
Fol: 283.
• Besloten omme door den (Capitein Ingenieur) Thibault
te doen op neemen de lengte, Breete en ruijmte van de
opgenome Compagnies gebouwengez.... Fol: 285.
• Besloten op eene van den Raad des wegens te doen
dienen van berigt, en ingekome missive sub dato 15
dezer, met gecommitterdens uijt welgem.... rade te
confereeren. Fol: 286.
18 september 1792
• Door den geweezen voormaalige lLanddrost
sSwellendam Constant van Nult on kruijt bij
(Commissarissen Generaal) verzogt zijnde, te willen
examineeren desselfs verandwoording in Raden Politie
ingediend. Fol: 286.
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•

Besloten den rRaad des wegens te doen dienenn van
daar op te laten berigten. Fol: 286-287.
• Gedelibereerd zijnde overp de missive van den Politie
Raad van, houdende derzelve berigt op de vrage, welke
middelen alhier inwijze in gebruik zijn, tegen het
voorkomen van om den ongepemitteerden handel
alhier tegen te gaan. Fol: 287.
• En voorgekomen zijnde het opgemelde dit nadere
explicatie verdiend. Fol: 287.
• Goedgevonden Edele Ministers, des wegens deerhalven
van opgemrade nadere opgave te requireeren. Fol: 287.
• ArrivementArrivemet van de Paquet de Maria Louisa in
de Tafel Baaij. Fol: 289.
• Den Gezaghebber Rhenius gequalificeert om de Kisten
met brieven Generaal en Commissarissen geaddressert,
..... op Batavia van de Wall te laten transporteeren. Fol:
289.
• Ingekomen eene missive van Heeren Militaire
Commissarissen. Fol: 289.
19 september 1792
• Ingevolge de requisitie van Comissarissen Generaal van
den 27 augustus jongstleden..... Fol: 290.
• Is door den raad gediend de verandwoording van den
Baas Timmerman gedaan wegenshebben, de meeting
van het scheepje de Helena Louisa. Fol: 290.
• Goedgevonden met het zelve genoegen te neemen. Fol:
290.
• Aan Commissarissen Generaal kennisgegeven zijne
door den Gezaghebber gerapporteert, dat de belading
van het schip Goude met een gedeelte goederen uijt des
Catharina KJohanna geschied was. Fol: 291.
• Zo is uijt hoofde van de sZwakke sStaat van laast
gemelte Bodem. Fol: 291.
• Besloten het schip de cCastor met de hetgoedeen vande
Chatharina Johanna resterende gedeelte te doen
beladen. Fol: 291.
• Gearresterd eene missive aan steeren Militaire
Commissarissen. Fol: 292.
• . Fol: .
• . Fol: .
• Door den Gezaghebber Rhenius aan Comissarissen
Generaal toegezonden twee pacquetten geadresseerd
aan General en Raden op Batavia. Fol: 292.
• Mitsgaders drie cassjes mede aan Generaal en Raden
geadresseerd. Fol: 292.
• welk geopend zijnde. Fol: 292.
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zijn daar uijtgeligt eenige alhier thuijs horendee Brieven
geadresseerd. Fol: 292.
• Welke Pacquetten en Kasten weder om gesloten zijnde.
Fol: 293.
• Is Goedgevonden van het openendaar van Kennisse te
geven aan Generaalen Raden. Fol: 293.
• Door Commissarissen Generaal verdere Inspectie
genomen van des Compagnies gebouwen ten deeze
gouvernemente. Fol: 294.
• Aan Commissarissen Generaal verslag gedaan van de
observantie der orders bij gelegendtheid der monstering
van het schip Hilverbeek. Fol: 296.
• Gedelibereerd zijnde over den toestand waar en zig inne
des compagnies gebouwen bevinden. Fol: 296-297.
• Besloten deswegens den (Capitein Ingenieur) Thibault
te doen dienen van berigt. Fol: 297.
• Besloten van den Gezaghebber Rhenius te vorderen
eene opgave van sommige verstrekkingen van dranken
de Anno 1764/53 tot 176 8/9 en 177 4/5 tot 177 8/9. Fol:
297.
• Geleezen eene missive van de vergadering van XVIIne
per de Maria Louisa aanbragt en gedagteekend
Middelburg 17 Meij 1792. Fol: 298.
• Besloten bij eerste gelegendtheid daar op te repliceeren,
zo als in het breede dezees bij het verbaal gemeld staat.
Fol: 298.
• Door de vergadering van XVIIne gedisponeerd zijnde
op den requeste van Jan Pieter Baumgardt. Fol: 300.
• Besloten het verzoek door den zelve aan
Commissarissen Generaal bij requeste gedaan, te
houdenvoor vervallen. Fol: 300.
20 september 1792
• Op ingebrachte klagten van den secretaris Bergh over
de onbetaamelijke bejeepegening van den (Capitein)
aan de klerken ter Politicque (Secretarije) J. V. Hoppe
en J.A. Middelkoop. Fol: 301.
• In communicatie van den adjunct fiscaal truter hoedanig
den geregts boode ziervogel den zelven Voet had
aangetroffen bij het opploicteeren der ordres
betreffende de monstering van zijn schip Hilverbeek.
Fol: 301.
• Mitsgaders op de confirmatie van den Gezachhebber
dat voorszijde Voet zig in den drank te buijten gaat. Fol:
301.
• Is beslooten den zelven Klaas Voet buijten commando
van het schip Hilverbeek te stellen. Fol: 302.
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En daar op te plaatren den Capitein van het retourschip
de Catharina Johanna, Jan Jobst Droop. Fol: 302.
Vanaan welk besluijt aan de Ministers kennis zal
worden gegeeven. Fol: 302.
Den adenterim fiscaal bij schriftelijke ordonnantie
gelast zig aan boord voornoeamtelijk met twee
gecommitteerdens uit den raad van justitie te gbegeven
om voornoeame Jan Jobst Droop voortestellen. Fol:
303.
Ter conservatie van de Rust en goede ordre op het schip
Hilverbeek. Fol: 303.
Is den Gezachebber gequalifeceerd meermieneldeKlaas
Voet arrest in het casteels hoofd wagt te ordonneeren.
Fol: 303.
Mondeling verslag van den Gezachhebber van de
Pacquet de Maria Louisa, Pieter Mosterd over ontdekte
gebreeken aan zijn onderhebbend vaartuijg. Fol: 303.
besluijt daar op. Fol: 304.
Stuagie
lijst
van voormelde
schepje aan
Commissarissen Generaal vertoond. Fol: 304.
Het welk aan den Gezachhebber Rhenius is te rug
gegeeven. Fol: 304.
Den (Capitein) Jan Jobst Droop verzoekt doende direct
van Ceilon te mogen repatrieeren. Fol: 304.
En ter vergoeding van schaade aldaar eenige goederen
te mogen inlaaden. Fol: 304.
En besloten de Ceilonse ministers aanteschrijven
gedelte Jan Jobst Droop op het eerst thuijs vaarend
schiepen het in commando te plaatzen. Fol: 304.
Mitsgaders op bezijden gemelde conditien eenige
lijwaaten op vragt en recognitie te moogen overvoeren.
Fol: 304.
In overweeging van de noodzokelijkheid dat den
geweezen (Capitein Lieutenant) van het schip
Hilverbeek Jan Hendrik Bosschen aldaar geplaats bleef.
Fol: 305.
Is op het verlangen en daartoe gedaan verzoek van
meermienelde Jan Hendrik Droop. Fol: 305.
Beslooten den zelve en die qualiteit aldaar te laaten
dienst presteeren. Fol: 306.
Op de ingekoome missive van de Militaire
Commissarissen houdende haar toestemining tot een
conferentie met Commissarissen Generaal. Fol: 306.
Is goedgevonden deeze conferentie op morgen te tien
euuren te bepaalen. Fol: 306.
Aankomst in Simons baaij van het Genuuesch Schip
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Renomato Capitein. N. Vale. Fol: 306.
• En mondeleng verslag van den Fiscaal Denijs der
gedaane voorstelling van (Capetein)Jan Hendrik Droop
het Schip Hilverbeek. Fol: 306.
• Deliberatien over de consideratien der Ministers
Monseur bij missive van 15 deezer met betrekking tot
de openstellene walvischvangst. Fol: 307.
• Besluijt om de gecomitterdens Le sSueur en Dewest ter
arresteering der voorszijde stukken te ontbeeden. Fol:
307.
21 september 1792
• Conferentie met de Militaire Commissarissen, Vaillant,
Verheiell en Grovesteen. Fol: 307.
• Dewelke verrogt zijnde bezijden gemelde stukken te
onderzoeken. Fol: 307.
• Het geen aangenomen en met een generaale register aan
hun Logement bezorgd is geworden. Fol: 308.
• De Gezachhebber Rhenius legt over een generaale staat
van alle ammunitie van oorlog zig alhier bevindende.
Fol: 309.
• Beslooten dezelve bij het register der stukken aan de
Militaire Commissarissen inhandigd bekend te stellen.
Fol: 309.
• Specificatie der goederen van den (Capitein) de
Christian Cerff, (Capitein Lieutenant) Olthoff en
opperchierugijneer Bekker en des compagnies
Pakhuijzen getransporteerd. Fol: 309.
• Goedgevonden voorszijde lijst agter het verbaal te
voegen. Fol: 309.
• Deliberatien over de stukken rakende de
walvischvangst met de raadsleeden Le Sueur en
Dewert. Fol: 309.
• Dewelke zijn gearresterd. Fol: 309.
• Besluijt om voorszijden stukken ter publicatie en
affectie aan de Ministers aftezenden. Fol: 309.
• Deliberatien met voornamelijk O:G: Dewet nopens de
oprichting van een bank van leening. Fol: 310.
• Goedgevonden de dispositie daar op nog aan te houden.
Fol: 310.
• Resumptie der missive aan de Ministers van Ceilon met
het schip Hilverbeek te verzenden. Fol: 310.
• Als meede der missive aan de Ministers alhier
behelzende de verzending na Nederland van den
geweezen (Kapitein) Klaas Voet als een onniuet
subject. Fol: 310.
22 september 1792
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Den Gezachhebber gecommuniceerd dat het
retourschip de constitutie gereed lag de reirze naar
Patria te aanvaarden. Fol: 310.
• Om bezeijden gemelde reedenen beslooten het vertrek
der voormelde Bodem geen voortgang te doen neemen.
Fol: 310.
• Overgelegd copia Inventaris der scheeps gereedshappen
en notitie der equipagie en ammonitie goederen van het
scheepje de Zeenimph. Fol: 311.
• Beslooten beide stukken agter het verbaal te voegen.
Fol: 311.
• Bericht van Regenten van het Hospitaal aan den Raad
van Politie gediend, over bergplaats van koorn in
voorszijde gebouwen. Fol: 311.
• Besloten met den Gezachhebber daar over te
delibereeren. Fol: 311.
• Gediend bericht vanden (secretaris) Bergh. Fol: 311.
• Goedgevonden den aucteur deezen avond ter
conferentie te verzoken. Fol: 312.
• Besoigne met voorname Bergh over de Poincten daar in
vervat. Fol: 312.
• Geresolveerd de verdere deliberatien daar over
aantehouden. Fol: 312.
24 september 1792
• Geleezen drie ingekoome missivens van de ministers in
dato 21 deezer. Fol: 312.
• houdende 1. Kennisgeeving de bij commissarissen uit
den Raad van Justitie ontstaane bedenkelijkleid over
den rang der afgaande en aan komen de leeden. Fol:
312.
• 2. Consideratien van welgemelde Raade op een bericht
om de steenzagerije op het Robben Eiland met vegeur
voorttezetten. Fol: 312-313.
• 3. Bericht der Ministers weegens de voorzorge alhier in
practijck om de gereconvalesceerdens op de passeeren
de scheepen geplaats wordende, behoorlijk van plunje
te voorzien. Fol: 313.
• Dispositien op de voorszijde drie brieven. Fol: 313.
• De Raadsleeden Le Sueur en Dewet aan
Commissarissen Generaal de grooten omslag van des
Compagnies traanbranderij vertoonende. Fol: 313.
• Is beslooten dezelve afteschraffen en de traan voorthaan
van Particuleieren intekoopen. Fol: 314.
• Ingekomen memorie van Johannes.C. Gijsbertus van
Rheenen over het ientrekken van de plaats de Yzer
Ffontein ten behoeve van des Compagnies slagter. Fol:
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314.
• Goedgevonden den (Burger) Colijn hiertoe per missive
te laaten ontbeeden. Fol: 315.
• Opgaave van het emplooij dat van des Compagnies
slaaven word gemaakt. Fol: 315.
• Beslooten de deliberatien heer op aan te houden. Fol:
315.
• Het commando van des Compagnies schip de Catharina
Johanna door de verplaatring van Capitein Droop
vaceerende. Fol: 316.
• Is het zelve vervuld door den Gezachhebber van de
Helena Louisa Jan Drevis. Fol: 316.
• En daar van aan de Ministers Kennis gegeeven. Fol:
316.
• Resumptie der bezeijden gemelde notulen en missive
aan Generaal en Raaden. Fol: 316.
• Als meede over het bericht van regente van het
Hospitaal aan de Ministers over bergsplaats van koorn
gediend. Fol: 316.
• Beslooten met den Gezachhebber en Dispencier des
wegens te spreeken. Fol: 317.
• Gedaane visitatie in het Hospitaal. Fol: 317.
• de Bediendens aldaar gerecommandeert om hein pligt
bij continuatie te betragten. Fol: 317.
25 september 1792
• Deliberatien over de opgaave van het getal Dienaaren
die zig ten lasten der des Compagnies alhier bevinden.
Fol: 317.
• Waar uit gebleeken is dat dezelve die van den Jaare 176
8/9 zoo ingetal als gagie en emolumenten voor
overtreffen. Fol: 318.
• Zal de consideratien der Ministers afgefraagd worden in
hoe verre zulx op den Voet van voorszijde Jaaren zal
kunnen worden gebragt. Fol: 318.
• En welke posten kunnen worden afgeschrafd. Fol: 318.
• Besoigne met den Gezachhebber over het bericht van
regenten van het Hospitaal. Fol: 318.
• Visitatie der bezijden gemelde des Compagnies
gebouwen. Fol: 319.
• Besluijt om de Pottebakkerij en dies aan kleeve te
verkoopen. Fol: 320.
27 september 1792
• Aankomst van het Engelsch Particulier Schip Nijmph
(Capitein) Thomassen Jonas op deeze rheede en vertrek
van het Genueesch schip St. Renomato (Capitein)Vale
naa China uit Simons baaij. Fol: 320.
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En vertrek van het genueesch schip St. Renomato
(Capitein) Vale naa China uit Simons baaij. Fol: 321.
Den Heer Commissaris Nederburgh communiceerd de
Heer Commissaris Frijkenius de ontfangst eener
missive van de Heer Vaillant. Fol: 321.
Besluijt om het andwoord op dezelve agter het verbaal
te voegen. Fol: 321.
Geleezen de ingekoomen missive van de Militaire
Commissarissen, Vaillant, Verhuell en Gravestein van
Heeden. Fol: 321.
En terug ontfangen de bezijden gemelde lessenaar en
stukken aan voorszijde Commissaris gesuppediteerd.
Fol: 321.
Beslooten de deliberatien op voornoeame missive
aantehouden tot de ontfangen aantwoord op de brief van
de Heer Commissaris Nederburgh. Fol: 321.
Geleezen een request van Gidion Rossou om het tweede
termijn van het door hem van de Compagnie gekogt
huijs in Baaij Fals op intrest te houden. Fol: 322.
Goedgevonden dit verzoek aantehouden, tot de
dispositie over diverse vertoogen van die natuuur. Fol:
322.
Mondeling verzoek van zeeker koornbouwende
Landman Rabie bij een ongeteekend schriftuur. Fol:
322.
Beslooten gemelde schriftuur agter het verbaal te
voegen. Fol: 322.
Gediend request van den medecine Doctor van der
sande om alhier te practiseeren. Fol: 323.
Goedgevonden het zelve ter dispositie aan de Ministers
te zenden. Fol: 323.
Aan den (Burger) Casper Loos geweegerd zijnde zeeker
quantiteit zuijker aan een alhier geankerd leggend
Engelsch Schip te verkoopen. Fol: 323.
Is den Gezachhebber Rhenius daar over onderhouden.
Fol: 323.
Is verders verstaan hem Casper Loos voortestaan
voorszijde Parthij Zuijker aan de Compagnie aftestaan.
Fol: 324.
Den Gezachhebber produceerd een lijst der geringe
restant Gonnij zakken door den dispencier geformeerd.
Fol: 324.
Beslooten Generaal en Raaden aan te schrijven dit
Gouvernement daar van te voorzien. Fol: 325.
En voornoem Gezachhebber te qualificeeren tot den
inkoop van oud zijldoek. Fol: 325.
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Translaat van een lijst van taxatie door den (Capitein)
Thibault geformeerd ter op haaling van de Batterij
Elisabeth. Fol: 325.
• Den Gezachhebber Rhenius gequalificeerd dies
herstelling onder op zicht van voorszijde (Capitein)
Theebault te laaten voortgang neemen en de lijst agter
het verbaal te voegen. Fol: 325.
• Aankomst van het Americaansch schepje Pelgrim
(Capitein) Erele. Fol: 325-326.
• En besluijt om het schip Gouda noch eenige tijd
aantehouden. Fol: 326.
28 september 1792
• De Heer Commissaris Nederburgh communiceerd eene
Missive aan de Heer J:O: Vaillant geschreeven en het
antwoord daar op ingekomen. Fol: 326.
• Resumptie der missive aan de Ministers de dato 21
deezer, mitsgaders de verdere stukken tot de
walvischvangst. Fol: 327.
• Geleezen een Missive en Bijlaag van den Raad van
Politie van den 26 deezer over de aanbreng van
ongepermietteerde goederen. Fol: 327.
• Beslooten de Ministers aan te schrijven alle
maatreegulen daar teegens in het werk te stellen. Fol:
327.
• Mitsgaders hoedanig gelandeld moet worden met de
Ggoederen uit de constitutie gelost en in des
Compagnies Pakhuijzen opgeslaagen. Fol: 328.
• Den Burger Loos zeeker quantiteit van 2000 Ponden
zuijker niet aan de Compagnie willende afstaan. Fol:
329.
• Maar zulx in het klein aan de gemeente begeerende
uitteslijten. Fol: 329.
• Is beslooten daar van deeze aanteekening te houden.
Fol: 329.
• Als meede van de goede staat waarin zig de huijzen in
des Compagnies Thuijn en het Ronde bosje bevinden.
Fol: 329.
• Resumptie der missive aan Generaal en Raaden van den
27 deezer. Fol: 329.
29 september 1792
• Besluijt om de Resolutien door een der klerken van
Commissarissen Generaal te laaten registreeren en de
Marginaalen te formeeren. Fol: 329-330.
• Mitsgaders om bezijden gemelde reedenen Sekreete
Notulen te houden. Fol: 330.
1 october 1792
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Den Gezachhebber en Raad betuijgen hunne
dankbaarheid voor de verleende vrijheid van
walvischvangst. Fol: 330.
• Aanspraak en recommandatie van Commissarissen
Generaal bij die geleegenheid. Fol: 330.
• Overgelegde proeve van Tungstene met een
beschrijving door den Chemist Mace. Fol: 331.
• Goedgevonden dezelve in een Pakje verzeguld en
beschreeven onder bewaaring vande Heer Commissaris
Generaal Nederburgh te laaten. Fol: 331.
• Als meede eenige monsters van eErtzen door Willem
van Rheenen aangebragt, die niet behoorlijk in het kisje
konde worden gelegt. Fol: 331.
• En de Sleutels der zelve aan de Heer Secretaris Daniels
in handiegt. Fol: 331.
• Zullende de twee voornoem de Pakjes bij eerste
gelegenheid worden verzonden aan gecommetteerdens
tot de correspondentie. Fol: 331.
• De Dispencier W:F: van oudtshoorn de bezijden
gemelde
bereekening
van des Compagnies
Broodbakkerij engediend hebbende. Fol: 332.
• Is verstaan de deliberatie daar over aantehouden tot de
dispositie over des Compagnies afteschaffen omslag.
Fol: 332.
2 october 1792
• Resumptie der notulen van gisteren. Fol: 333.
• En lectuure eener request van wees meesteren. Fol: 333.
• Goedgevonden te verklaaren dat het competeerende aan
Adriana Johanna van Neijvenheim aan van Echten en
Willem Stephanus Reijneveld als Excecuteeren zal
worden afgegeeven. Fol: 333.
• De requeste van Landdrost Colonie Zwelendam
Anthonij Alexander Faure omme meer der toelage voor
onderhoud van 10 Paarden. Fol: 333.
• En die van Sebastiaan Rotman Pachter caabsche wijnen
om het laatste termijn der Pacht op Intrest te houden.
Fol: 334.
• Aan de Ministers ten fine van bericht toegezonden. Fol:
334.
• Waartoe de missive is gearresteerd. Fol: 334.
• Geleezen een request van J.A. Kuijs om Jaarlijks 1000
guldens percento Compagnies Cas te remitteeren. Fol:
334-335.
• Beslooten dezelve ter dispositie aan te houden. Fol:
335.
• De Gezachhebber Rhenius communiceerd het verzoek
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der buijten predekanten om de emolumenten van 20
Rijkdaalders des maands te geneeten. Fol: 335.
3 october 1792
• Communicatie aan den Compagnies Slagter van
Reenen dat aan Nicolaas Colijn onder afstond van de
plaats Yzer fFontein de JSonquas fFontein was aan
gebooden. Fol: 336.
• En dat dezelve aangenomen heeft zig daarna te
informeeren. Fol: 336.
• Mitsgaders eenige voorgeslaagen Poincten aan gedelte
van Rheenen om het contract der aanbesteeding van
Vleeschthas subsisteerende voor nog vijf jaar te
continueeren. Fol: 337.
• Het welk en allen deelen door hem geaccepteerd zijnde.
Fol: 340.
• Goedgevonden daar in als nog niet te treeden. Fol: 335.
• Beslooten deeze Poincten te leggen tot en grond om de
prolongatie van het contract tot stand te brengen. Fol:
340.
4 october 1792
• De Gezachhebber communiceerd dat de Geertruij en
Petronella binnen kort gereed zoude zijn na vaderland
te sleevenen. Fol: 340-341.
• Met verzoek de dispositie van Commissarissen
Generaal te mogen weeten. Fol: 341.
• Last aan den Capitein van dien Bodem van Rossum om
te dienen van Schriftelijk declaratoir waar op als dan zal
worden gedisponeerd. Fol: 341.
• Zijnde den Gezachhebber Rheneius daar van kennis
gegeeven en gelast van de scheeps ruijmte tot
verzending van goederen op vragt gebruijk te maaken.
Fol: 341.
• Het welk agter het verbaal is gevoegd. Fol: 341-342.
• Gediende opgave der afschrijvinge van den
keldermeester. Fol: 341.
• Request van Abraham de Smith om 2000 Pponden wol
of schapenhair op vragt te verzenden. Fol: 342.
• Het geen onder favorabel voorschrijvens aan de
vergadering van 17en is gepermitterd. Fol: 342.
• waar van de Ministers bij extract zullen worden
geinformeerd. Fol: 343.
• Geleezen het verzoek van Jan Janse Bruijn om het
vonnis bij den Raad van Justitie alhier teegens zijn zoon
weegens manslag geveld te annuleeren. Fol: 343.
• Het geen is geweezen van de hand. Fol: 343.
• Request van den Major van Wurtemberg B:W: van
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Dhen om twee jaar gagie in het vaderland te mogen
genieten bij form van gratificatie. Fol: 343.
• Is goedgevonden de dispositie tot op den 8 deezer
uittestellen. Fol: 344.
• Bij deliberatie van het geld gebrek geoordeeld zijnde de
soldijen aan de militairen teegens 20 stuijvers alhier te
laaten uitbetaalen. Fol: 344.
• En op de consideratien van den Collonel Gordon dat
zulx tot genoegen der militairen zijn zoude mits de
officieren zeeker tantum percento Compagnies kas
mogen overmaaken. Fol: 345.
• Is beslooten daar van aanteekening te houden. Fol: 345.
5 october 1792
• Resumptie der notulen van gisteren. Fol: 345.
• Bericht van den (Capitein) van Rossum dat gereed is op
den 17e te vertrekken. Fol: 346.
• Besluijt copia van dit bericht aan den Gezachhebber
Rheneius ter hand te stellen ten einde met den Raad van
Politie het bezijden gemelde te observeeren. Fol: 346.
• En wijders aan gedelte Gezachhebber te
communiceeren dat voornamelijk Bodem tot 15 januarij
aanstaande moet worden aangehouden. Fol: 347.
• Met recommendatie als dan alle de Retour scheepen
behoorlijk reisvaardig te stellen. Fol: 347.
6 october 1792
• Vertrek uit Simons Baaij van het Americaansch Schip
Modestij (Capitein)Samuel Levis. Fol: 347.
• En van de Scheppen Macasser en de Meermin uit de
Saldanhabaai. Fol: 348.
• Besluijt hoedanig met de beschadegde Baalen koffij uit
de Catharina Johanna gelost te handelen. Fol: 348.
• Lectuure van twee ingekoomen missivens van Militaire
Commissarissen, Vaillant, Verhiele en Gravestein ten
geleide van alle de terug gezonden stukken. Fol: 348349.
• Resumptie eener missive aan voornamelijk
Commissaris te expedieeren. Fol: 349.
• En besluijt om de Deliberatien over de verbeetering van
het Hospitaal volgens het Plan van Comissarissen
voorschriftelijk aantehouden. Fol: 349-350.
7 october 1792
• Aankomst der Scheepen Particuiere Engelsche schip
Chesterfield (kapitein) Alt van Thomson Eiland, het
Americansche scheepje the Modestij (kapitein)
SamuelLevis en Minerva in de Tafelbaaij. Fol: 350.
8 october 1792

H O G E C O M M I S S I E | 81

•

Gehouden zevue over het Nationaal Bataillon van den
Collonel Gordon. Fol: 350.
• Waarinne Comissarissen Generaal genoegen betuigd
hebben. Fol: 351.
• Is betrekkelijk de slegte staat van eenige monteering
stukken. Fol: 351.
• Beslooten van de Minister te requireeren eene opgaave
dier behoeftens, ten eende aan de vergadering van 17en
de nodige representatien te doen tot dies uitzending.
Fol: 352.
• Deliberatie op het request van den Major van
Wurtemberg van Dhen. Fol: 352.
• Aan uren is gepemitteerd om met behoud van gagie en
Emolumenten tot zijn aankomst in Nederland vrij van
Transport en kostgeld te moogen overwaren. Fol: 353.
• Ontfangst eenen missive van Militaire Commissarissen
met bezeiden gemelde oregineele stukken van No. 1 tot
4. Fol: 354.
• Besluijten om voornamelijk stukken te copieeren en
agter het verbaal te voegen. Fol: 354.
• Deliberatien over de verbeeteringen van den omslag in
het Hospitaal. Fol: 355.
• Rapport van den Equipageemeester wegen de aankomst
der scheepen Macasser en de Meermin uit de
Saldanhabaaij. Fol: 355.
• Den Gezachhebber Rheneius gerecommandeert de
vercischte ondre tot het spoedig ontlaaden van eerst
gemelde Bodem te stellen. Fol: 355.
• Wengemelde Gezachhebber aan Comissarissen
Generaal gecommuniceerd hebbende eene memorie
door weesmeesteren deezer steede aanden Politie Raad
geaddresseerd. Fol: 355.
• Is goedgevonden de dispositie der zelve memorie aan
zig te behouden. Fol: 356.
• En onder afgaave van extract deezer den Politicquen
Raad en Weesmeesteren deezer steede van het bezijden
gemelde tot hun naricht kennis te geeven. Fol: 356.
• Missive ten dien einde gearresteerd. Fol: 356-357.
9 october 1792
• De Ministers gelast de noodige ordre te stellen dat het
vaatwerk op het equipagie boek, niet bekend gesteld.
Fol: 357.
• Door de overlheeden der Passeerende scheepen
behoorlijk overwerde verantwoord. Fol: 357.
• Mitsgaders tot compagnies gebruijk ingenoomen. Fol:
357.

H O G E C O M M I S S I E | 82

•

En niet particulier aan de wal mooge werden gebragt of
geemploijeerd. Fol: 357.
• Aan den President der Weeskamer Le Sueur extract der
resolutie op de Memorie door het collegie van
Weesmeesteren aan den politicquen raad gediend, in
handigt zijnde. Fol: 357.
• Onder voorhouding van het ongenoegen van
Comissarissen Generaal over de conduite van
voorszijde collegie ten opzigte van het raadslid de wet
gehouden. Fol: 358.
• Is verder door den zelven LeSueur in qualiteit van
keldermeester gerequireerd zijne consideratien over de
afschaffing der wijnkelder en aanbesteeding den
leverantie voor reequireerden der desEdele Compagnie
aan particulieren. Fol: 358-359.
• Is doorden (soldij boekhouder) Matthiessen gediend
van de gerequireerde reglementen en instructie voor
regenten en Bedieendens van het Hospitaal. Fol: 359.
10 october 1792
• Den kapitein van het Schip Macasser klaas keuken
communiceerd zijn aankomst. Fol: 359.
• Terwijl den Gezachhebber Rheneius overlegt eene
opgaave van het door gemelde keuken voor particuliere
reekening aan gebragte goederen en slaaven. Fol: 360.
• Waarin genoegen is genoomen. Fol: 360.
• Door den oppermeester Leeuwer geproduceerd zijnde
een opgaave van de bezijden gemelde voorstrekkingen
van medicijnen en kleederen zoo aan het Hospitaal als
diverse posten geduurende het Boekjaar 179 1/2. Fol:
360.
• Is beslooten deeze op gaave te voegen agter het verbaal.
Fol: 360.
• En om de slegte stoffagie der kleederen van Batavia
gezonden wordende. Fol: 361.
• Goedgevonden den Gezachhebber en Raad te
qualificeeren deeze verstrekking uit Nederland te
eisschen. Fol: 361.
• Continuatie der besoigne over de verbeetering van het
Hospitaal. Fol: 361.
• En besluijt om den regent Matthiessen en oppermeester
Leeuwer bij Commissarissen Generaal te ontbeeden.
Fol: 361.
11 october 1792
• Aan gemelde Johannes Leeuwer voorgehouden zijnde
de ruijme verstrekking van WVleesch aan de zieken op
een ponden daags gereekend. Fol: 361-362.
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Is beslooten den Gezachhebber en raad te qualificeeren
in het vervolg niet meer als een half ponden percento
man te laten verstrekken. Fol: 362.
En voorts van op gemelde (oppermeeser) Johannes
Leeuwer gevordert zijn bericht hoeveel groentens een
hondert man per dag komt te vereisschen. Fol: 362.
Den President der weeskamer Le Sueur betuigd het
leedweezen van voornoeamelijk collegie over de
demarche door hun met opzigt tot de gecommitteerd
raadslid dDewWet gedaan. Fol: 363.
En legt over een extract uit de resolutien der kamer bij
geleegenheid der receptie van gemelde gecommitteerd
genoomen. Fol: 363.
Het welk agter het verbaal is gevoegd. Fol: 363.
De Gezachhebber en Raad bij missive als bezijden
gemelde aangeschreeven om te zorgen dat de ingelegde
groentens op vragt in geen onder als daartoe expres
vervaardigde feisten zullen worden vertzoonden. Fol:
363.
Geleezen een request van Henrik Johannes
FTherssenehrssen houdende en de eenige Poincten van
bezwaar over de walvischvangst mat kleine vaartuijgen.
Fol: 364.
Het welk ten fine van bericht aan de Ministers is
toegezonden. Fol: 364.
Als meede eene missive van (MM) Ministers
Commissarissen ten geleide van een bijlaag No. 5. Fol:
364.
Beslooten dezelve te copieeren en agter het verbaal te
voegen. Fol: 364.
Bezigtiging der bezijden gemelde des Compagnies
gebouwen beoosten de caap. Fol: 364.
Des compagnies Hospitaal zal en steede van een zring
muur met omheinendmet Palisaden worden. Fol: 365.
Besoigne met den soldij baoekhouder over het
arresteeren der reglementen en instructien voor de
huijshouding in het Hospitaal. Fol: 365.
aan gecommitteerdens tot de correspondentie zal
worden voorgedraagen een genoegzaame hoevelheid
scheeps kleederen voor de zieken uittezenden. Fol: 365.
En de scheeps overleeden kennis gegeeven hoedanig
zig te gedraagen bij het ontscheepen der zeeken. Fol:
365-366.
Mitsgaders den Gezachhebber en Raad te gelasten de
nodige ordre te stellen dat de kleederen de zieeken
toebehoorende door de overleede voornamelijk worde
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meede gegeeven. Fol: 366.
12 october 1792
• Gebesoigneerd met den (soldij boekhouder)
Matthiessen over zijne gediende remarques omtrent
desoldijen etc. Fol: 366.
• Zijnde den zelven gelast de instructie voor de bezijden
gemelde Boekhouders te concipieeren. Fol: 367.
• En tot introductie aldaar eener geregulde huijshouding
aldaar de bezijden gemelde missive onder den 24 deezer
aan de Ministers te laaten afgaan. Fol: 367.
• Geleezen de missive van den politicqueen raad de dato
negende deezer over des Compagnies dienaaren. Fol:
367.
• Beslooten het andwoord op dezelve onder den 20e
deezer te laten afgaan. Fol: 368.
• Als meede een brief van gelijke datum over de
verantwoording van den oud landdrost van de colonie
Zwelendam Constant van Nuld oOnkruijt. Fol: 368.
• Beslooten de dispositie aan den Gezachhebber en Raad
over telaaten. Fol: 368.
• Bezigtiging der bezeijden gemelde gebouwen. Fol: 369.
• Van den Gezachhebber Rheneius afgevraagd zijne
consideratien omtrent het verluuren vande Zronde
Boschje en des Compagnies thuijn in Baaij Fals. Fol:
369.
13 october 1792
• Den Gezachhebber Rhenius Communiceerde dat den
(Burger) Jacob van Reenen een quantiteit lood
MonstereErtz had aangebragt. Fol: 370.
• Is verstaan dezelve door den Mechanicus Digue te
laaten sSmelten. Fol: 370.
• En op het te kennen geeven van gemelde Gezachhebber
dat geen koffij meer aan handen was om de gemeente te
gerieven. Fol: 370.
• Goedgevonden daartoe het in de Catharina Johanna
gespilde koffij te laaten gebruijken. Fol: 370.
• Mitsgaders de min of meer nat geworden 65 Canassers
zuijker uit gemelde schip de Catharina Johanna. Fol:
371.
• Percento het schip de Castor na Nederland te verzenden.
Fol: 372.
• Waar van aan den Gezachhebber voornamelijk kennis
is gegeeven. Fol: 372.
14 october 1792
• Aankomst van drie vreemde scheepen genaamt het
Noord Americansch Particuiere ship The Nepthune
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(kapitein) James Klifto komende van Philadehia
gedestineerd na Mauritius en Calcutta, The Hope
(kapitein) Benjamin Page komende van Rode Eiland
last
van
Falkland
gedestineerd
China,
Favoriet(kapitein) Joseph Rossel komende van
Oostende gedestineerd naar Mauritius. Fol: 372.
15 october 1792
• Den Gezachhebber produceerd een mMonster lLood
eeErtz door van Reenen aangebracht. Fol: 373.
• Geleezen de memorie van verantwoording van den
Equipagiemeester Cornelisz over de Helena Louisa.
Fol: 373.
• Mitsgaders een request houdende beklag over twee hem
opgelegde belastingen. Fol: 374.
• Goedgevonden op de beide stukken de consideratien
van den Politicquen Raad aftevorderen. Fol: 374.
• En met het gediend request van Sebastiaan Valenteiijn
van Reenen om het dDassen Eiland, tot de fFokkerij van
Spaansche schaapen te moogen gebruijken. Fol: 374.
• In fine als vooren te handelen. Fol: 374.
• Ingekoomen rapport van Equipagiemeester, over d'
aankomst van het schip Tijlengen. Fol: 374-375.
• Request van Maria Elisabeth Eijms huijsvrouwe vanden
(Burger) Jacobus Bester verzoekende om afschrijving
van verschuldigde recognitie penningen op haar
veeplaats. Fol: 375.
• Besluijt om en het door haar geposeerde het bericht des
raadste vorderen. Fol: 376.
• Request van Johannes Smit en deszelfs huijsvrouw
Hendrika Janssenvan Smit van Delburgh verzoekende
om ontheffing der straffe aan haar man bij vonnis van
den Raad van Justitie vijf jaar ten Robben Eiland op
gelegd. Fol: 376.
• Goedgevonden alle de stukken deezer procedures
concerneerende op te eisschen. Fol: 377.
• Op de request van de gemachtigdens van den Jacobus
johannes van den Berg en de capitein luitenant bij het
regiment van Wurtenberg CollonelJ.C.F. voan Hugel
ten deerende om des Compagnies weegen met bezijden
gemelde som te werden geadsisteerd. Fol: 377.
• Is beslooten de dispositie op dezelve aan te houden. Fol:
377.
• Mitsgaders op een ander request vanden geweezen
(Capitein) Klaas Voet. Fol: 377-378.
• Goedgevonden de drie maanden verbeurde gagie en
tetrekken, en het overige te wijzen vande rhand. Fol:
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378.
• Geleezen de missive vande M.M. (Monseur) Ministers
over een vaart langs de oostkust van Africa. Fol: 378.
16 october 1792
• Request van den oud koopman Kirsten aan de M.M.
(Monseur) Ministers gepresenteers om de uit Engeland
ontfangen Paarden en koebeesten met producten te
betaalen. Fol: 379.
• Het geen is geaccordeert. Fol: 379.
• Geleezen het gediend bericht van den keldermeester Le
Sueur over de afschaffing van de wijnkelder met vier
Bbijlaagen. Fol: 379.
• Is beslooten dezelve te voegen agter het verbaal. Fol:
380.
• Mitsgaders de memorie en concept instructien van den
soldij boekhouder Matthiessen als bezijden gemeld.
Fol: 380.
• Bij missive te zenden aanden Politicquen Raad om daar
van het noodig gebruijk te maaken. Fol: 381.
• Ingekoomen de ge eischte op gaaft der benoodigde
groenten voor het Hospitaal van den eerste
oppermeester Leeuwer. Fol: 381.
17 october 1792
• Goedgevonden de M.M. (Monseur) Ministers aan te
schrijven, een Instructie voor den Capitein Ingenieur
Thiebault als het opzicht over de gereconvalesceerdens
aan de lLinie hebbende te concipieeren. Fol: 381.
• Den Capitein van des Compagnies schiep Tijlengen zijn
aankomst bekend maakende. Fol: 382.
• Is denzelven aan bevoolen zijn on der hebbende bodem
zo spoedig doenlijk reisvorderig te stellen. Fol: 382.
• En beslooten zo veel gereconvalesceerdens als
moogelijk daar op te plaatzen. Fol: 382.
• Besluijt om de restanten van het gouvernement op te
neemen. Fol: 382.
• Restant bevending bij opneem van des Compagnies
groote en kleine Cassa. Fol: 383.
• Goedgevonden de daar van gediende lijsten te voegen
agter het verbaal. Fol: 384.
• En uit consideratie dat on der de silvere specien een
Parthij Diecatonnen bevinden die beter tot den handel
op Batavia kan worden geemployeerd. Fol: 384.
• Is beslooten dies opgaaf van den Gezachhebber te
requireeren. Fol: 385.
• Ingekoomen een missive van de Ministers met de lijsten
der agter stallige recognitie plaatzen. Fol: 385.
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18 october 1792
• Van den adenterim fiscaal gevordert zijne consideratien
over de afschaffing van den onderschout en
vermindering van 10 op 6 Europeesche Dienaaren der
Justitie. Fol: 385.
• Geleezen de missive van de M.M. (Monseur) Ministers
over de verantwoording van den landdrost van Graaffe
Rijnet Woeke. Fol: 386.
• Besluijt om den Raad alle de ter zaake dienen de
stukken terug te zenden, en te qualificeeren hem uit dien
post te ontstaan. Fol: 386.
• Examinatie der gediende lijsten van agter stallige
recognitie Penningen der Leenplaatzen. Fol: 386.
• Verstaan de recapitulatie derzelve te voegen agter het
verbaal. Fol: 387.
• Consideratien en berigt van Gezachhebber en raad op
de requeste van Henrik Johannes Fehrssen. Fol: 387.
• Besluijt op dezelve blijkens missive van 29 deezer. Fol:
387.
• Aan gehouden de dispositien op twee memorien vanden
resident in Baaijfals Christoffel Brand. Fol: 387.
• Gehouden revue over het Corps Arthilleristen deezes
gouvernements en het Corps Burger Arthilleristen. Fol:
388.
19 oktober 1792
• Besoigne met den (Collonel) Gordon over het Militaire
weezen ten deezen gouvernemente. Fol: 389.
• Dewelke aangenoomen heeft diverse stukken
betrekkelijk tot het verhandelde te produceeren. Fol:
389.
• Besluijt om de kleine Cassa en de winkel op teneemen.
Fol: 389.
• Restant bevinding bij opneem vande kleine kassa en de
winkel. Fol: 389-390.
• Goedgevonden de daar van gediende lijsten te voegen
agter het verbaal. Fol: 390.
• Aankomst van het fransch particuliere schip L'Olijmphe
(Capitein) Rigault. Fol: 390.
• Op de consideratien vanden fiscaal over de afschaffing
van den onderschout en vermindering van tien op zes
Dienaaren des justitie. Fol: 391.
• Is beslooten den onderschout in die qualiteit te laaten
continueeren en de afschaffing van vier Dienaaren
provisioele percento op te schorten. Fol: 391.
• Den collonel Barrington communiceerd dat hij gereed
staat zijne reize te vervorderen. Fol: 391-392.
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20 oktober 1792
• Revue de Caapsche Burgerij. Fol: 392.
• Waarover Commissarissen Generaal hun genoegen
betuijgd hebben. Fol: 393.
• Besluijt om de Monsterrollen der gemelde Burgerij te
voegen agter het verbaal. Fol: 393.
• Geleezen de missive vanden landdrost van Stellenbosch
Bletterman aan den (Secretaries) Daniels over de
wapenschouwing van Stellenbosch. Fol: 393.
• Aan uren uit naam van Commissarissen Generaal het
bezijden gemelde antwoord is op gedraagen. Fol: 393.
22 oktober 1792
• Den
Gezachebber
Johannes
Izaak
Rhenius
commuiceerd het bericht van zeekundigen over de
inspectie vande Catharina Johanna. Fol: 394.
• Is beslooten alle de gercedschappen en toe behooren
van gemelde schip te ligten en derompter sloop aande
meest biedende te verkoopen. Fol: 394.
• Wartoe den gezachhebber is gequalificeerd. Fol: 394.
• Beslooten het voorschreeve bericht te voegen agter het
verbaal. Fol: 394.
• Den Gezaghebber communiceerd dat uit hoofde der
veel vrildige zieken op hat schip Tijlingen deen Bodem
niet spoedig genoeg zoude kunnen worden
gedepecheerd. Fol: 394-395.
• Is verstaan de ontbreekende manschappen van de lenie
en alhier leggende Compagnie scheepente ligten. Fol:
395.
• Doorden Major der Arthillerie I. Fischer gediend van
elucidatie nopens den denst en Betaling van gesz: corps.
Fol: 395.
• Nader besoigne met den Collonel Gordon over den staat
van deszelfs Bataillon en het generaal Guarnisoen
deezes Gouvernements. Fol: 396.
• Is door denzelven aan genoomen te deenen van
consideratien. Fol: 396.
• Denzelven Collonel Produceerd ordres coor de Militair
Commando in Baaijfals Post houdende. Fol: 396.
• Door Commissarisen Generaal gereflecteerd zijnde dat
in steede gelijk voor heen een post houde thans een
resident word gemploijeerd. Fol: 396.
• Is beslooten het zelve weder te brengen
opdenoudenwoet. Fol: 396.
• Waartoe de messieurs zijn gelast. Fol: 396.
• Geleezen de missive van de messieurs ten geleide der
Proeesstukken van Jan Smit van Dilburg. Fol: 396-397.
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Besluijt om de restanten van het despens op teneemen.
Fol: 397.
• En om 6 Canasjers natgeworden zuijker alhier aan de
gemeente te doen verkoopen. Fol: 397.
23 oktober 1792
• Besluijt om het bericht vanden Majoor der Arthillerie
Fisscher over den staat van gemelde Corps en de
vacatures bij het zelve tot nader dispositie annte
houden. Fol: 397.
• En het zelve te voegen agter het verbaal. Fol: 398.
• Lijst der Manschappen welke naar Batavia per schip
Tijlingen zullen kunnenworden voort gezonden. Fol:
398.
• Opneem der restanten vant Despens. Fol: 398-399.
• Beslooten de daar van gediende lijpten te voegen agter
het verbaal. Fol: 399.
24 oktober 1792
• Den Burger Nicolaas Colijn aan Commissarisen
Generaal gecommuniceerd hebbende deszelfs besluijt
om de plaats de uijzer fontein afte staan. Fol: 399.
• Met verzoek om de plaats de Tijgerhoek geduurende
zijn leeven lang en leening te moogen gebruijken. Fol:
399.
• Is daarinne genoegen genoomen. Fol: 399-400.
• Op de requeste van den Fransch Capitein Riegault. Fol:
400.
• Is dan suppliant gepermetterd de bezijden gemelde
Articulen te moogen verkoopen of verruijlen voor lands
producten. Fol: 400-401.
• Resumptie van 2 missivens van 20 deezer aanden
gezchhebberen Raad geadedresjeerd. Fol: 401.
• Bij het op nemen der restanten van het Negotie
Pakhuijs. Fol: 401-402.
• Gebleeken zijnde dat er eenige articulle uit hoofde van
ongewild heid nutteloos zijn leggende gebleeven. Fol:
402.
• Is beslooten met dezelve te handelen als bij ieder
derzelve te handelen gesteld. Fol: 402-406.
25 oktober 1792
• Deliberatie over de laage prijzen der specerijen uit het
Negotie Pakhijs alhier afgeleeverd werdende. Fol: 406407.
• Beslooten den raad te gelasten de specerojen in het
vervolg te verkoopen voor de prijzen die dezelve bij de
jonste verkoopingen in Nederland gegolden hebben.
Fol: 407-408.
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•

Mitsgader twee stellen der slegt bevonden scheeps
kleederen naar Nederland te zenden en het bezijden
gemelde voor testellen. Fol: 408.
• Op de memorie van den Residen en Baaijfals Brand.
Fol: 408-409.
• Is beslooten de Menisters het bezijden gemelde aante
schrijven. Fol: 409.
26 oktober 1792
• Missive aan Militaire Commisjaristen ter weder geleide
der stukken betrekkelijk het defensieweezen van
Nederlandsch Indie. Fol: 409-410.
• Den Gezaghebber Produceerd een lijst deren de Jaaren
1781/2 eb 1791.2 aange bragte scheeps kleideren. Fol:
410.
• Het welk agter het verbaal is gevoegen. Fol: 410.
• Beneevens een lijpt der bevonde zilvere Ducantonnen
en Spaansche Daalders in de groote kasja. Fol: 410-411.
• Op de Memorie van den Resident Brand overde
Militaire Commandos en de Simonsbaaij. Fol: 411.
• Is beslooten den Raad zodanig te gelasten als
omschreeven is bij de missive van heeden. Fol: 411.
• Bij het op neem en der Restanten vande wapen kamer.
Fol: 411-412.
• Is beslooten de bezijden gemelde Articule na Nederland
te zenden. Fol: 412.
• Ende restant lijst te voegen agter het verbaal. Fol: 412413.
• Kennisgeeving van den Gezaghebber van eenige
Pallassen en den Jaare 1786 intfangen en aande Burgerij
afgegeeven. Fol: 413.
• Is verstaan Commissarisen Generaal over deeze zaak
nader door gemelde Gezachhber te doen elucideeren.
Fol: 413.
27 oktober 1792
• Resumptie van twee missive aan den Gezaghebber en
Raad over den Landdrost woeke en Smit van Dilburg.
Fol: 413-414.
• Gearresteerd eene missive aan Generaal en raaden ter
kennisgeeving vande dispositie van Commissarisen
Generaal over de voorszijde Smit van Dilburgh. Fol:
414.
• Bericht van Mattheisjen over de aan stelleng van 6 (Bl
singkatan) vlagge lieden. Fol: 414-415.
• En ingekomen extracten vande Messieurs. Fol: 415.
• mitsgaders door den gezachhebber geproduceerd
versheide stukken over de in castelling. Fol: 415-416.
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• Welke stukken gevoegd zijn agter het verbaal. Fol: 416.
29 oktober 1792
• Besluijt op de requeste van den Gezaghebber van de
pacquet de vleijt Francois Moser. Fol: 416-417.
• Mitsgaders op die van den oud lid van Justitie Jan
Fredrik Kirsten. Fol: 417-418.
• Geleezen de Memorie van den Casjier de wet weegens
agter stallige recognitie penningen van wijnen. Fol:
418.
• Besluijt om de onbeschadegde goederen uit het schip
Macasser in steede van naar wal te laaten transporteeren
dezelve zo lange in de Meermin overte scheepen. Fol:
418-419.
• Besluijt op de requeste van Johannes Hendrik Fherzen.
Fol: 419-420.
30 oktober 1792
• Geleezen eene missive van de Messieurs over vanden
21 deezer over de Helena Louisa en de Zeenimph. Fol:
421.
• Is beslooten gemelde twee scheepjes eeder met een
chaloijs en wolvischvangers gereed schappen aan de
meestliedende te laatin verkoopen. Fol: 421-423.
• Bericht van den tweeden oppermeester alhier mader
over de groove kneeve larije door den oppermeester en
schafcaas en Baaijfals geplecgd werdende. Fol: 423.
• Het welk agter het verbaal is gevoegd. Fol: 423.
• is verstaan de gedagter te laten gaan op een bekwaam
sujet om als Bienen regent al door het bestier te houden.
Fol: 423.
• Gediende plans en teekeniengen door den Capitein
Ingeneeur Thubault. Fol: 423.
• Is verstaan bij retour van Commissarisen Generaal en
Nederland dezelve aande vergadering van 17 te
suppediteeren. Fol: 423-424.
• Op neem der Restanten van compagnies wijnkelder en
het houtmagazijn. Fol: 424.
• Goedgevonden de daar van gediende lijsten te voegen
agter het verbaal. Fol: 424.
• Opde consideratien van de Messieurs op de requeste
van Generaalen Pachter de Kabbsche kolleuijnen
Sebastiaan Rotman om het laatsye termijn zijner te
kwaad gebleeven Pachtpende vande Compagnie op
Jantrest te mogen behouden. Fol: 424-425.
• Is de suppliant verzoek geweezen van de hand. Fol: 425.
• En den raad gelast te zorgen dat de compagnie in deezen
Schadelous word gehouden. Fol: 425-426.
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•

Gedelibereerd over eene missive van de messieurs over
de vrije vaart. Fol: 426.
• Besluijt op dezelve blijkens missive onder dato den
November aftegaan. Fol: 426.
31 oktober 1792
• Na ingenoomen advies van het Raads Lid van Politie O:
G; Hendrik Justinus Dewet. Fol: 426-427.
• Op de reuqeste van Reenen om het Dasseneiland. Fol:
427.
• Mitsgaders op die vanden landdrost van Zwellendam
Anthonij Alexander Faure om vermeerdering van
toelage voort onder houden van 10 rijdpaarden. Fol:
427.
• Is beslooten des eerst gemelde suppliants verzoek te
wijnen vande houd. Fol: 427.
• Em betrekkelijk den tweeden gemelde suppliant hem en
den landdrost van Stellenbosch Bletterman de bezijden
gemelde presentatien telaten doenr. Fol: 427-428.
• Waartoe de Messieurs bij missive zijn gelast lijst de
inde 10 jaaren 1769/10 en 1778/9 van heer na Batavia
verzonden olijphants anden. Fol: 428.
• het welk agter het verbaal is gevoegd. Fol: 428.
• Geleezen eene missive van messieurs van heeden
besluijt daarop gevallen. Fol: 429.
• Besluijt daarop gevallen. Fol: 429.
• Bij examinatie der stukken betrekkelijk tot de zaak van
zeeker sldaat genaamd poileveij. Fol: 429-430.
• Is verstaan de messieurs op Ceilon zodanig
aanteschrijven als te vinden is bij missive van deeren
datum. Fol: 430.
• Bij het nagaan der directie gehouden met opzigt tot de
beschuldigingen door den Collonel Gordon tegens den
Kapitein Sandolroij ingebragt. Fol: 430.
• Als meede omtrent zeeker klagtschruft aande hooge
regeering door 26 Perzoonen over voorzijde Sandliroij
gepresenteerd. Fol: 430-431.
• Is besloten denzelven Sandol met alle stukken
documenten na Batavia op tezenden. Fol: 431.
• Mitsgaders tot wegneeming der op gevatte misnoegen
van gemelde Gordon over het arresteeren van
voornemelijk Sandolroij. Fol: 431.
• De messieurs het bezijden gemelde aanteschrijven. Fol:
431-432.
• opneem der Restanten van het Equepagiewerf. Fol: 432.
• Beslooten de daare van gediende lijsten te voegen agter
het verbaal. Fol: 432.
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1 november 1792
• Resumptie eener missive aande Gezaghebber en
Politicquen Raad houdende de volgende onderweepen,
als. Fol: 432-433.
• Het intrekken der Slaaven en Particuliere dienst
geemplijeerd wordende. Fol: 433.
• Het afschaffen van Compagnie wijnkelder. Fol: 433.
• het Publieq aan besteeden van het ronde boschje
Compagnie Tuin. Fol: 433-434.
• Zijnde aan den gezachhebber de remarques van
Commissarisen Generaal op de aan besteeding der
wijnkelder genuppedeteerd. Fol: 434-435.
• En beslooten dezelve te voegen agter het verbaal. Fol:
435.
• Het schip Tijlingen vande geleegend heid om de reede
te verlaaten niet geprofiteerd hebbende. Fol: 435-436.
• Zijn de overheed en van dein Bodem weegens dat
gepleegd berzeejm in eene boete verweezen. Fol: 436.
• En bij missive daar van aande Hooge Regeering kennis
gegeeven. Fol: 436.
• Zijnde het recief van den ontfangst deezer missive
gevoegd agter het verbaal. Fol: 436-437.
2 november 1792
• Aantkomst van het Engelsch Particuler Schip ceres
Capitein Robbert Blijt. Fol: 437.
3 november 1792
• En vant fransch Part schip La Naz, Kapetein Iskerra
koomende van Mosambuque met slaaven. Fol: 437.
• Door den Gezaghebber geproduceerd een formulier van
advertissement de tekomp aanbieding vant scheepje de
Zeenimph. Fol: 437.
• Beneeven een formulier der conditien en voorwaarden
der ter verkoop aangebooden scheepje de Helena
Louisa. Fol: 437.
• Goedgevonden dezelve te vogen agter het verbaal. Fol:
437-438.
• Gediende lejten van gecommitterden tot de
wapenschouwring der stellenbosche Burgerije. Fol:
438.
• Verstaan dezelve agter het verbaal te voegen. Fol: 438.
5 november 1792
• Op de requesten van den Equepagiemeester Cornelisz
om eenige Equipagie goederen vande hand te moogen
zetten. Fol: 438-440.
• Van Albertus vander Poel om 10000 gulden vende
compagnie op intrest te moogen behouden, en. Fol: 440.
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•

Van kerken raad der hervormde gemeente alhier,
verzoekende dat de verkieseng van kerken raad sleeden
aan hien zelve over gelaaten mogten worden. Fol: 440.
• Is beslooten dezelve aanden raad te zenden om te dien
en van Consideratien en Bericht. Fol: 440.
• En op de request van politicque secretarij Jacobus Han
Hoffuis verzoekende om de drostdije of secretariaat van
Graffe Rijnet. Fol: 440-441.
• Goedgevonden de voor dragt der messieurs aftewagten.
Fol: 441.
• Mitsgaders de requeste van verschiede gepriviligeerde
Brood Bakkers. Fol: 441.
• Tot nadere dispositie aan te houden. Fol: 441.
• Verleende demissie aan den geheimschrijver de Bruijn.
Fol: 441-442.
• En in dies Plaatze aan gesteld den Adsistent ter
Politiecque Secretarij Abraham Faure. Fol: 442.
• Waar van aan de messieurs kennis zal worden
gegeeven. Fol: 442.
• Resumptie eener missive aan den Raad ten geleide van
drie requesten en kenniesgeeving vant ontslag vanden
geheim schrejven Politiecque Secretarij Abraham
Faure. Fol: 442.
6 november 1792
• Den Geheimschrijven Politiecque Secretarij Abraham
Faure deszelfs Eed aan handen van Commissarisen
Generaal afgelegt hebbende. Fol: 443.
• Is beslooten om de requeste van dewediewe Jan
Arnolds Bleumer aande raad ter elucedatie te zenden.
Fol: 443-444.
• Qualificatie op den Gezaghebber om het scheepje de
Helena Louisa niet beneden de 14000 gulden bij
verkooping te laten afloopen. Fol: 444.
• En communicatie van op gemelde Gezaghebber dat het
zelve niet was engemeind. Fol: 444-445.
• Mitsgaders dat den oud koopman Jan Fredrik Kersten
zig onder de berziden gemelde conditien als koopen
preseteerde. Fol: 445.
• Is goedgevonden daar geen gebruijk van te maaken.
Fol: 445.
• Besluijt om de twee booven en benee den zaalen van het
hospitaal naar het zuid oodten geleegen te emploijeeren
tot berging van koom. Fol: 445-446.
• Bij deliberatie op het concept rapport van het Raads Lid
van Politie O: G; Hendrik Justinus Dewet over de staat
en derictie der weeskamer. Fol: 446-447.
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Is beslooten aan voornemelijk Raads Lid van Politie O:
G; Hendrik Justinus Dewet weder terug te geevein om
het zelve te revideeren. Fol: 447.
• Aan komst van compagnie hoeker schip sterren schans
Capitein Lieutnant Corn: van Dijk. Fol: 447.
7 november 1792
• Gediende memorie en bijlaagen van den dispecier van
Reede van oudtshoorn. Fol: 447-448.
• Beslooten dezelve agter het verbaal te voegen. Fol: 448449.
• Geproduceerde lijst van scheepe patroonen aan get
regiment wartemberg afgegeeven en weeden ontfangen
zonder dat bis deboeken is bekoud gesteld. Fol: 449.
• Besluijt daarop. Fol: 449.
• Verkoop der bezijden gemelde 8 compagnie slaaven
voor rijkdalders 1200 aanden Gezaghebber. Fol: 449450.
• Mitsgaders vant scheepje de Helena Louisa aan den
Burger vos op bezijden gemelde conditen. Fol: 450452.
• Waar in Commissarisen Generaal Portie willen neemen
na het gied vinden van gemelde vos. Fol: 452-454.
• Met intentie de daar van te proflueeren misten aan de
publicque Schoolen alhier teschenken. Fol: 454-455.
8 november 1792
• Geleezen een missive vande messieurs houdende
voordragt der perzoonen ter vervulling der vaceerende
plaatzen ter zoldij comptoire. Fol: 455.
• Beslooten de gemelde voordragt te approberen en den
raad tot de aanstellingte qualificeeren. Fol: 455-456.
• Mitsgaders dat eene schikking ten voordeele vanden
eersten rapport wentzel zal moge weden demaakt mets
buijten bezwaar vande Comagnie. Fol: 456.
• Op de consideratien en Bericht vande messieurs op de
requeste van Maria Elisabeth Eijms huijsvrouw van
Jacobus Bester de oude. Fol: 456.
• Is beslooten de dispositie aan ter houden. Fol: 457.
• Bij deliberatie der gediende stukken vanden dispencier
van oudtshoorn. Fol: 457.
• Is beslooten dezelve aan den raad te zender om te dienen
van consideratien. Fol: 457.
• En op gaave te requereeren vande vermindering van
bedienigen en omslag bid de enkumpeng ven gemelde
dispens. Fol: 457-458.
• Gedeende lijsten door den slodijboekhouder de
perzoonen welke volgens dispositie van Commissarisen
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Generaal alhier verbleiven kunnern of naar
Nederlanden Indie zulle worden vort gezonden. Fol:
458.
• Beslooten dezelve te voegen agter het verbaal. Fol: 458.
1792 november 9 - 1793 april 13
9 november 1792
• Qualificatie op den Gezaghebber om het schip de
zeenimph voor 8000 gulden bij verkooping te laaten
afloopen. Fol: 459.
• En comminicatie van op gemelde Gezaghebber dat het
gemelde schip voor 15000 gulden was engemeend. Fol:
459-460.
• Besluijt omt gedeind contract tesschen de regering ende
ingezeetenen vande mosjel en Plettenbergsbaaijen te
voegen agter het verbaal en door van als bezijden
gemelde gebruijk te maaken. Fol: 460.
10 november 1792
• Aankomst van het Engelsch konings Schip Atlanta
Capitein Elphenstone. Fol: 461.
• Lijst van zodanige Particuleere goederen als zih en
compagnie schip slerenschans bevenden. Fol: 461-462.
• Beslooten het gemelde schip geheel te ontlossen en de
voornormde lijst te voegen agter het verbaal. Fol: 462.
12 november 1792
• Geleezen den consideratien van de messieurs op het
concept conditien en vrowaarden weegens de aan
besteeding der leverantie van wijnm braandewijn, en
Azijn. Fol: 463.
• Beslooten dat Commissarisen zig zullen vervolgen in de
eerst te houdene vergadering om over voorzijde pointen
te werden geelucideert. Fol: 463.
• Gediende lijst van een Parthij oude pistoolen zig ter
waapen kamer bevindende. Fol: 463.
• Beslooten om dezelve te voegen agter het verbaal. Fol:
463.
• Mitsgaders den gezachhebber en raad te gelasten om de
aan de Burgerije alhier en van Stellenbosch afgegeevene
Pallassen op hunnen reekening in de boeken te laaten
afschrijven. Fol: 463-465.
• Op de requeste vanen Capitein ter Zee Nicolaas Acker
om alhier te mogen blijven remoreeren. Fol: 465.
• Is verstaan den suppliant te permitteeren om alhier den
tijd van drie maanden te mogen verblijven. Fol: 465.
• Mitsgaders op die van den Capitein Lieutenant van het
schip Macassar Hendrik Weemeijer om gratie voor
regieur te verleenen nihil. Fol: 465-466.
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Op de memorie van Caspar Hengel verzoekende om
schaavergoeding wegens onschuldige bannissement op
het Robben Eiland. Fol: 466.
• Beslooten Commissarisen Generaal des wegens door den
President der Justitie te doen eleccedeeren. Fol: 466.
13 november 1792
• Ingenoomen advies van den President der Justitie op de
Memorie van Caspar Hengel. Fol: 466-467.
• Waarop de dispositie is aan gehouden tot nadere
elucidatie van gezijde President zal zijn ingekoomen.
Fol: 467-468.
• Bezigtiging der zaalen in het Hospitaal geprojecteerd tot
berging van koorn. Fol: 468.
• En besluijt om de loots bij het Hospitaal te emploijeeren
tot bergeng van hout. Fol: 468-469.
14 november 1792
• Gediende lijsten der Armen penningen zo van de kaap
als buijten distrecten. Fol: 469.
• Goedgevonden dezelve te voegen agter het verbaal. Fol:
469.
• Geproduceerde monsters vande koffijboone welke uit
het schip de Catharina Johanna waaren op geschept. Fol:
469-470.
• Beslooten met dezelve te handelen zo danig als bezeijden
gemeld start. Fol: 470-471.
• Geleezen eene missive vande zig op commando
bevendende capitein Militair van Baalen. Fol: 471.
• Het welk agter het verbaal is gevoegd. Fol: 471.
15 november 1792
• Verzoek van den raad dat Commissarisen Generaal
geliefdete dispenneren over zeeker zaak tusschen den
sous lieutenant der Burgerij Gie en den Burger Bek. Fol:
471-472.
• Beslooten dat voorzijde zaak in handen van het officie
fiscaal zal moeten worden gesteld. Fol: 472.
• Op de gediende memorie van den Fiscaal Jacob Pieter
Deneijs over het tegengaan van Mossen sluijkhandel op
deeze rheede en de Baaijfals. Fol: 472.
• Is beslooten daar van gebruijk te maken bij het
arresteeren van het placaat over de vrij voort en het zelve
agter het verbaal te voegen. Fol: 472-473.
• Mitsgaders op een tweede Memorie houdende
bedenkelijk heeden weegens zeeker Resolutie vabden
Politiecquen Raad. Fol: 473.
• Het zelve op morgen in gemelde raad voorte brengen.
Fol: 473.
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Op de requeste van de Jan Pieter de Baer verzoekande
om vergeeving ove begaane misslag en ontheffing van
straffle. Fol: 473-474.
• Beslooten aan te houden tot nader informatie. Fol: 474.
• Door den Gezaghebber gecommunieceerd twee
missivens als. Fol: 474.
• Eene vanden Capitein van Baalen houdende verslag
zijner verrigtingen teegens de Bosjesmans en. Fol: 474.
• De anderz vanden landdrost van stellenbosch Bletterman
over gepleegde moord door de Bosjesmans. Fol: 475.
16 november 1792
• Commissarisen Generaal in vergadering van Politie
verschepen zijnde. Fol: 475.
• Is den Raad gequalificeerd tot de verkooping der leedig
gevallen vraat werk en van besteeding tot de leverantie
ver wijnen. Fol: 475-476.
• Mitsgaders gecommuniceerd de bedenkelijkheeden
vanden fiscaal. Fol: 476.
• En aan den gezachhebber ter hand gesteld zeeker
afschrift waarna Commisjie uit den Raad van Justitie zig
zullen gedragen met betrekking tot der Fiscaal. Fol: 476477.
• Gedeende bereekening vanden dispencier der
benoodigde Jarwe, en van de reemte tot dies berging
thans aan handen en nog ontbreekende. Fol: 477.
• Beslooten het zelve te voegen agter het verbaal. Fol: 477478.
• Geleezen de consideartien van den messieurs op de
requesten van Cornelisz.- van der Poel – kerkenraad
alhier. Fol: 478.
• Besluijt op dezelve. Fol: 478-480.
• Geleezen twee missivens vande sandolroij houdende
beklag weegens geordonneerd arrest en verzoek om de
stukken tot zijn verantwoording in forma probanti te
brengen. Fol: 480.
• Beslooten het zelve aanden Adjeenct fiscaal
demandeeren. Fol: 480.
• Op de aanzoeken van verscheide Ingezeetenen om
verscheid Bstel goederen met het schip slerrenschans
alhier aangebrag te moogen ontscheepen. Fol: 480-481.
• Is beslooten den raad te gelasten daarmee de zodanig te
handelen als omtrent de ongepremitterde goederen is
gestaticeerd. Fol: 481.
• Gediende verklaaring van den Gezaghebber van de
sterrenschans der aan hem verleende permisjie om
eenige goederen zonder eenige betaaling te moogen over
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brengen. Fol: 481-482.
• Beslooten het zelve te voegen agter het verbaal. Fol: 482.
17 november 1792
• Examinatie in approbatie der Conditien en voorwarden
vande aanbesheedeing der wijnen Brandewijn en Azijn
voor compagnie omslag. Fol: 482.
• Aanden fiscaal Fruter op gedragen de stukken ter
verantwoording van sandolroij te brengen infoma
probantie. Fol: 482.
• Geleezen den consideratien van de messieurs als over het
heffen van het ambtgeld. Fol: 482-483.
• Op de requeste van Sebastiaan Rotman en. Fol: 483.
• Op die vandewedewer Jan Arnolds Bleumer. Fol: 483.
• Waar op beslooten is als bij eeder denzelve is bekend
gesteld. Fol: 483-484.
• Gediende drie schrifluieren van den Collonel Gordon bih
het arresteeren van Sandolroij plaats gehad hebbende.
Fol: 484-485.
• Aan komste vant Noord americasche Part Schip The
Ascention Capitein John Hanton. Fol: 485.
19 november 1792
• Lectuure eener missive vanden Politicque Raad ten
geleide van drie stuksteekenengen en een bereekening
der kosten ter wederop haaling vande Batterijen
Elisabeth en Charlotte. Fol: 485.
• Waartoe den raad is gequalifeceerd. Fol: 485-486.
• Gediend request doorden vistateur der Soldijen vande
perzoonen welke naar Europa of indien moeten werden
verzonden. Fol: 486.
• Beslooten het zelve ter dispositie aan den Raad te
zenden. Fol: 486.
• Op de requeste van Hendrika Janssen. Fol: 486.
• Is verstaan aan haaren Mante permitteeren den tijd van
twee maanden alhier te moogen veblijven, tot het stellen
der noodige ordres op zijne zaaken. Fol: 486.
• Mitsgaders op de requeste van Nicolaas Acker te blijven
persisteeren bij het geresolveerde op de suppliant voorig
request. Fol: 487.
• Gearresteerd de bezijden gemelde Placaaten en
Publicatien Betrekkelijk tot den vrijen vaart en handel
alhier. Fol: 487-488.
20 november 1792
• Requeste vande Americansch Particuliere Capitein John
Hanton. Fol: 488-489.
• Denzelven gepermitteerd eenige slaaven on 8 kasjes
spemacetie kaarssen te mogen verhandelen met
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verwerschingen. Fol: 489.
• Aanden Gezaghebber Rhenius ter hand gesteld de
Placaaten en Publicatien nopens de vrije vaart en handel
ten eend edezelven in raade van Politie te
communieceeren. Fol: 489-490.
21 november 1792
• Ingekoomen rapport vande aan komst tot onder het
Robben Eiland van compagnie schip het Duijfje Capitein
Olhof. Fol: 490.
• Beneevens een lijst der brieven zich in gemelde bodem
bevindende. Fol: 490.
• Dewelke agter het verbaal zijn gevoegd. Fol: 490.
• Lectieure eener missive van de messieurs houdende
bericht en opgaave overde volgende Pointer, als. Fol:
490-491.
• Beslooten de dispositie daarop aante houden. Fol: 491.
• Ingekoomen het duplicaat eener missive vande
vergadering van 17 met het compagnie schip het Duijfje
aangebragt. Fol: 491.
• Het welk agter het verbaal is gevoegd. Fol: 491.
• Restitutie der stukken betrekkelijk tot den vrijen vaart en
handel. Fol: 491-492.
• Beslooten voorschreeve stukken ter Publicatie en affexie
nerens eene missive aan den Baad te zenden. Fol: 492.
• Resumptie eener missive aan de messieurs houdende
kennigeeving
der
volgende
despositien
van
Commissarisen Generaal als. Fol: 492-494.
• Op neem vanden voorraad der Arthellerien ammonutie
goeden. Fol: 494-495.
• Beslooten dies restant lijst te voegen agter het verbaal.
Fol: 495.
• Ingekoomen de publicatie weegen de inkoomende
rechten ip de goederen uit Nederland per vragt
aangebragt werdende. Fol: 495.
• Beneevens een Extract Resolutie genoomen op de
requeste vanden adinterim fiscaal Jacob Pieter Deneijs.
Fol: 496.
• Beslooten dezelve te volgen agter het verbaal. Fol: 496.
• Op de requeste van Hendrik Justinus Dewet. Fol: 496.
• Beslooten te declareeren dat geen inkoomend recht zal
werden gevordert van de met het schip de geertuijen
Petronella op Vracht aangebrachte goederen. Fol: 496.
• Op de memorie vanden fiscaal Jacob Pieter Deneijs over
de stelling der doucane. Fol: 496-497.
• Is beslooten den raad het bezijdengemelde
aanteschrijven. Fol: 497-498.
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Mitsgader op het bericht van gemelde fiscaal ter
voorkooming van mors en sluijkhandel. Fol: 498.
• Denzelven toetestaan ter zijner dispositie te laaten
aanschaffer twee kleine vaartuijgen of Jolhen. Fol: 498.
• En dat de voortuijgen van de Equipageewerf geene
goederen buijten voorkennis van den fiscaal aande wal
zullen moogen brengen. Fol: 498.
• Mitsgader den posthouder en Baaijfals deszelve magt te
verleenen als den fiscaal alhier ten eende allen
verbooden handel in geemelde baaij te weeren. Fol: 498499.
• En den raad gelast bij gebrek der nodige auctloriteit en
vigelantie vansen fiscaal een ander en zijn plaat ad
interim aan te stellen. Fol: 499.
22 november 1792
• Geleezen twee schriftueiren vande kapitein lieutenant
der arthellerie Hendrik Willem Rietz houdende verzoek
om bij voorkoomende vacatures te moogen op treeden.
Fol: 499-500.
• Beslooten op der suppliant verzoek gunstig reguard te
slaan. Fol: 500.
• Ingekoomen het bericht vanden Raad op de requeste van
Fracois Moser. Fol: 500.
• Beslooten om aan denzelben uit compagnie caste
restitieeren eene somma van rijkdalders 300. Fol: 500501.
• Geleezen de requeste van Johannes Joachemies Theron
verzoekende om 6000 gulden van de compagnie op
intrest te moogen hebben. Fol: 501.
• Het welk is geweezen vande hand. Fol: 501.
• Den gezachhebber communiceerde enee missive vanden
afgeszijde adsistent en Botteleers moot om de constetatie
weegens verkoopen op eene elandestine wijze aan wal
brengen van verscheide articulen door den Capitein
Lieutenant van geszegde bodem. Fol: 501.
• Het welk agter het verbaal is gevoegd en den
Gezaghebber gelast door van defacto aan den fiscaal
kennis te geeven. Fol: 501.
23 november 1792
• Den President van het Collegie van Commisjarisjen uit
den raad van justitie geeft kennis van de bezwaaren der
leiden over een extract Resolutie van den Politiecquen
Raad. Fol: 502.
• Besloten den vice President van gemelte Collegie ter
nadere elicidatie te ontbiede. Fol: 502-503.
• Geproduceerd verslag van den veld commandant
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Johannes Petrus van der Walt weegens zijne
verregtingen teegens de bosjesmans Hottentotten. Fol:
503.
• Beslooten denzelve voor Commisjarisjen Generaal te int
bieden en hoogstderzelver genoegen over zijne
stoutmodigheid en goed velud te kennen tegeeven. Fol:
503.
• Aan komst ter deezer rheede van het schip regt door zee.
Fol: 503-504.
• Resumptie eener missive aande messieurs houdende
kennegeeving vande verleende vrijheid aande ingezeeten
en alhier tot den vrijen voort en Handel. Fol: 504.
• Voorts het genoegen van Commissarisen Generaal over
het afzien vande vaart des compagnie weegen op de
Mossel en Plettenbergbaaijen. Fol: 504-505.
• Hoedanig met compagnie geboewen aldaarte handelen.
Fol: 505.
• En qualificatie tot de aanstelling van bequaame
perzoonen om in de bewoonde baaijen aandeezen uit
hoek compagnies belangen waarteneemen. Fol: 505-506.
• Mitsgaders het ingenoegen over get uitsteller der
geodonneerde heffing eener douane en de desordries
daar uit voorgesprooten. Fol: 506-509.
• En kennisgeeving der toegelegde douceur van Drie
Deeijzeud Rejxdalders aanden fiscaal. Fol: 509.
• En wijders gelast de verpacting der heffing van alle
vetigaande en in koomende rechten. Fol: 509-510.
• Verslag van den vice President Johannes Smits van
Dillenburg weegens het voorgevallene in het Collegie
van Commisjarissen. Fol: 510-511.
• Is verstaan den President van gemelde Collegie te
onttreden om aan denzelven te communiceeren hoedanig
die zaak zoude kunnen doorden uit deweg gerejmd. Fol:
511.
24 november 1792
• Door den gemelde President geproduceerd de notulen
gehouden en eene extra ordinaire vergadering van
gezijde Collegie. Fol: 511-512.
• En aandenzelven gecommuniceerd de middelen waar
doorde oneenigheeden in meermelijk Collegie ontstaan
zoude kunnen worden uit den weg geruijmd. Fol: 512513.
• Beslooten de Lieden derzelve teegens morgen te
ontbieden. Fol: 513.
• En voorszijde notule te voegen agter het verbaal. Fol:
513.
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25 november 1792
• Voorschreeve leiden voor commissarisen generaal
vescheenen zijnde. Fol: 514.
• Is aan dezelve als een voorslag van den president
Collegie gecommuniceerd de middelen ter wegneeming
der ontstaane oneenugheeden. Fol: 514.
• Waarenne zij genoegen hebben gensmen. Fol: 514.
• En aan hun ter hand gesteld een afschrift der propositie
om te streckken ter heenner observantie. Fol: 514-515.
• Waar van aanden President Collegie communicatie is
gegeeven. Fol: 515.
26 november 1792
• Geleezen de requeste vande Sandolroij. Fol: 515-516.
• Waar op het besijden gemelde besluijt is gevallen. Fol:
516.
• Den veld commandant vander Johannes Petrus van der
Walt voor Commissarisen Generaal verscheenen zijnde
en aan denzelven genoegen betuijgd over zijne gedaane
goede. Fol: 516.
• Is door denzelven geproduceerd eene requeste. Fol: 516517.
• Beslooten het zelve aanden Raad te zenden. Fol: 517.
• En aan die geenen welke compagnies slaaven in hunnen
Particulieren dienst hebben gehad dezelve voor de
bezijden gemelde sommen in ergendom afte staan. Fol:
517-518.
27 November 1792
• Geleezen een copia berigt aande messieurs door den
landdrost van zwellendam overde toelaage van paarde
voeder gediend. Fol: 519.
• Als meede de requeste vanden Capitein ter zee Acker.
Fol: 519.
• Aanuren de permissie van zijn verblijt alhier voor
gmaanden is geprolongeerd. Fol: 519-520.
• Commissarisen Generaal door de messieurs over het
verleenen der vrijen vaart en haandel aande ingereetenen
gecomplementeerd zijnde. Fol: 520.
• Is bij die geleegendheid door hoogst dezelve de
bezijdengemelde recomendatie gedaan. Fol: 520.
• En door den fiscaal ingeleeverd een vertoog over
gepleegede sluijkerij van koffij op het schip Macassar.
Fol: 520.
• Beslooten de dispositie daar op aan tehouden. Fol: 520.
• Mitsgaders geleezen een request van W Kolver van J
Haupt verzoekende om een Capitaal van 17866 gulden
op intrest. Fol: 520-521.
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Als meede ingekoomen een request en bijlaagen van op
gemelde Kolver Solliciteerende om een notaris Ampt.
Fol: 521.
• Zijnde de eerste geweezen vande hand en de dispositie
op de andere aangehouden. Fol: 521.
• Den Gezaghebber geproduceerd hebbende eenige
pointen om bij de conditien van verhiering van
compagniers teijn uittezonderen. Fol: 521.
• Is zulx door Commissarisen Generaal geaprobeerd en
agter het verbaal gevoegd. Fol: 521-522.
• Request vanden Capitein Lieutenant Wimeijer om zijn
ontslag uit compagnie deenst behouden qualiteit. Fol:
522.
• Welk verzoek is geweze vande hand. Fol: 522.
• Ingekomen rapport vandeterugkomst van het schip
l’mable Josephine. Fol: 522.
• En verscheening van Lieurd Runke Capitein van het
schip Regt door zee. Fol: 522.
• Den Gezaghebber gerecomandeert dat schip zoo spoedig
moogelijk te depecheezen. Fol: 523.
28 november 1792
• Aanden fiscaal de Nijs te rug gegeeven de ingewonne
verklaaringen teegens den kapitein lieutenant
Weemeijer. Fol: 523-524.
• En denzelven gecommuniceerd dat deeze zaak aanden
loop der Justitie moet werden overgelaaten. Fol: 524.
• En dat Commissarisen Generaal omtrent den kapitein
lieutnant de Baer zodanig zouden dispneeren als zouden
oordeelen te behooren. Fol: 524-525.
• Is den fiscaal nog en nitig aanbevolen een waakend oog
omtrent alle sluijkerijen te houden. Fol: 525.
• Ingekomen verklaringen tegens den perzoon van Johan
Anthonij Amman. Fol: 525.
• Besluijt omdenzelven bij aan komst als een onniet
subject te errzenden. Fol: 526.
• Op het doorden Gezaghebber gecommnuniceerd reuest
vab het Watering aan hem en der Raad gepresenteerd.
Fol: 526.
• Is beslooten gemelde Gezaghebber te qualificeeren het
daar bij vermeld verzoek om tegens den enzeejl van
producten eenige gorderen afte scheepen toete staan. Fol:
526.
• En eenige particuliere Breeven uit de Packetten van het
schip Regt door zee teligten. Fol: 526-527.
• Mitsgaders door van kennis te geeven aan Generaal
Raaden. Fol: 527.
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29 november 1792
• Het raad lid dewet produceerd onderhandsch het Rapport
van zijne vlobragte Commissie ter weeskamer. Fol: 527.
• Goegevonden de deliberatien daar op aante houden. Fol:
527.
• Vanden residen Brand gevordert zijne condideratien
over deverheering van compagniers Thuijn en Baaijfals.
Fol: 527.
• Op de requeste vanden kapitein Lieutenant de Baer
verzoekende vegaffenis voorde begaane mesdaad in het
overneemen der coffij boonen van het schip Macassar.
Fol: 527-528.
• Is beslooten den suppliant alle strafjen en ponaliteitern
hier over geeneurreerd om bezijden gemelde reedenen
vrij te schelden. Fol: 528.
• En daar van extract aan den Gezaghebber en raad toete
zenden. Fol: 528.
30 november 1792
• Door diverse koornbouwende landlieden verzoek gedaan
om dispositie op een ingeleeverd request. Fol: 529-530.
• Is beslooten daarop ten eersten te disponeeren. Fol: 530.
• Bericht van den Apothecar Leon omtrent de gebreeken
ende meejshouding van het Hospitaal alhier. Fol: 530.
• Goedgevonden het zelve te voegen agter het verbaal. Fol:
530.
• Gearresteerd een antwoord op de missive vande
messieurs dato 16 deezer met op zigt tot het schrifwerj
der comptoiren. Fol: 530-531.
• Reflectie op de exerictie van het notaris ampt alhier. Fol:
531.
• En gerequireerd een volleedig rapport weegens de
correspondentie met Nederland, Batavia, en Ceilon. Fol:
531.
• De regeering ontslaagen vande verzending na Batavia
van twee stelcremineele procedures. Fol: 531-532.
• En gequalificeerd om de guasto’s lijsten uit de Negotie
boeken te laaten. Fol: 532.
• Zullende de vergadering van zeeventhienen over de
drukkerij werden on deehouden. Fol: 532.
• Geapprobeerd de conditien van ontwerp tot aan
besteeding van compagnie moestuijnen. Fol: 532.
• En den teegenswoordigen Baas in zijn bost aangehouden
met toevoegeng van 21 jongens tot thuijners. Fol: 532533.
• Verandering en de conditien van aan besteedeng van get
brood voor compagnie omslag. Fol: 533-534.
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En besluijt om gemelde brieven te requestreeren in het
copia boek. Fol: 534.
• Voordragt van den perzoon van Adreaan Bergh tot
boekhouden in het dispens. Fol: 534.
• Goedgevonden van Gezaghebber en Raad te vorderen
een opgaave van alle provisioneele aanstellingen waar
op de approbatie vande vergadering van 17 is gevrroogh.
Fol: 534-535.
• En het vorszijde verzoek aante houden. Fol: 535.
• De gezachhebber communiceerd dat het schip Regt door
zee op den 6 der aanstaande maand zal kunnen
monsteren. Fol: 535.
• Conferentie met het Raads lid dewet over deverse zaaken
de bestiering van het Gouvernement concerneerander.
Fol: 535-536.
1 december 1792
• missive der messieurs dato 29 November houdende
consideratien over de aan besteeding van het benoodigde
Brood excetra voorden omslag en Baaijfals. Fol: 536.
• Qualificatie verleend op der Gezaghebber en Raad om
dies aan Besteeding onder bezijden gemelde restricten te
laaten voortgaan. Fol: 536.
• Arrivement van het fransch schip l’epervier Cpitein
Scouville. Fol: 536-537.
• Rapport van gecommitteerde raad sleeden tot den
opneem der onder de buijten distructen zig bevendende
onder afgeschreeve gagie gestelde en geligte perzoonen.
Fol: 537.
• Besluijt om daar meede te handelen als met de onder de
kaap gehoorende. Fol: 537.
3 december 1792
• En het rapport te voegen agter het verbaal. Fol: 537.
• Extract resolutie vanden Politicquen raad dato 18
September jongstleden over een gecombineerd kerk
vergadering. Fol: 538.
• Goedgevonden copia daar van na nederland te zenden.
Fol: 538.
• En't verzoek van Drakentein Aling om twee des
compagnies slaaven voor een maatige prijs te hebben.
Fol: 538.
• Te houden voor vervallen. Fol: 538.
• Gelezen de missive der messieur dato 9 october met 3
extracten uit de Eisscken der vaderlandsche behoeftens.
Fol: 538.
• En concept conditien voor de verhuring van het Ronde
Boschje. Fol: 539.
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Besloten om van het eerste gebruijk te maaken bij het
verslag van Commissaris Generaal voor Nederland. Fol:
539.
Ende dispositie op de tweede aan te houden. Fol: 539.
Request van Philippus Albertus Mijburgh om de plaats
de tijgerhoek door f15.000 te moogen hebben. Fol: 539.
Welk verzoek om radenent is geweezen van de hand.
Fol: 539.
En in teegendeel aan Matthijs Isaak Reitz ge permitteerd
om als procureur alhier aan te blijven. Fol: 540.
Mitsgaders ter dispositie van den raad gezonden de
requeste van den land drost van Graaffe Rijnet moeke
verzock ende na deszelfs drost dije te moogen
retourneeren. Fol: 540.
Als meede het verzoek van Aran vander Poel
gemachtigdens om f10000- te wijzen vandehand. Fol:
541.
Aan Komst van het schip St. Laurens, Kapiten Jan David
Slieijter. Fol: 542.
Resumptie der Missive van de Presidiaale Kamer van
Zeeland met dat schip ontfangen. Fol: 542.
Waarbij aan Commissarissen Generaal word overgelaten
de decisie der zaak vande bank van leening te Batavia.
Fol: 542.
Het welk tot de komst aldaar is aan gehouden. Fol: 543.
Door den adjunct fiscaal treeter gecommuniceerd zijnde
dat de slukken en den processe van sandol on forma
probantie waaren gebragt. Fol: 543.
Is daar meede genaegen genoomen. Fol: 543.
Bedenkingen vanden secretaris bergh overde verkoop
der Hout Bossehen en Plettenbergs Baaij. Fol: 543.
En verzoek eenige boeken uit het fransch schip L'
Eperirer te mogen tosten. Fol: 543.
Verstaan gemelde Bergh met zijne voors chreeve
bedenkingen naa de Ministers over te zenden. Fol: 544.
En entusschen zijn gedaan verzoek te permitteeren. Fol:
544.
Den burger Sebastian Valentijn van Reenen om reedenen
als bezijden gemeld bij Commissarissen Generaal ont
booden zijnde. Fol: 544.
Is met den zelven gebesoigneerd over zijn aan staande
zeetogh. Fol: 545.
Waar bij Dirk Gijsberties van Reenen zal adristeeren.
Fol: 545.
Zullende het fregiuat de Meermin onder commando
vanden Kapitain Duminij daartoe worden gebruijkt. Fol:
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545.
• En aan hun leeden een in ertzen en mineraalen kundig
perzoon werden toegevoegd. Fol: 545.
4 december 1792
• Approbatie der conditien van verhuuring van het
Buijtengoed Rustenburgh onder bezijden gem:
conditien. Fol: 546.
• Besluijt om de Ministers Kennisse te geeven dat van de
op gaavens der onvoldaane Eiischen het nodig gebruijk
zal worden gemaakt. Fol: 547.
• Gerequireerd een op gaave van zodanige perzoonen als
in derzel verposten en qualiteiten bevestigd moeten
warden. Fol: 547.
• Deliberatie op de bezwaaren der koorn bouwende land
lieden. Fol: 548.
• En omtrent de voor raad koorn welke hier moet aan
gehouden worden. Fol: 548.
• Als mede om de directie van het geen voor de kaapsche
gemeente benoodigd is aan commissaris uit den raad van
justitie over telaaten. Fol: 548.
• Waartoe geapppoineteerd zijn de burgerraaden smiets en
de wet. Fol: 548.
• Insgelijk den Kapitein Duminij omde noodige beveelen
tot de aan staande op speuiring der goud mijnen te
ontfangen. Fol: 548.
• Opening van een kas met particuliere brieven uit
compagnies schip St. Laurens. Fol: 549.
5 december 1792
• Kennisgaave vande Leeden van commissarissen smiets
en dewet van het ontwerp om voor twee jaar voor raad
van koorn aan handen te hebben. Fol: 549.
• Besluit om met het Engelsch konings schip Attalanta
over London naar Nederland de berzijden gemelte
missivens afte zenden. Fol: 550.
• De gebrerken van het retour schip macassar zonder
bedenkelijkheid kunnende hersteld worden. Fol: 550.
• Is dens Gezachhebber gerecommandeert daar nieede alle
spoed te betragten. Fol: 550.
• Terwijl de bedorve zuijker uit dat schip voor dies in koop
zal woorden afgestaan. Fol: 550.
• Specificatie van zodanige ammonitie van oorlog als
zeedert de maand November bij der Arthillerie is
ontfangen. Fol: 551.
• beslooten dezelve te voegen agter het verbaal. Fol: 551.
6 december 1792
• Deliberatie met het raadslid dewet over de redressen der
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weskamer. Fol: 551.
• Aan en Kapitein Duminij ordre gegeeven om zig tot een
expeditie te prapareeren. Fol: 552.
• Den Capitein Keuken verzoek doende om de penningen
uit de verkogte goederen van het schip macassar bij
proferentie in kastetellen. Fol: 552.
• Is de dispositie daar op aan gehouden. Fol: 552.
• En het verzoek van Petrus Johannes Du Foit om zekere
plaats in leening bezittende in eigendom te moogen
hebben. Fol: 552.
• Om reedenen geweezen vande hand. Fol: 552.
• Op de gedaane particuliere instantien om den geweezen
major sandolroij buijtn arrest na Batavia te doen
overgaan. Fol: 553.
• Is beslooten een secreete ordre aan den commandeerende
officier van het schip Regt door Zee te expedieeren
hoedanig zig te gedraagen. Fol: 553.
• Met last dezelve aan den gouverneur generaal ter hand te
stellen. Fol: 553.
• Bericht vanden adjunct fiscaal truter op het request van
Christiaan Velbron. Fol: 553.
• De monstering van het schip Regt door Zee weegens on
vaarbaar weer uit gesteld. Fol: 554.
• Request van Anthonij van Watering om uit L' annable
Josephine 6000 Gulden vloersteenen te moogen ont
scheepen. Fol: 554.
• Is zulx geaccordeert en aan den gezach hebben en raad
daar van kennis gegeeven. Fol: 554.
• Resumptie der missive na Nederland verzonden
wordende met het engelsch koonings schip Attalanta
kapitein Elphenstone. Fol: 555.
• Mitsgaders van het door Christiaan Velbron ge
presenteerd request om redres betrekkelijk zeeker tantum
van Penningen aan den fiscaal Johannes Andreas Truter
betaald. Fol: 557.
• Twelk is geweezen vandehand. Fol: 558.
7 december 1792
• Doorden Gezachhebbert Johannes Izaak Johannes Izaak
Rhenius geproduceerd zijnde copia eener missive en
bijlaagen aan militaire commissarissen geschreeven. Fol:
558.
• Besloten de zelve te voegen agter het verbaal. Fol: 558.
• Als meede het Rapport vande aan komst van het engelsch
compagnie schip the Ganges. Fol: 559.
• En een opgaave der quantiteit tarwe zedert alto augustus
aan gebracht. Fol: 559.
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8 december 1792
• Besprekens met capitein ter zee Francois Duminij over
de togt naar de noord westkust van Africa met het fregat
en albeermen. Fol: 559.
• Examinatie van het rapport en verdere stukken het
onderzoek der wees kamer concerneerende door het
Raadslid dewet gediend. Fol: 559.
• Besloten voor schreeve stukken inde eerste vergadering
van politie in te brengen. Fol: 559.
10 december 1792
• Den
heer
Commissaris
Generaal
Trijkenius
gecommuniceerd dat 's lands brik comeet gisteven na zee
was gezeeld. Fol: 560.
• Is geresumeerd de lijst van vacatures bij de Militaire
corpsen. Fol: 560.
• Mitsgaders het onder handsch door het raadslid van
oudts hoorn gediend bericht over de klagten van den
krijgsraad teegens den geweezen fiscaal van Lijnden.
Fol: 560.
• Den Gezachhebber Johannes Izaak Johannes Izaak
Rhenius gelast om de trappen naast het Pakhuijs aan de
Lutersche kerk. Fol: 561.
• Mitsgaders die vande vleugel van het nieuwe hospitaal
te laaten voltooijen ende battherije chavonnes da delijk
in ordere te doen brengen. Fol: 562.
• Ende batterije chavonnes dadelijk in order te doen
brengen. Fol: 562.
• Bij nadere deliberatien op de conditien van verhuuring
vande tuijn Rustenburg. Fol: 562.
• Is den gezachhebber gelast dies verhuuring voor 8 agter
een volgende Jaaren te laaten geschuden. Fol: 563.
• Op de communicatie dat de Minister op morgen
stondente vergaderen. Fol: 563.
• Is beslooten het rapport en de verdere stukken der wees
kamer in perzoon over te geeven. Fol: 563.
• Lijst der koppen welke in het Hospitaal zeedert den jaare
1789 tot 1791 zijn gealimenteerd. Fol: 563.
• Vande ten deezen gouvernemente geduurende 1781/2 tot
1790/1 aan gebrachte scheeps kleideren. Fol: 563.
• Van provisien en dranken in diverse jaaren aan
compagnies hospitaal verstrekt. Fol: 564.
• En comparative vertooning van verstrekkingen in
bezijden gemelde jaaren aan het Hospitaal. Fol: 564.
11 december 1792
• Verscheenen van Commissarissen Generaal in den Raad
van Politie. Fol: 564.
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Na genomen zitting communiceerd den heer
Commissaris Generaal Nederburgh de bezijden gemelde
bedenkingen voor de weeskamer alhier. Fol: 564.
Eisschende copia copia authenticq van het over
gegeeven rapport en eenige stukken. Fol: 567.
Resumptie den Requeste van diverse wijn koopers alhier
houdende bezwaar over de conditien van aan besteeding
der wijnen. Fol: 567.
Is goedgevonden gezachhebber en raad te qualificeeren
bij de conditien te bepaalen dat aan geen part uit de
Pakhuijzen der des compagnies wijn na zal moogen
worden geleeverd. Fol: 568.
En op het gecommuniceerd request door wees meesteren
gediend om in der zelver functiin te blijven continueeren.
Fol: 568.
Aan de messieurs gedefereerd om bij de deliberatie over
de zaaken der weezen daar op reflexie te slaan. Fol: 569.
Mitsgaders op nieuwe gerecommandeerd om voorthaan
in de eerste vergaderingen van politie de laats tgenoomen
besluijten ter resumeeren. Fol: 569.
Qualificicatie op den Gezachhebber om 1500 a 2000
halfaamen kalk bij Particulieren aante besteeden ter
reparatie der batterijen. Fol: 570.
Zullende deeze aan besleeding onder de bepaalde
onkosten van fortificatien moeten werden gereekend.
Fol: 570.
De beschadegde koffij boonen uit de Katharina Johanna
bij op veeling niet naam waardigs hebbende gegolden.
Fol: 570.
Is den gezachhebber gelast dezelve met de aan wezende
scheepen na Nederland te verzenden. Fol: 570.
En de bedowe zuijker uit het schip Macassar voor het
geldende te verkopen. Fol: 571.
Geleezen de requeste van Salomon van Echten en
Willem Stephanus van Rijneveld gemachtigdens van
Johanna Bosch. Fol: 572.
Verzoekende om een somma van Rijksdalders 12095, 18
bij proferentie in caste moofen tellen. Fol: 572.
Is goedgevonden den aards der remise dat verzoek
toetestaan. Fol: 572.
Mitsgaders een geenstige dispositie op het request
vanden opper meester Grimbeck verzoekende bij
vacature te worden geplaatst te verleenen. Fol: 572.
En het verzogte vande huijs vrouw van Johannes Smit
van Dilburgh om ter bereddering van zaaken uit zijn
detentie te worden ontslaagen. Fol: 573.
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Als meede vandehand te wijzen het bij requeste verzogte
van Christiaan Velbron om f10000- op Intrest. Fol: 574.
• Geproduceerd het bericht vanden gezwoore clercg goetz
aan de Messieurs over het houden der boeken
betreffende de leen plaatzen deezer colonie. Fol: 574.
• Is zulx ter examinatie geaccepteerd. Fol: 575.
• Aan den burger Dirk Gijsbertus van Reenen
gecommuniceerd zijn de het voor neemen van zijn
broeder om den zelven op de expeditie der goudmijnen
te verzellen. Fol: 575.
• Is hem een geezaagde beraad van daagen gepermitteerd.
Fol: 575.
12 december 1792
• Het vertrek van het schip de Meermin tot boven gemelde
expeditie op primo januarij bepaald zijnde. Fol: 575.
• Zal tot de aftee kening der baaijen en landin een bequaam
tee ken meester worden geemploijeerd. Fol: 576.
• Aan den fiscaal truter op gedragen omde papieren van
zecker mace te onder zoeken. Fol: 576.
• Den gezachhebber Johannes Izaak Johannes Izaak
Rhenius communiceerd door de vergadering van 17en
gelast te zijn om het schip het druijtse te doen
rapatrieeren. Fol: 577.
• Is denzelven gelast te doen publiceeren dat het zelve
schip op vragt zal worden aan gelegt. Fol: 577.
• Op de requeste van Johannes Stephanus Gous verzoek
ende dat zeeker plaats door den Heemraad Munnik
verzogt vrij en on belast mag blijven ten gebruijke vande
suppliant. Fol: 577.
• Is beslooten det verzoek te wijzen van dehand ente
approbeeren de resolutie vande messieurs op den 25
october genoomen. Fol: 578.
• Aan komst van het Noord Americaansch Scheepje
Fannij Kapiten Krovenschild. Fol: 579.
13 december 1792
• Door den Capitein Leuittenant wemeijer per requeste om
gratie verzogt zijnde wegens den ongepermitteerden aam
brengen en verkoop van koffij. Fol: 580.
• Is om reedenen goedgevonden te persisteeren bij het
besluijt vanden 27 November Jl. en het zelve overzulx
geweezen vandehand. Fol: 580.
• Gelijk meede vandehand is geweezen het verzoek schrift
van Johan Hendrik Franck verzoekende omteegen de
betaaling van percento een Capitaal van f6000, -. Fol:
580.
• De onlangs met het schip Sterreschans voor det
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gouvernement aan gebragt wax van zeer slegte qualiteit
bevonden zijnde. Fol: 581.
• Zullen commissarissen generaal van ieder dergelijk slegt
bevonden articiel bij vertrek ter speculatie der hooge
Regeering een monster meede neemen. Fol: 581.
• Gediend onderhands advies vanden resident Christoffel
Brand omtrent de verhuuring van des compagnies tuijn
in Simons Baaij. Fol: 581.
14 december 1792
• Den gezachhebbert Johannes Izaak Johannes Izaak
Rhenius communiceerd de aan besteeding van brood
meel en biscuit voor des compagnies benodigheid voor
bezeiden gemelde modicque prijzen. Fol: 582.
• Waar meede commissarissen generaal genoegen
neemen. Fol: 583.
• Als meede omde Equipagie goederen in baaij fals
leggende met de Zeenimph te laaten transporteeren. Fol:
583.
• En voor dees aan wet te betaalen als den politicquen raad
zal goedvinden. Fol: 583.
• Aan het raadslit van oudtshoorn gerestitie eerd zijnde de
door hem gedunde memorie van onderzoek der klagten
tegens den geweezen fiscaal van lijnden. Fol: 583.
• Is vervolgens engekoomen een specificatie van het
doorde commies der Magua zijnen Rutz particuliere
verkogte buskruijt zedert 13 april 1790 tot ultimo
november. Fol: 584.
• Bij resumptie van het door de Messieurs bij missive van
10 augustus betoogd bezwaar van den koornbouw
voorde ingezeetenen. Fol: 584.
• Goed gevonden op heeden de bezijden gemelde
publicatie te arresteeren. Fol: 584.
• Als meede bij missive van heeden aan de Messieurs
nader te detailleeren de reedenen waarom
commissarissen generaal een prijs verhooging hebben
toegestaan. Fol: 586.
• Ende administratie van het voor de colonie benoodigd
koorn aan de directie van commissarissen generaal uit
den raad van justitie hebben opgedraagen. Fol: 586.
• Waartoe de beneeden en booven zaalen van het ZO tijt
gedeelte van het hospitaal geapproprieerd zijnde. Fol:
586.
• Ook zal kunnen worden gebruijk gemaakt van een der
epedemique gebouwen zig aldaar bevondende. Fol: 586.
• Dewelke volgens de bereekening vanden dispencier van
oudtshoorn voor 61000 mudden voldoende zijn
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ontbreekenden dees slegts een berg plaats van 14000
mudden. Fol: 587.
• Berg plaatzen bepaald voor commissarissen uit den raad
van justitie. Fol: 587.
• En order om de bakordonn en steede van op den eersten
januarij en voor een geheel jaar van nie at op den 1 julij
en voor 6 maan den te laaten vornieuwen. Fol: 588.
• Welkers executie de messieurs soigneuselijk word
gerecommandeerd. Fol: 588.
• Mitsgaders te zorgen dat bij ieder vernieuwene door de
bakkers werde op gegeeven hoe veel koorn voor een rond
jaar benoodigd zullen hebben. Fol: 588.
• Maar van een derde gedeelte direct zal moeten worden
ontfangen op pone van schaade. Fol: 588.
• De bakkers zijn verpligt het van de op gaave te kort
komend koorn bij commissarissen te erlangen
geaugmenteerd met 1/3 der ordinaire prijs. Fol: 589.
• En zullen geen graan op de eisschen van Batavia veel
min aan vreemde worden afgelewerd alvoorens de
colonie L compagnie voor een rond jaar is voorzien. Fol:
589.
• De prijs der tarive op f85 de vragt bepaald zijnde zal door
commissarissen bij de afbetaaling de tiende in houden en
bij het einde van elke maand verantwoord moeten
worden. Fol: 589.
• Zijnde tot de in koop van tarive aan hunl een somma van
f150.000 verschooten uit des compagnies cassa a 6
percento. Fol: 589.
• En gepermitteerd om de uit koops prijs zodanig te
bepaalen dat daar uit en onkosten kunnen gevonden
worden. Fol: 590.
• Mitsgaders gerecommandeert om uit die fonds in der tijd
een eigen bergplaats te constriueren. Fol: 590.
• Zullende deeze dispositie met primo januarij aanstaande
ingang neemen. Fol: 590.
• Wameer om alle fraudes voor te koomen aan
commissarissen uit den raad van justitie mede kennis zal
worden gegeeven van alle tarive in het casteel passeer
ende gelijk ook van het geen uit gevoerd zal worden. Fol:
591.
• Aan merkingen omtrent den verkeer den uitslag der
susteniu omtrent de leverantie van tariv door de
messieurs bij brief van 7 augustus op gegeeven. Fol: 591.
16 december 1792
• Arrivement van het portugeesch schip le St. Pierre met
een armazoen van 340 slaaven. Fol: 592.
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•

Bezigtiging van des compagnies posten het paradijs en
kersten bosch. Fol: 592.
17 december 1792
• Bij overweeging dat de messieurs nog met hadden
voldaan aan den last der vergadereing van 17en om de
ijdele praal en pragt tegen tegaan, 17 december 1792.
• Bij overweeging dat de messieurs nog met hadden
voldaan aan den last der vergadereing van 17en om de
ijdele praal en pragt tegen tegaan. Fol: 593.
• Is op huden goed gevonden eene waar schourring te
arresteeren om daar en te voor zien. Fol: 594.
• Gelijk meede is beslooten compagnie tijn in baaijfals
voor een somma van een hondert rijkdalders aan den
resident brand te verhuuren. Fol: 594.
• In des compagnies omslag bij dezelve met primo januarij
te doen cesseeren. Fol: 595.
• Rapport van het aan gekoomen fransch particuliere schip
hebe. Fol: 595.
• Op het request van Catharina Petronella Strickert
verzoek ende om met den soldaat kerk inden echt te
treeeden. Fol: 595.
• Is goed gevonden de dispositie aan den gezachhebber en
raad overe te laaaten. Fol: 595.
• Mitsgaders het schriftelijk verzoek vanden burger
Johannes Hendrik Lubbe dat commissarissen generaal
gelief den te redresseren de handelingen met zeeker aan
hem geprelegateer de plaats. Fol: 596.
• Gesteld in handen vanden fiscaal truter om te dunen van
zijne consideratien. Fol: 597.
• En voor notificatie aan genomen de communicatie dat de
bedowe zuijker van het schip macassar voor rijxdalders
2661 was verkogt. Fol: 597.
• Mitsgaders genoegen genoomen ende declaratie vanden
burger capiten Dirk Gijsbertus van Reenen omde togt ter
op speuring der goudmijnen met zijn broeder te
onderneemen. Fol: 597.
18 december 1792
• De Gebroeders Dirk Gijsbertus van Reenen rapport
doende van hunne over een komst met elkanderen
omtrent de te behaalen voordeelen op de aanstaande rijs.
Fol: 598.
• Stelden met eenen aan commissarissen generaal ter
handen een staafse koper in natura door de damras uit het
aldaar gevonden wordend ertz voort gebragt. Fol: .
• Welk staafse ter toetz aanden major van dhen is over
gegeeven. Fol: 599.
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•

Communicatie vande aan besteeding van kalka 19
Augustus het hatfaam. Fol: 599.
• Den gezachhebber en raad gequalificeerd om volgens de
omschreeve conditien het subsisteerend contract met des
compagnies slagters voor nog eenige jaaren te verlengen.
Fol: 600.
19 december 1792
• Conferentie met den gezachhebber en met den president
de weeskameer Lesueur over de zaaken der weeskamer.
Fol: 604.
• Aan den burger vas de dispositie van commissarissen
generaal gedeeld omtrent de bezwaaren der koorn
bouwende opgezeetenen. Fol: 605.
20 december 1792
• Door ture gedepateerd en uit den raad van politie de
bedenkelijkheid der messieurs kennen gegeeven zijnde
omtrent de voldoening der aglerstallige recognitie
penningen van Neeplaatzen en vel aan des compagnies
slagters. Fol: 605.
• Is door commissarisen generaal derzelver sentiment
nader te kennen gegeeven met last aan den raade op
morgen te dienen van haare consideratien. Fol: 606.
• Mitsgaders te disponeeren op het gecommuniceerd
request vanden portugesch capitein Thomas Lactano
Machado aan commissarissen generaal door den
gezachhhebber vertoond. Fol: 606.
• Verzoekende om een zeekundige commissie ter visitatie
van zijn bodem. Fol: 606.
• En het copia authenticq vonnis teegens den captein
lieutenant weemeijer, te voegen agter het verbaal. Fol:
607.
21 december 1792
• Instructie voor den burger Sebastiaan Valentijn van
Reenen en capitein Francois Duminij. Fol: 607.
• Waar van copia aan den gezachhebber Johannes Izaak
Johannes Izaak Rhenius is gesuppediteerd tot zijn
informatie. Fol: 608.
• Op de gediende requeste vanden majoor von Dhen om
wagens onpas sclijkheid nog eenige tijd aan deezen
plaats te ver blijven. Fol: 608.
• Beslooten zijnde den suppliant uit stel te verleenen tot de
laatst in het aanstaand voorjaar te vertrekkken scheepen.
Fol: 608.
• Is den gezachhebber en raad daar van meede bij extract
kennis gegeeven. Fol: 609.
• En beslooten omde voor dragt den perzoonen tot
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notarissen aan te houden. Fol: 609.
• Mitsgaders van het geadviseerde der Messieurs omtrent
de correspondentie met Nederland Batavia andere
comptoiren. Fol: 609.
• Gebruijk te maaken bij het verslag na Nederland. Fol:
610.
• Overgelegd extract uit de notulen der messieurs omtrent
de invordering der agter stallige recognitie penningen
van veeplaatzen. Fol: 610.
• Waar over met de gedeputeerde raadsleeden de wet en
van oudtshoorn is gebesoigneerd. Fol: 610.
22 december 1792
• Geleezen de missive vanden apothecar lion om het
burgerregt deezer plaatze verzoekende. Fol: 610.
• Waar op de dispositie is aan gehouden tot zo lange men
het advies vanden gezachhebber zal hebben vernoomen.
Fol: 611.
• De burger raad en de wet en Smiets geappoincteerd
zijnde om derzelver gedagten over de leenplaatzen te
verneemen. Fol: 611.
• Is voorts beslooten des compagnies houtveld ende post
de witte boomen tegaan bezigtigen. Fol: 611.
• Het welk geschied zijnde is de dispositie aan gehouden.
Fol: 611.
24 december 1792
• Bij de messieurs bedenkelijkheid ontstaan zijnde over
het al of niet verkoopen van tarive aan particulieren
alvoorens aan de vast gestelde qualiteit was voldaan. Fol:
612.
• Is de decisie daar omtrent aan hun gedefereerd gelaaten.
Fol: 612.
• Door de burger raad en smutz en de wet aan genoomen
een onder handsch advies van commissarissen generaal
te dunen aan gaande het recouvreeren der agter stallige
recognitie penningen. Fol: 612.
• Is vervolgens met hunluden over diverse zaaken
gebesorgneerd. Fol: 613.
• En meede aan genoomen haare gedagten te suppliant
omtrent de invoering van belastingen in plaatze van de
collaterale successie. Fol: 613.
• Den capitein luitenant Hendrik Weemeijer om abolitie
van het tegens hem gevelde vonnis verzoekende. Fol:
614.
• Is zulx geweezen van de hand. Fol: 614.
• En goed gevonden het berigt van den adjunct fiscaal
truter op de requeste van lubbe te voegen agter het
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verbaal. Fol: 614.
• Mitsgaders bij resumptie van gemelde request bij
resolutie van 17en vermeld. Fol: 614.
• Om reedenen in het breede beschreeven bestoolen in des
suppliant verzoek niet te treeden. Fol: 615.
• Zullende daar van extract aan den suppliant en aan
gezachhebber en raad worden afgegeeven. Fol: 616.
• Mitsgaders copie van het request van Jan Hendrik
Munnik verzoek ende om zeeker strook lands ten fine
van consideratien en beright. Fol: 616.
• Het ingekoomen verzoek schrift van de weduwe
Thielman Roos (s) enhoudende om favorabel voor
schrijven aan de vergadering van 17en voor den aldaar
zijnde burger J. Roos te mogen erlangen. Fol: 617.
• Zal door de messieurs aan op gemelde vergadering
werden toegezonden om de dispositie afte wagten. Fol:
617.
• Ingekoomen 5 pakets en brieven van op gemelde
messieur. Fol: 617.
26 december 1792
• Lecture eener missive randen 14de deezer over de aan
besteeding van meel brood en biscuit, het welk voor
gecommuniceerd word gehouden. Fol: 618.
• Mitsgaders een dito 21 deezer maand houdende
consideratien op het geexmineerd rapport van het
raadslid de wet over de zaaken der weeskamer. Fol: 618.
• Naar omtrent de dsipositie is aan gehouden. Fol: 619.
• Als meede nog een missive van 21 met eenige bijlaagen
over het bestier der reconvalescenten aandelinie. Fol:
619.
• Insgelijk een dito van 21 dito zijnde een op gaave van
alle vaceerende ampten en bedieningen mitsgaders de
zodanigen als op approbatie der vergadering van 17en
zijn vervuld. Fol: 620.
• Op welke beede missivens de dispositie is aan gehouden.
Fol: 620.
• En beslooten de bij laatst gemelde over gezanden
origineele stukken een register te formeezen en na
examinatie der stukken dezelve te restitueren. Fol: 620.
• Consideratien der messieurs bij missive van 21 deezer op
de gediende stukken door den equipagie meester
Cornelis Corneliszoon. Fol: 620.
• Besluijt om de dispositie op de verant woording omtrent
het voor gevallene met de Helena Louisa aan te houden.
Fol: 621.
• En den suppliant te ont heffen vande belasting van f4080,
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- ter zaake van 68 lasten tarive welke en het schip de
Herreschans meer zoude hebben kunnen worden
gelaaden. Fol: 621.
• Edog niet te treeden inde ont heffing van de f673, - 14
wegens te veel verstrekte equipagie goederen aan het
schip de schelde. Fol: 622.
• Mitsgaders den raad aan teschrijven van nie voorthaan
geene extra ordinaire ver strekkingen van Equipagie
goederen aan de passeerende scheepen te doen. Fol: 623.
• Zullende extract aan de messieurs mitsgaders aan den
equipagie meester Cornelis Corneliszoon worden
afgegeeven. Fol: 623.
• Ontfangst van het rapport en verdere ge requereerde
stukken tot het onder zoek der weeskamer gehoorende.
Fol: 623.
• En copia ordonantie op de heffing van het collateraal in
Indien ingevoerd. Fol: 624.
27 december 1792
• Door gedeputeerde leeden uit den raad van politie
vertoond zijnde dat de bergplaats van koorn bij
comissarissen uit den raad van justitie te klein bevonden.
Fol: 624.
• En de somma van Rijkdalders 50, 0, - niet toerijken is
voor dies gehele inkoop. Fol: 625.
• Mitsgaders dat het provenie van boven gemelde capitaal
geen fonds kan opleggen om indertijd zig van bergplaats
te voorzien ingevalle er intrest voor bereekend word. Fol:
625.
• Zo is van boven gemelde gedeputeer dens gerequireer
accuraate bereekening vande enkoopssom en een dito
van de administratie kosten. Fol: 625.
• Bij deliberatie overde consideratien der messieur
belangende de memorie vanden equipagiemeester over
het voor gevallene met de Helena Louisa. Fol: 625.
• Is goedgevonden gemelde stukken beneevens het verslag
na Nederland te verzenden. Fol: 625.
• Aan komst van het deensch schip de Prins van Hessen.
Fol: 626.
• En toezending eener missive vanden politicquen raad
met de nodige reglementen voor het bestier van het
hospitaalen baij fals. Fol: 626.
28 december 1792
• Aan de gebroeders van Rheenen ter hand gesteld zijnde
de geconcipieerde instructie voor de expeditie der
goudmijnen. Fol: 626.
• Hebben zijl: aan handen van commissarissen generaal
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den hed gepresteerd. Fol: 626.
• Zo als ook in zelver voegen is gehandelt met den capitein
Francois Duminij. Fol: 627.
• Door de burger raad en smuts on de wet onderhandsch
geproduceerd zijnde eenige middelen ten voor deele den
compagnie in steede van het collateraal te introduceeren.
Fol: 627.
• Mitsgaders een concept plan omde agterstallige
recognitie penningen intevorderen. Fol: 627.
• Is vervolgens door den gezachhebber gecommuniceerd
de aan besteeding vande leverantie van wijn et ce te ra.
Fol: 628.
• Als meede de verhuuring van des compagnies moes
tuijn. Fol: 628.
• Insgelijks de leverantie van zuurkool. Fol: 629.
• De verhuuring van het buijten goed Ronde Boschje en.
Fol: 629.
• Eindelijk de leverantie en transport van benoodigd water
aande batterij chavonna. Fol: 629.
• Aan komst van des compagnies schip Nieuwe Stadt
capitein Cornelis van Deventer. Fol: 629.
29 december 1792
• Rapport van het gearriveerd Noord Americaansch
particuliere schip Diana Capitein Alexander Coffin
Junior van Nieuw Jork na Mauritius gedestineerd. Fol:
630.
1 januarij 1793
• Aan komst van van des compagnies pacquet boot de
kraaij capitein Jacob Zem. Fol: 630.
• Het kaapsch particuliere schip de Zeenimph capitein
Adriaan van Hall. Fol: 630.
3 januarij 1793
• Den Kapitein van des compagnies schip Nieuw Stad
Cornelis van Deventer zijn arrivement bekend gemaakt
hebbende. Fol: 631.
• Is vervolgens met den gezachhebber Johannes Izaak
Johannes Izaak Rhenius geconfereerd omtrent het vullen
der ruijmte van des compagnies retour schepen met vragt
goederen. Fol: 631.
• En doorden heer commissarissen generaal Frijkenius
bekend gemaakt dat slands fregatten zepher en havik op
vertrek stonden. Fol: 631.
• Waar omtrent goed gevonden is geen buijten gewoone
maatregulen te neemen. Fol: 631.
• Bij ont dekking dat door den kelder meester Le sulier
vande ordenaire gepermitteer de afschrijving der wijnen
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word genoten 60 Rijkdalders voor een leggen brande
wijn en 40 voor een dito wijn. Fol: 632.
• Zonder decourtage van recognitie of solaris voorden
gouveneur of secunde. Fol: 632.
• Is verstaan van nie aan dies aan besteeding op 50 de
brandewijn en 27 Rijkdalders voor de wijn te bepaalen.
Fol: 632.
• En daar van extract aan den gezachhebber en raad
toetezenden. Fol: 633.
• Diverse brieven uit de Bataviasche packitten vande
pacquet de kraaij geligt. Fol: 633.
• Waar van de porto's alhier betaald moetende worden.
Fol: 634.
• Zal daar van aan generaal en raaden kennisse worden
gegeeven. Fol: 635.
4 januarij 1793
• Request van Matthias Puter Taute pagter van de uitvoer
der dranken aan vrem de natien verzoekende om de 3de
paaij der pacht penningen ter somma van f9150 op intrest
ter moogen behouden. Fol: 635.
• Is beslooten daar op de considertien der ministers afte
vraagen. Fol: 635.
• Als meede een schrifkelijk berigt, der door gedeput uit
din raad vaan politie aan commissarissen generaal
bedeelde bereekening in fonds, tot den uitstag van 40,
000 mudden tarrive. Fol: 636.
5 januarij 1793
• Uit twee pacquitten particuliere brieven na Batavia
gerigt eenige geligt zijnde. Fol: 637.
• Zijn dezelve aan het past comptoir verzogt. Fol: 637.
• En besloten de Hooge Regeering van indie daar van
kennis te geeven. Fol: 638.
• arrivement van het Noord America particuliere schip
Wassington. Fol: 638.
• Op de requeste van den apothiear lion verzoekende mo
het burgerregt alhier. Fol: 638.
• Is goedgevonden hem te permitteeren om in functie
alhier te verblijven. Fol: 638.
• Waar van aan gezachhebber en raad bij extraact is kennis
gegeeven. Fol: 638.
• Uit het geproduceerd vertoog vanden fiscaal de nijs
nopens het onderzoek der morserijen aan boord van de
constitutie. Fol: 639.
• Gebleeken zijnde dat er geen valable bewijzen kunnen
worden gevonden om de beschul degde officieren te
overtuijgen. Fol: 639.
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•

Schoon gemelde officieren erkenden eenige scheeps
vrovisien van boord te hebben afgezouden. Fol: 639.
• Is besloten op gemelde fiscaal de daar op gevallene
remarques voortehouden. Fol: 639.
• En teegen het aan wal transporteeren van schips
provisien op heeden een publicatie te arresteeren. Fol:
640.
• Gelijk meede verstaan is ten unde een billijke
ovenreedegheid, omtrent de ingezeetenen te observeeren
in de verzending van goederen op vragt. Fol: 640.
• De messieur aan te schrijven om dezelve bij publicatie
op teroepen, tot de opgave der quantiteit en qualitect
bennen zeker bepaald termijn. Fol: 640.
• Zullende er evereedige verdeeling zonder aan zien van
perzoonen moeten worden gemaakt. Fol: 641.
• En in voor vallende geleegen heeden zeg deze tot een lijn
oveere te doen strekken. Fol: 641.
• Deliberatie op het concept
reglement
der
reconvalescenten aande linie bij missive van 21
december van de messieur ontfangen. Fol: 641.
• Besluijt het zelve met eenige verande ringen aan den
politicquen raad ter executie te zenden. Fol: 641.
• Rapport van het Americaans particuliere schip Natanael
capitein William Downe. Fol: 642.
6 januarij 1793
• Aankomst ter rheede van het engelsch konnings schip
europa kapitein Augustus Joseph Appelgard. Fol: 642.
• En des cmompagnies retour scheepen de unie capitein P:
H: De Haart. Fol: 643.
• En west capelle kapitein Simon Laurentius. Fol: 643.
7 januarij 1793
• Missive vanden raad extra ordinair greeve houdende
kennis geeving van zijn arrivement met voornamelijk
schip Westcapelle. Fol: 643.
• En verzoek om te werden geinformeerd vande ordres van
commissarissen generaal omtrend de hem door de Hoge
Indiasche Regeering op gedragen temporel gezag alhier.
Fol: 643.
• Mitsgaders het voeren der top vlag blijkens een extract
resolutie bij voorschr missive gevoegd. Fol: 643.
• Waar op gerescribeerd is dat aan gezien de
teegenwoordigheid van commissarissen generaal het
eerste poinct geen effect kan sorteeren. Fol: 644.
• En dat in teegen woordegheid van slads scheepen geen
voeren der nag kan worden toegetaaten. Fol: 644.
• Door den fiscaal denijs verzogt zijnde t worden
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gemunieerd met een bepaaling van zodanige goederen
als aan raaden van indien is gepermitteerd aan wal te
moogen transporteeren. Fol: 644.
• Is goed gevonden te bepaalen dat de opper koop lieden
alhier passeerende een pertinente lijst van het geen voor
hun benodigd is ter examinatie aan den hoofdgebuder
zullen inhaudigen. Fol: 645.
• In dat van zoodinge goederen aan den Fiscaal kennis zal
worden gegeeven, om dezelve ongevisiteerd te laten
volgen. Fol: 645.
• Zullende den zelvin bij ont dekking van fraude verpligt
zijn daar vanden raad kennis te geeven. Fol: 645.
• Kennis geeving vande receptie vanden raad extra
ordinair greeve. Fol: 645.
• Is bij die geleegendheid door denzelven over gelegd de
opene brief van commissie met een pacquet aan zijn ed
en den raad gerigt. Fol: 646.
• Welk laatste geleezen zijnde vervolgens weder aan den
gezachhebber is ter and gesteld. Fol: 646.
• Met qualificatie in het vervolg op alle zodanige ad
dressen als nagewoonte te disponeeren. Fol: 646.
• Missive van de messieur et eenige bijlagen houdende
consideratien op het bezigt van commissarissen uit den
raad van justitie. Fol: 647.
• Waar op de deliberatie is aan gehouden. Fol: 647.
• Den capitein en commandeur Philip Hendrik de Haart
verslag doende vande situatie der scheepen en
zeevaarende te Batavia. Fol: 647.
• Is voorts engekoomende rapporten van des compagnies
gearriveerd schip de gouverneur generaal Mossel. Fol:
647.
• Mitsgaders van een engels paquet boot zwallouw
kapitein Courtes van Falmouth. Fol: 647.
9 januarij 1793
• Door den Equipagee meester Cornelisz berigt gedaan
zijnde vande aan gekoomen scheepen Rusthoft capitein
Petrus Stephanus Buissine. Fol: 648.
• En het Portugeesch particuliere schip Trovoado capitein
Anthonij Joaquin Dosrijs Portugal. Fol: 648.
• Weerd vervolgens doorden raad extra ordinair greeve
verzogt 1o: (primo) om geduurende zijn aan weezen inde
zaaken van het gouvernement te worden geemploijeerd.
Fol: 648.
• 2o: (sekundo) deszelfs intrek inde Heeren Huijzinge van
des compagnies tuijn te neemen en. Fol: 648.
• Laatstelijk om ont heeven te worden van de verplifting
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

om een lijst zijner aan wal benoodigde goederen te
produceeren. Fol: 649.
Waar op beslooten is het eerste verzoek ter nadere
deliberatie aan te houden voorts. Fol: 649.
Het tweede in gewelligd en. Fol: 649.
Het laatste afgeweezen. Fol: 649.
Visite vanden engelsch gouverneur generaal Sir John
Shore. Fol: 649.
Zullende het tegen bezoek deezen na middagh worden
afgelegd. Fol: 649.
Verzoek vanden gezachhebber raad bij missive vanden 7
deezer om de vor raad van dubbelde stuijvers uit de
groote en de kleine kas over te brengen. Fol: 649.
Het welk is toegestaan om op den gewoonen voet uit te
geevens. Fol: 650.
En het meede bij missive gedaan suppliant vanden raad
extra ordinair greeve om de ministerieele brief per de
kraaij worden de verzonde meede te onderteekenen. Fol:
650.
Ter deliberatie aan gehouden. Fol: 650.
Op de instantien vanden raad extra ordinair om
geduurende zijn aan weezen in het der zaaken te werden
ge emploijeerd. Fol: 651.
Is verstaan te persisteeren bij het reeds aan geschreevene,
met op zigt tot het gevraagd temporeel gezag. Fol: 651.
En dat mits dien door denzelven geen ordres hoe
genaamd, kan gegeeven worden. Fol: 652.
Kunnende de zaaken waar in hij voor zuninge mogt
verlangen aan commissarissen generaal worden voor
gedraagen. Fol: 652.
En niet anders geconsidereerd worden dan een lid vande
Hooge Tafel als admiraal passurende. Fol: 652.
In welke qualiteit hem alle rapporten zullen worden
gedaan, zo door den equepagie meesters als
gezachhebber der scheepen. Fol: 653.
Ten einde de nodige voor dragten des weegens door hem
aan commissarissen generaal t kunnen gescheeden. Fol:
653.
De welke verlangen dat de spoedige expeditie der
scheepen zo veel mogelijk werde bevordert. Fol: 653.
Zijnde laatstelijk aan op gemelde raad extra ordinair
greeve toegestaan om geduurende zijn verblijf intrek te
moogen neemen in des compagnies luijn huijs. Fol: 654.
En bij deliberatie op het verzoek om de ministerieele
brieven van dit gouvernement meede te teekenen. Fol:
654.
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Goed gevonden daar aan niet te difereeren. Fol: 655.
Mitsgaders den gezachhebber Johannes Izaak Johannes
Izaak Rhenius ter hand gesteld degeiende lijst der
benoodegde goederen van op gemelde greeve. Fol: 655.
• Met last den equpageemeester te ordonneeren voor dies
transport aan wal de nodige advistentie te bieden. Fol:
655.
• En omtrent de heffing der inkoomende regten vande rijst
te zorgen. Fol: 655.
10 januarij 1793
• Geleezen de missive op heden vanden raad extra ordinair
greeve ontfangen. Fol: 656.
• Is dies inhoud blijken resolutie van gisteren voor brant
woord gehouden. Fol: 656.
• Enden equepa geemeester bij schrief telijke ordre gelast
hem en qualiteit van admiraal alle rapporten te doen. Fol:
656.
• Mitsgaders bij verscheining van op gemelde greeve met
denzelven over de staat der scheepen gedelibereerd. Fol:
657.
• Aan merking van commissarissen generaal om mits het
aan staand vertrek der oorlogs fregatte Zephijr en Harik
de retour scheepen onder convoy te stellen. Fol: 657.
• In mits deschraale gesteldheid van des compagnies cas
alle de aan weezende retour bodems te expedieeren. Fol:
657.
• Tot welkers prompte executie den Admiral greeve is
gerecommandeert. Fol: 658.
• Verklaaring der genoome proef van een monster kooper
en lood ertz door den major Wurtemberg von Dhen. Fol:
658.
• Dwelke bij het verslag na Nederland zal werden
gevoegd. Fol: 658.
• Door den gezachhebber Johannes Izaak Rhenius
geproduceerd de lijsten der ongepermutteerde goederen
met de retour scheepen aan gebragt. Fol: 658.
• Is beslooten dezelve te voegen agter het verbaal. Fol:
659.
• En van de uit het schip Mescapelle ont scheep te drie
kassen boeken en papieren. Fol: 659.
• Bij eerste geleegendheid lectuure te neemen. Fol: 661.
• Mitsgaders den capitein Jan Olphert Vaillant bij missive
te verzoeken zig morgen bij commissarissen generaal te
willen vervoegen om over het convoij te confereeren.
Fol: 661.
11 januarij 1793
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Den kapitein Jan Olphert Vaillant op requesitie van
commissarissen generaal verscheenen en aan hem de
intentie bovengemeld gecommuniceerd zijnde. Fol: 661.
Heeft den zelvenom bezij den gemelde reedenen verzogt
daar omtrent schriftelijk te worden onder houden. Fol:
662.
Besluijt om deen aan gaande de vplgende missive te
suppediteeren. Fol: 662.
En denzelve te registreeren in het copia boek der
caabsche missivens. Fol: 665.
Ordre aan den equipagie meester omde gebreeken der
scheepen op te neemen en van zijne bevinding verslag te
doen. Fol: 665.
Terug komst van slands brik de comeet lieuttenant Jacob
Claris. Fol: 665.
Door den gezachhebber Johannes Izaak Johannes Izaak
Rhenius geaprouceerd zijnde de lijstder on gepermitteer
de goederen van het schip Rust Hoff is dezelve gevoegd
agter het verbaal. Fol: 665.
Mitsgaders ter kennisse van commissarissen generaal
gebragt de requeste van Nicolaas Acker. Fol: 666.
Houdende verzoek om mits de dispensatie der politieke
ordonnantie blijkens appointement der Hoge Indische
Regeering. Fol: 666.
Het verzogte huwelij met zijn overl: huijsvrouws zusters
dogter te moogen voltrekken. Fol: 666.
Is aan op gemelde gezachhebber en raad om bezijden
gemelde reeden overgelaaten dit verzoek te accordeeren.
Fol: 667.
Den kapitein ter zee Cornelis van Deventer bij requeste
verzoekende te worden gepermitteerd om 8780 ponden
slaart peper. Fol: 667.
In zijn onder hebbende bodem te Batavia ingelaaden op
vragt na Nederland te transporteeren. Fol: 667.
Als muden den capitein Albert Coblijn om on der
betaaling vande orden aire vragt 2 kelders confituuren en
80 bottels zago met zijn bodem te moogen vervoeren.
Fol: 667.
Is zulx onder bij gevoegde conditien toegestaan. Fol: .
Zullende
extracten
aande
messieur
worden
gesuppediteerd om bij haare advissen na het vaderland
daar van de noodige mentie te maaken. Fol: 668.
Mitsgaders vande beschrijving der door den raad greeve
uit gedagte messen om een schip in gevaar zijnde te
redden door ensnijdingen in het groot zeijl. Fol: 668.
Bij eerste gelegendheid de vergadering van 17en te
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communiceeren. Fol: 669.
12 januarij 1793
• Geleezende missive vanden kapitein Jan Olphert
Vaillant houdende deszelfs bewilleging om met slads
freguatten Zephijr en Havik de retour scheepen te
convoijeeren. Fol: 669.
• Mitsgaders de heeden meede ingekoomen missive
vanden raad extra ordinair greeve houdende verzoek om
aan den commandeur de haart de militaire honneurs hem
competeer ende te doen genieten. Fol: 670.
• Is de deliberatie daar op tot morgen aan gehouden. Fol:
670.
• Terwijl den gezachhebber Johannes Izaak Johannes
Izaak Rhenius in middels gelast is zig te informeeren na
de honneurs aan voorige commandeurs beweezen. Fol:
670.
13 januarij 1793
• Bij nadere deliberatie op de ontfangen missive van den
Kapiein Jan Olphert Vaillant houdende bewilliging om
des compagnies scheepen te convoijeeren is gearresteerd
te rescribeeren. Fol: 670.
• Dat commissarissen generaal zig betreffende de rijs
benoorden Schotland als nog refercerende aan de
missive van 11 deezer. Fol: 671.
• De reedenen daar van mondeling aan zijnheid wenschten
te ontrouwen. Fol: 671.
• Dat een lijst der scheepen aan meermin kapitein Jan
Olphert Vaillant toegezonder zal worden. Fol: 671.
• En den admiraal greeve aan geschreeven zig bij zijnhd te
vervoegen om de nodige schkingen te beraamen. Fol:
671.
• Houdende commissarissen generaal aan zig gereserveerd
om bij arrivement van murder scheepen dezelve als
booven te expedieeren. Fol: 671.
• Zijnde den admiraal greeve van deeze dispositie meede
geinformeerd. Fol: 672.
• En dat aan den commandeur de Maart zal worden
beweezen de militaire honneurs aan zijn qualiteit
competeerende. Fol: 672.
• Van welke genoomen besluijten den gezachhebber en
raad ook kennisse is gegeeven. Fol: 673.
• En gelast de moogelijke middelen te effectueeren om
meerma als gemelde retour scheepen tecgens primo
februarij aanstaande zeilvaardig te maaken. Fol: 673.
14 januarij 1793
• Door den burger J.J. Vos bepaald zijnde dat het aandel
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van commissarissen generaal en het schip de dank baare
Africaan f10.000, - kaapsch bedraagd. Fol: 674.
• Is hem det bedraagen ter hand gesteld en goedgevonden
deeze aanteekening te houden. Fol: 674.
• Ant woord en bijlaage over de toestand der zaaken in
Europa met slands brig de comeet van St. Helena
ontfangen. Fol: 674.
• Missive vanden capitein Jan Olphert Vaillant
betrekkelijk het convoij. Fol: 674.
• Door den burger Carel Bestandig per requeste verzogt
zijnde ome in voldoening van diverse op vragt ontfangen
goederen tot een bedraagen van f15.000, det bedraagen
bij proferentie te moogen tellen in des compagnies kas.
Fol: 674.
• Is beslooten de dispositie daar op aan t houden. Fol: 675.
• Requeste van Christoffel Groenewald houdende verzoek
een partij verkogte kinderen van flora van de caap van
dies onwettige bezelters te reclameeren en op vrije
voeten te stellen. Fol: 675.
• Is beslooten daar op de informaties van het raadslid de
wet inteneemen. Fol: 675.
• Geleezen de requeste van Ijda Margareta Atleda
huijsvrouwe van Johannes Marthins Horak C:C:S:J
verzoekende abolitie van het vonnis van bannissement
jegens opgemelde Horak. Fol: 675.
• Waar om terent meede de consideratien van voornoemde
de wet zal worden ingenoomen. Fol: 676.
• En het request van J:G: van Reenen qq verzoekende om
ont heffing vande hem op gelegde belasting van
Rijkdalders 838 copielijk te zenden aande messieurs ten
fine van berigt. Fol: 676.
• Door vijf bezijden gemelde bannelingen aan
commissarissen generaal verzoek zijnde gedaan om hun
lat te verzagten. Fol: 676.
• Hebben commissarissen generaal aan genoomen bij
komst te Batavia zig kunnen te informeeren en gevolglijk
te disponeeren. Fol: 677.
15 januarij 1793
• Door het raadslid de wet gediend zijnde van zijne
informatien en advies op de door de huijsvrouwe van
Johannes Marthinus Horak. Fol: 677.
• En Christoffel Gronewald requesten. Fol: 677.
• Is vervolgens geleezen de missive en bijlaagen van den
raad extra ordinair greeve houdende toezending der
lijsten van benoodigd heeden worde van Batavia
aangekomen scheepen. Fol: 678.
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Mitsgaders copia der ordre aan en berigt van den kapitein
Laurentius nopens de door hem aan gebragte
ongepermitten goederen. Fol: 678.
• waar op goed gevonden is de lijsten der bednoodigd
heeden voor de scheepen te stellen in handen vanden
gezachhebber Johannes Izaak Johannes Izaak Rhenius.
Fol: 678.
• En de stukken van kapitein Laurentius te voegen agter
het verbaal. Fol: 678.
• Op de door voorschreeve greeve gedaan schriftelijk
beklag van zeeker voor val met het passeeren der koetz
van het raadslidt Le sueur. Fol: 678.
• Is beslooten den zelven Le sueur teegens deezen
namiddag te ont breven en de. Fol: 679.
• Lijten der in koops kosten vande aan gebrag te on
gepermitteerde goederen der over heeden van het schip
Westcapelle. Fol: 679.
• Mtsgaders die vanden kapitein lieutenant van het schip
de unie. Fol: 679.
• Te voegen agter het verbaal. Fol: 680.
• Aan komst van het gen genueesch particuliere schip
Achille kapitein Calderon. Fol: 680.
• En gediend request van J: Mace Medicine docter en
Chirurgijn en second onder het regiment van meuron met
diverse documenten. Fol: 680.
• Verzoekende om de in het breede ge alle gueerde
reedenen zijn ont slag uit gemelde regiment. Fol: 680.
• Besluijt om uit aan merking van den aard der verbintenis
met den suppliant aan gegaan. Fol: 680.
• Dewelke ten eene maak is strijdende met de capitulatie
van voor melde regiment. Fol: 681.
• Gedagte engagement van nul en geenerwaarde te
verklaren. Fol: 682.
• En den suppliant te permitteeren om zonder qualiteit of
gagie naar Europa te retourneeren. Fol: 682.
• Op de betuijging van het raadslid Le sueur de hur greeve
inde koets zittende gepasseerd te zijn zonder hem te
hebben gekind. Fol: 682.
• En deszelfs leed weezen voor det voorval. Fol: 683.
• Hebben commissarissen generaal in deeze declaratie
genoegen genoomen. Fol: 683.
16 januarij 1793
• Request van Thomas Willing Francis carga van het ter
rheede leggend Noord Americaansch particuliere schip
The President Washington verzoekende om in
voldoening van kosten debezijden gemelde goederen te
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moogen vandeland zetten. Fol: 684.
• Mitsgaders en een der des compagnies scheepen de
genoemde goederen op vragt te moogen laaden. Fol: 684.
• Is goedgevonden teerste onder betaling van dubbeld in
komend reqt te permitteeren. Fol: 684.
• En het onder verzoek te wijzen vadehand. Fol: 684.
• Waar vanden gezachhebber en raad mitsgaders den
suppliant bij extract kennis zal worden gegeeven. Fol:
684.
17 januarij 1793
• Ontfangst eener missive vanden gouverneur van Isle de
France gedagteekend 18 december des voorleeden jaars.
Fol: 685.
• Houdende kennis gaave van broods gebrek aldaar. Fol:
685.
• En verzoek om den capitein Becquet en de afhaal van
koorn protectie te verleenen. Fol: 685.
• Is goedgevonden onder toezending van copia der
bovengemelde missive de consideratien der messieur
afte vraagen. Fol: 685.
• Of in dit verzoek zonder ongerief voorde colonie kan
worden getreeden. Fol: 685.
• Aan komst ter rheede vande Fransche scheepen St. Jean
de Lone en L' Heureuse. Fol: 686.
• Met den raad extra ordinair greeve lecture vande per het
schip Westcapelle over gaande depeches genomen
zijnde. Fol: 686.
• Is vervolgens geleezen een requeste van den oud
Heemraad Hendrik Kloete. Fol: 686.
• Houdende beklag dat op zeeker alhier inden jaare 1788
gediende memorie nog niet was gedisponeerd. Fol: 686.
• En dat den suppliant tot heeden verstooken is van een
finaale afrekening van 363 aan de compagnie geleeverde
aamen constantia wijn waar op slegts in den jare 1787,
2000 rijkdalders caapsch is geadvanceerd. Fol: 687.
• Verzoekende de vrije handel van zijne constantia wijnen
en een somma van f10, 0, - en afreekening der
geleeverde 363 aamen. Fol: 687.
• Waar op goed gevonden is den suppliant teegens den 19
deezer in perzoon te entbieden. Fol: 687.
• En voorts bij resumptie gedelibereerd zijnde op de
requeste van Christoffel Groenewald voor koomende
onder de notulen vanden 14 deezer. Fol: 687.
• Is verstaan des suppliants verzoek vandehand te wijzen
en hem vrijheid te laten zijn vermeend reqt lang den weg
van justitie te vervolgen. Fol: 688.
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Als meede opde requeste Ijda Johannes Marthinus Horak
C: S: bij diezelf de notulen gedetaillend. Fol: 688.
• Te blijven persesteeren bij de dispositie der vergadering
van zeeven thienen volgens aan schrijvens van 3
december 1789 en 22 december 1791. Fol: 689.
• Den gezachhebber Johannes Izaak Johannes Izaak
Rhenius communiceerende dat den schipper van de
Zeenimph van Adriaan van Hall uit een verkeerd begrip
geen opgaave gedaan hebbende vande uit baaijfals aan
gebragte des compagnies goederen. Fol: 689.
• Over dit verruijm doorden fiscaal was geactioneerd in
opvolging van het 34 articul van het plaacaat der vrije
vaart en handel. Fol: 690.
• Zo is goedgevonden in dit singuleer geval i
geencurreerde ponaliteit aan voorn Adriaan van Hall te
remitteeren. Fol: 690.
• En de messieur daar van en van bezijden gemelde
serieuse reflexien van commissarissen generaal kennisse
te geeven . Fol: 690.
• Vervolg der beooijgne met den raad extra ordinair
greeve. Fol: 690.
• Aan komst der uit koomende des compagnies scheepen
de african kapitein Thijs Ketel. Fol: 690.
• Onde resolutie kapitein Daniel Hendriks. Fol: 691.
• Mitsgaders van het port: konings schip Princes de Brazil,
van het Fransch La Beaute uit Noord Americaanch schip
Hope. Fol: 691.
18 januarij 1793
• Op de ingekomen requeste van Hendrik Justinus de Wet
huudende de reedenen waaromden suppliant de post in
de hout laaij hadde verzogt onder de daar bij bepaalde
conditien. Fol: 691.
• Is verstaan dezelve te zenden aan den gezachhebber en
raad ten fine van bericht. Fol: 691.
• En aan den Portugeesch capitein Anthonio Joaquim
gepermitt omter goed making van benoodigde provisien
en scheeps behoeftens volgens bijgevoegde Lapt. Fol:
692.
• Onder precautie vande messieur de bezijden gemelde
goederen te moogen verkoopen. Fol: 692.
• Geleerende requeste van Petrus Stephanus Buissine
capitein retours schip Rusthoff. Fol: 692.
• Houdende verzoek om nevens gemelde goederen
suppliant te batavia ont verblijven en al zo in Nederland
te verblijven. Fol: 693.
• Is verstaan daar in te consenteeren en dat de vragt
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penningen van Batavia zal aan gereekend voorden. Fol:
693.
Waar vander messieur bij extract zullen worden gelast
leneende bij haare advisen na Nederland daar van mentie
te maaken. Fol: 694.
En het bij request gedaan verzoek van Maria Dorothea
Smit wed: wijlen den Botteliersmaat Godried Muller om
vrij van transporten kost geld ten repatrieeren. Fol: 694.
Op de engenoomen consideratien vanden gezachhebber
Johannes Izaak Johannes Izaak Rhenius toegestaan. Fol:
694.
Zullende de Messieur een gelijk van deeze dispositie
worden kennis gegeeven. Fol: 694.
Den Kapitein Jan Olphert Vaillant bij missive van
heeden verzoekende dat commissarissen generaal
rijnader zonde gelieren te expliceren overde swaaregheid
om met het lonfoij benvoorden schotland om te zullen.
Fol: 694.
En behoorlijk kennis te draagen van alle de laadingen der
thuijs vaarende scheepen. Fol: 695.
Is beslooten het ant woord aan zijnhd op heeden te laten
afgaan. Fol: 695.
Commissarissen generaal op verzoek van op gemelde
Jan Olphert Vaillant zig aan zijnhd logement begeeven
en na dezeler geenformeerd te hebben van boven
gemelde hindernissen. Fol: 695.
Hebben voorts toegezeijd denzelven de manifesten der
ladingen van alle de scheepen te zullen ter hand stellen.
Fol: 696.
Aankomst der uit koomende des compagnies scheepen
Delft kapitein John Vander Plas, de Phonicier kapitein
Lodwijk Haak. Fol: 696.
De messieur bij missive kennis gevende uit de aan
schrijvens der hooge Regeering van 30 october ll, was
ontwaard te hebben. Fol: 696.
Hoe eene aldaar gedunde verantie vanden kapitein
Simon Laurentius over hem alhier te laste gelegde
mishandelingen aande recruiten van het regiment van
wurtemberg. Fol: 696.
Verschude ensimulatien teegens op gemelde messieur on
het onderzoek dier klagten. Fol: 696.
En eene formeele betigting teegens den secretaris Bergh
bevatte. Fol: 697.
Als of laats ‘t gemelde onvoorzigtig genoeg zoude zijn
geweest de handelingen omtrent hem Laurentius te
taxeeren. Fol: 697.
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Verzoekende wijl die aanschrijvens mede bragten den
secretaris bergh in presentie van gedagte capitein te
reprocheeren. Fol: 697.
• Mitsgaders hun secretaris bergh enden raad zodanige
satisfactie te verschaffen als zonde oordeelen te
behooren. Fol: 697.
• Waar op lectuure van alle de gediende stukken genomen
zijnde. Fol: 697.
• En hit overweging plegtig getuijgenis dat het geposeerde
is ten eenemaale bezijden dewaarheid. Fol: 699.
• Mitsgaders van het goodgenoegen dat den secretaris
bergh steeden in zijnen post komst te geeven. Fol: 699.
• Beslooten meermin Laurentius onder ter hand
stellingvan copia deezes door commissarissen van de
monstering het ongenoegen van commissarissen
generaal te doen verstaan. Fol: 699.
• Met last zig voor overgelijke daaden in het vervolg
socgneus te wagten. Fol: 700.
19 januarij 1793
• De despospositie op de missive der MM houdende
bedenkingen over de van Isle de France gevraagde
toevoer van koorn aangehouden zijnden. Fol: 701.
• Vervolgens geleezen de requeste van Laurentius,
kapitein van het schip Westcapelle verzoekende om de
in het schip te mogen laten verblijven. Fol: 701.
• Request van Johan Adolph van der Putten, kapitein
luitenant ope het schip Westcapelle verzoekende om
redenen bij dezelce request geallegueerd dat het van het
welbehaagen van comissaris generaal zijn mogte aan den
suppliant te permitteren om ses halve leggers arak in het
voormalige schip te moogen laaten verblijven en met
hetzelve naar Nederland te transporteeren. Fol: 701-702.
• Request van commandeur Phillipus Hendrik de Maart
commandeerende het alhier ter zee de leggende schip De
Unie te kennen gevende dat den suppliant te Bataia voor
zijne tekening heef ingekogt met ententie om na
Nederland mede te voeren onder betaling van de
gewoonde vragt penningen. Fol: 702-703.
• Request van Philippus Albert Mijburgh verzoekende om
redenen bij de requeste in het breede geallegueerd dat
aan hem mogten werden afgestaan het zij in eigendom
tegens betaaling van zekere prijs, dan wel in leening
teegens betaling van de gewoone jaarlijkse recognitie
penningen de twee plaatzen waarvan de eene de
Bokkezilver en de andere Appelscraal genaamt. Fol:
703-704.
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verzoek uit hoofde der dsipositie van commisaries
generaal om aan den burger Nicolaas Colijn de plaats der
Tijger hoek genaamt zijn leeven lang geduurende
ingebruijk aff te staan tot schadeloosstelling voor het
gemis van de plaats de ijzer fontijn laatende aan den
suppliant over, om wanneer hij verlangen mogt eenig
stuk lands, mits tot de plaats de Tijgerhoek met
gehoorende in leening te bezitten of in eigendom te
verkrijgen. Fol: 704.
20 januarij 1793
• missive van den Kapitein op het alhier van Isle de France
aangekomen scheepje l Heureuse, G. Beckquet verzoek
doende om de volle lading van het schip l Heureuse te
mogen ontfangen. Fol: 704.
• Besluit om de dag der monstering van des compagnies
retourschepen op den 31 januari te bepalen van den
Admiraal J. Greeve daarvan kennis te geven. Fol: 705.
• Requisitie van commissaris generaal op het aanzoek der
zig alhier bevindende reparieeren de compagnies
dienaaren ontscheept en ter dispositie van commissaris
generral in het gouvernement bezorgd zijnde. Fol: 705.
• Uit compagnies schip de Phoenicur eenige partijen
brieven gelegt en alhier op het post comptoir afgegeven.
Fol: 705.
21 januarij 1793
• Rapport uit de genome lectuure der Indische advisen en
van de Raaad Extraordinair Greeve gebleken zijnde dat
de zaken van Ceylon te Batavia zeer zoo gelijk werd
beschouwd en munten uitersten misnoegd is over de
directie en handelwijze van gouverneur aldaar van de
Graaff. Fol: 706-707.
• Verkoop van de bezittingen op den Mallabaarsche kust
zig nuttegenstaande de hoop welke men in het vaderland
tot deszelfs sopedige afdoening heeft moogen opvatten.
Fol: 708.
• Resolutie van de Hoge Regereing van de 19 Junij 1792
reeds beslooten is om van den Indischen handel in
Chormandelse en Soeratse en Bengaalse seijwaaten die
de compagnie tot hier toe aanzig heeft gereserveerd, af
te zien, en die pver te laaten aan particulieren, en vermits
ook van allen handel propatria des compagnies weegen
op de kust is afgezien te vorderen. Fol: 708-710.
• Zijnde een brief ten geleide van opgemelde resolutie op
heden gearresteerd. Fol: 711.
• Op de consideratie dat MM is den Kapitein Becquet
toegestaan zo veel koorn van Part: te mogen inkopen als
tot zijn laading benoodigd is. Fol: 711.
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En mede een antwoord aan den Gouverneur van Isle de
France gearresteerd. Fol: 712.
22 januarij 1793
• Op het request gedaan verzoek door Commissaris van
Civile en Huwelijks Zaken Jacobus Arnoldus van
Rheenen om eenige uit America ontbooden en met het
schip the Hoop aangebragte goederen volgens vertoonde
lijst in ontfangst te mogen neemen, 22 januari 1793.
• Op het request gedaan verzoek door Commissaris van
Civile en Huwelijks Zaken Jacobus Arnoldus van
Rheenen om eenige uit America ontbooden en met het
schip the Hoop aangebragte goederen volgens vertoonde
lijst in ontfangst te mogen neemen. Fol: 712-713.
• Is besloten des suppliant verzoek toestaan mits den
Politicquen Raad met suffisiante bewijzen aantonende
die goederen door hem ontbooden zijn. Fol: 713.
• Mitsgaders van de handel te wijzen het verzoek van den
oud burgerraad Johan Coenraad Gie om Franse wijnen
en Brande wijn voor Paabsche uit te ruijlen. Fol: 713714.
• Request van den kapitain militair in het Bataillion
infanterie de zes guarnisoens Adrianus Gijsbertus van
Kervel om redenen bij dezelve requeste geallegueerd:
1. van 80f tot 100f in gagie te werd verhoogd
2. vergadering van geleeden nadeel in den dienst. Fol:
714.
• te zenden aan de messieurs ter fine op het eerste te
berigten. Fol: 714.
• Requeste van Jan Driwes gezaghebber op het ter dezer
rheede leggend des compagnies schip DeNieuwe
Catharina Johanneste kunnen gevende dat den suppliant
was geinformeerd gewoorden dat den kapitein ter zee
Anthonij Fransiscus Steffers, commanderende des
compagnies schip Goudaalhier ter rheede ter vertrek na
Nederland. Fol: 714.
• en aan den onder afgeschrijven gagie gestelden z
kapitein ter zee Nicolaas Acker vrijheid gelaaten aan de
vergadering van 17e om het burgerregt dan wel verblijf
aan deeze colonie te mogen soliciteren. Fol: 715.
• Op het te kunnen geeven de burgeraaden Johannes Smits
en Hendrick Justinus de Wet dat diverse ingezeteenen
zig bezwaard vonden met de betalen van 5 persento op
den uitvoer der kaapsche wijnen. Fol: 715.
• en verzoek dat commissaris genraal de ingezetenen
voornamleijke gunstig van dit gestatueerde geleefd te
ontreffen. Fol: 716.
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•

is aangenoomen daaromtrent ernstig te delibereeren. Fol:
716.
• Klagten van voornamelijke burgerraaden over de
onvergeeflijke slofheid van den commies aan de
patroullewagt. Fol: 716.
• en verzoek om teegens contante behaaring de
ingezetenen uit des compagnies despens koffij en peper
te doen verstrekken. Fol: 716.
• is den gezaghebber Rhenius gequalificeerd om als
berijden gemelte in het gebrek der ingezeetenen te
voorzien. Fol: 717.
• Productie van het concept ceremonieel voor den verwagt
wordende Lord Maccartneij. Fol: 717.
• Request van Pieter van Breda verzoekende dat
commissaris generaal reguard geleven te slaan op de hem
door den gerepatrieerden fiscaal van sijnden aangedane
hoon insurien. Fol: 717.
• en zodanige middelen ter reparatie van een daar te stellen
als met bellijkheid bestaandbaar is. Fol: 718.
• Is beslooten den supploant omtrent het verlangde
reparatie van het over te wijzwn tot den ordinairen weg
van justitie. Fol: 718.
• uit voorschrijven request te brengen terkennisse der
vergadering van zee (…). Fol: 719.
• mitsgaders daar van den gezaghebber en raad kennisse te
geeven. Fol: 719.
24 januarij 1793
• den bewezen opperkoopman en cheribons resident
Gokkinga per requeste verzoekende om eenige
overgehouden dranken van zijn provisie. Fol: 719.
• enture halve aamen kaap wijn van hier op vragt met het
schip de gouverneur generaal Mossel te mogen
vervoeren. Fol: 720.
• is het eerste het van des suppliants verzoek onder
bereekening der vragt penningen van Batavia
gepermitteerd. Fol: 720.
• en den suppliant ter obtenus van het andere aan de
messieur gerenvoijeerd. Fol: 720.
• den kapitain lieutenant can het schip DelftErnst van
Olnhausen verzoekende om te herstelling van zijne
gezondheid alhier te mogen verblijven. Fol: 720.
• verzoek van den aannemer van des compagnies
broodbakkerij van welligh smook aan particuliere boord
te verkopen. Fol: 721.
• is goed gevonden daarop de (…) der messieur te vragen.
Fol: 721.
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•

en de dispositie op het door den kapitein der
Hellenbosche burgerij Hendrik Oostwald Laubscher
gedaan verzoek. Fol: 721.
• om de derde termijn van de plaats het visershok op intrest
te hebben nog aan te houden. Fol: 721.
• mitsgaders voor notificatie aangenoomen het doot den
heer commissaris generaal Frijkenius gecommuniceerde
arrest aan den matroos Philip Wagener van het schip de
Amazoon is Lisbon gedeserteerd. Fol: 722.
• besluijt om het schip het Duijsjemet de retourvloot te
laaten reis vorderen. Fol: 722.
• uit model manifest lading voor elk der retourschepen om
aan de Capitain Vaillant te werden afgegeven te voegen
agter het verbaal. Fol: 723.
• bij nadere deliberatie over het bezwaae der ingezetenen
omtrent de belasting op de caabscherwijnen
voortkoomende bij de notulen van de 22 januari 1793.
Fol: 723.
• is besloten bij publicatie van heeden te statueren dat voor
den tijd van vier agtereenvolgende jaaren geen uitgaande
regter op dat product zal mogen geheeven worden en
dezelve te. Fol: 723.
26 januarij 1793
• kennisgeving aan den kapitein Vaillant den admiraal der
retourvloor Greeve en aan de messieur van het
genoomen besluijt omtrent het schip het Duijsje. Fol:
724.
• door op gemelde messieur klagten in gebragt zinde over
pligt verzuijnen van den commissaris aan de
Patroulwagt. Fol: 725.
• mitsgaders op de voordragt naamens den Raad om
gemelde thans fungeerende commies uit zijn post onder
afgeschreven gagie te demitteeren en in dezeelfs plaats
tot commies aan te stellen den oud assistent ter
politicquesecretarie alhier Hermanus de Melander. Fol:
725.
27 januarij 1793
• ontfange missive van den kapitein Vaillant de dato 26
januari 1793 houdende bewelliging in het convoijeere
van het Duijsje. Fol: 726.
• en een dito van den Raad Extraoudinarie van 24 januari
1793 met deszelfs consideratien en advies op de poincten
vervat in de resolutie van 21 passato waarop de
deliberatie is aangehouden. Fol: 726.
• aankomst van het tansch particuliere schip Le Melie
kapitein Mennechet. Fol: 727.
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•

het schip buijten verwagting Capitein Arij Simonse
Koek alhier ter rheede verschenen. Fol: 727.
• in den equipagie meester Cornelis zoon op mondelijke
last deszelfs gebreeken en benoodigdheden gevisiteerd.
Fol: 727.
28 januarij 1793
• mitsgaders gerapporteerd hebbende dat hetzelve binnen
agt daagen gereed zoude kunnen zijn om te reisvorderen.
Fol: 727.
• is dies prompte executie hem gerecommandeert. Fol:
727.
• en besloten opgemelde retourschip te doen begrijpen
onder het convoij van den overige schepen. Fol: 728.
• mitsgaders daartoe bij missive het nodig verzoek aan den
Kapitein J.O. Vaillant. Fol: 728.
• en kennis gaave aan den Admiraal Greeve te doen. Fol:
728.
• waarin door beide geconsenteerd zijnde. Fol: 728.
• is daarvan meede kennisgegeven aan de messieur last
van step te observance. Fol: 729.
• request van Johan Anthonij Amman verzoekende om in
uniform aan de wal te koomen gereleeerd te worden en
voorts alhier te blijven renoveren. Fol: 729.
• hetgeen is afgewezen. Fol: 729.
• aankomst van het fransch particuliere schip Le Courier.
Fol: 729.
• en ontfangen request der aangebragte ongepermiteerde
goederen met het schip Buijtenverwagting. Fol: 730.
• welke beide agter het verbaal is gevoegd. Fol: 730.
30 januarij 1793
• Het Fransch particuliere schip Les Trois Amister rheede
geariveerd. Fol: 730.
• in gelezen zijnde de missive van admiraal J. Greeve
houdende kennisgaave van de inspectie van de vloot met
den Capitain Vaillant. Fol: 730.
• is ter suplitie van het mankeerende aan eenige scheepen
den equipagiemeester daartoe gelast. Fol: 731.
31 januarij 1793
• commissie voor den Admiraal J. Greeve waarbij de
neevensgevoegde scheepen onder zijn opperbevel zijn
gestelg. Fol: 731.
• door den Kapitein J.O. Vaillant verzogt zijnde om agt
man equipagie aan het fregat De Havik bij te zetten. Fol:
731.
• en den weegens redespositie verblijvende eerste
lieutenant Zephijr Rijtz naar zijne conniventie te laaten
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repatrieeren. Fol: 732.
• is verstaande messieur ter voldoening van het eerste te
gelasten. Fol: 732.
• en het transport en kostgeld ten opzigte van op gemelde
luitenant aan de vergadering van 17e gedefereerd te
laaten. Fol: 732.
• bepaling der poincten waarover met de op vertrek
leggende scheepen na Nederland zal worden geschreven.
Fol: 732.
• zullende dezelve met de scheepen de unie, gouverneur
generaal Mossel afgaan. Fol: 734.
1 februari 1793
• Den equipagiemeester Coernliszoon berigt doende van
de monstering der retourscheepen, 1 februari 1793.
• is daarvan kennissen gegeeven aan den Admiraal
Greeve, 1 Februarij 1793.
• aankomst van het Fransch particuliere schip Les Deux
Andrees Kapitain Bertaume, 1 Februarij 1793.
2 februarij 1793
• de geweezen geheimschrijver van den heer Commissarie
Generaal Frijkenius de Bruijn zijn vertrek met s' lands
Freghat Zephijr communiceerde. Fol: 735.
• is daarvan aanteekening gehouden. Fol: 736.
• arrivement ter rheede van het Americaansh particuliere
schip Pegge. Fol: 736.
3 februarij 1793
• op requisitie van commisaris generaal bij derzelve
missive van den deezer verscheene zijnde de Admiraal
Greeve de Commandeur de Maart en Bevelhebben der
retourscheppen. Fol: 736.
• is na alvoorens de twee eerstgemelde mitsgaders den
gezaghebber Rhenius en secretaries Bergh ter audientie
te hebben toegelaten. Fol: 736.
• vervolgens aan de gezaamentlijke bevelhebber der
schepen de commissie op gemelde Greeve voorgeleezen.
Fol: 736.
• en voorts aan hunnenpligt gezamentlijk de depecher ter
rheede gesteld. Fol: 737.
• mitsgaders aan den Kapitein Vaillant de manifest
laadingen van de retourschepen onder cachet van de
kompagnie. Fol: 737.
4 februarij 1793
• Den Admiraal Greeve van Commissaris Generaal
perzoon afscheid genoomen hebbende. Fol: 737.
• aankomst van het fransch particuliere schip Le Maloen
kapitein Avice. Fol: 737.
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6 februarij 1793
• op de bij missive van den gezachhebber en raad om mits
gebrek aan militaire ambagtsleden en zeevarende. Fol:
738.
• te worden geauthoriseed, de zodanige alszig zullen
aangeven om met de retourscheepen te verterkken. Fol:
738.
• te offereren een premie van tien rijxdaalders voor die zig
over een en vijfentwintig rijxdaalders voor den tijd van
drie jaaren willen verbranden. Fol: 738.
• is goedgevonden de messieurs bij missive van heeden
daartoe te authoriseeren. Fol: 738.
• mitsgaders haare consideratien te vorderen op de door
den Major der Artilerie J. Fisscher bij de memorie
voorgedraagen nadeel dat de articulen goederen weegens
gebrek aan bergplaats koomen te lijden. Fol: 739.
• en de dispositie op het request van den vaandrig militair
Bresler (verzoekende om uit het schip Le Heureusetwee
slaavenen vier kasjes olij te ontschepen. Fol: 739.
• alsmeede op de requeste van den burger Jan Franck om
een strookje grendsen over te laaten. Fol: 739.
• en eindelijk gelast te spedigsten te doen toekoomen de
consideratien en advisen bij diverse geleegendheeden
gerequireerd. Fol: 740.
• door den oud secunde Jaggernaikpoeram Ravallet
verzogt zijnde zijne reizen na Nedeland voort te zetten
onder bepaling van zodanige cautie als commissaris
generaal zullen van den te behooren. Fol: 740.
• en tot ontheffing der hem opgelegde belastingen zijne
billijke remosntrantien te moogen doen etcetera. Fol:
740.
• is omreede de dispositie den Hoge Indische Regering de
dato 29 mei 1792 omtrent den suppliant genoomen effect
moet sorteeren. Fol: 740.
• goedgevonden daar in niet te treeden. Fol: 741.
• door Anthonij Kreijnauw als passagier op des
compagnies schip de Phonicier bescheiden per requeste
verzogt zijnde om ontheeven te worden van de ordinaire
train van procedeeren. Fol: 741.
• raakende zeeker crimineel proces in het jaar 1783 alhier
tegens denzelven geentameerd. Fol: 741.
• en dat het officiele fiscaal mag worden geordonnerd zig
parhij te stellen voor de retbank op Batavia. Fol: 741.
• waarop goed gevonden is om reeden dat van een
sententie en extra ordinaire procedures niet kan worden
geaapelleed. Fol: 742.
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•

en dat aan de aanschrijvens den vergadering van
zeventien bij brief van tweentwintig december 1791 is
voldaan. Fol: 742.
• des suppliants verzoek te wijzen van de hand. Fol: 742.
• den oud heemraad Cloete bij vertoog te kennen geevende
de in convenienten ons voor eigen reekening op vragt
constantia wijnen aan de compagnie te leeveren. Fol:
742.
• en daarteegens een voorstel doende om de
zwaarigheeden als bezijden gemelde uit den weg te
ruupmen. Fol: 743.
• is beslooten op dat stuk met opgemelde Cloete nader te
confereeren. Fol: 743.
• een eindelijk beslooten de meede Commissaris Generaal
Alting en Van Stokkum van het verhandelde te met de
heer Greeve keenis te geevev. Fol: 744.
8 februarij 1793
• aan den Assistant Middelkoop op zijn per requeste
gedaan verzoek toegestaan zijnde met behoud van
qualiteit en gagie met het schip Delft naa Batavia te
vertrekken. Fol: 744.
• is daarvan aan den Gezachhebber raad kennisgegeven.
Fol: 744.
• bij deliberatie op de missive van den Gezachhebber raad
dato 4 janurij passado. Fol: 744.
• is goedgevonden het fondstoten koop van koorn voor de
kolonie tot 85000 rijxdaalders te augmenteeren. Fol:
745.
• in het bedraagen der thiende bij expiratie van elk
boekjaar in de kas te laaten overbrengen. Fol: 745.
• mitsgaders de nodige maatregulen voor de securiteit van
bovengemelde somme te laaten neemen. Fol: 745.
• hetgeen jaarlijks overgenoomen werd zal in des
compagnies cas worden overgebragt. Fol: 745.
• tot gebruijk van commissaris generaal uit den Raad van
Justitie zal des compagnies weegen permanent tien
jongens nog in de maand februarij, maart, april / 4
amdere aan de pakhuijzen worden bijgezet. Fol: 746.
11 februarij 1793
• aankomst van het Deensch particuliere schip Minerva
Kapitein Coulhardt. Fol: 746.
• besluijt om de opengevallen ruijmte uit schip Delft met
tarwe is voldoening de Bataviaasche eischen te laden.
Fol: 747.
• waarvan aan den Gezachhebber Rhenius kennis is
gegeven. Fol: 747.
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12 februarij 1793
• Ingekomende navolgende zeven missivens van den
Gezachhebber en raad behalzende. Fol: 747.
• De eerste keenisgaave van diverse aanbestedingen bij
notulen van 28 december vermeld. Fol: 748.
• mitsgaders bereekening van het voordeel dat de
compagnie daarbij komt te genieten. Fol: 748.
• hetwelk voor communicatie is aangenoomen. Fol: 748.
• de tweede de voverending der conditieen voorwaarden
tot de verpagting den inkomende en uitgaande regten.
Fol: 748.
• Is beslooten dat daarmeede zal worden gesupercedeerd.
Fol: 749.
• de derde kennisgeeving dat de landdrosten van
Stellenbosch en Zwllendam tot onderhoud der
rijdpaarden de toelage van 275 rijxdaalders hadden
booven het aangeboodene hadden gekoozen. Fol: 749.
• en dat de plaats Diptka aan de desrhije Zwellendam kan
werden afgestaan. Fol: 749.
• is beslooten den aangaande te persisteeren bij het besluijt
van 31 ocotber passado genoomen. Fol: 749.
• de vierde ten geleide van het rapport door het raadslit
VanOudtshoorn over het klagtschrift van den burger
krijgsraad uitgebragt waarop de dispositie is
aangehouden. Fol: 749.
• de vijfde verzoek vanden Predikant Helperus Ritzema
van Lier om met behoud van gagie emelumenten rang,
zitting en stem en den kerkenraad te worden ontslagen.
Fol: 750.
• is goed gevonden om de bijgebragte reedenen zonder
consequentoe voor het vervolg des suppliants verzoek
toe te staan. Fol: 750.
• en daarvan de messieurs kennis te geven. Fol: 750.
• de sesde, voordraagt om den apperchirurgijn Johannes
Leeuwer te ontslaan vande verbeurde zes maanden
gagie. Fol: 751.
• is verstaan voorschrijven boete te remitteeren in de vaste
pesuatie dat de suppliant zig in het toekomende beter te
acquiteeren. Fol: 751.
• en op den inhoud va de laatste op zeevende missive
houdende voordagt om den gezoonen landmeeters Jan
Willem Wernich met de effective qualiteit van
onderkoopman. Fol: 752.
• en den Mattroos Lucas van der Schrijff met het
burgerregt deezer plaatse te begunstigen. Fol: 752.
• verstaanden Gezachhebber en Raad aan te schrijven dat
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de dispositie der vergadering van 17 op het eerste zal
moeten worden afgewacht. Fol: 752.
• en dat de mattroozen Lucas van der Schijff uit des
compagnies dienst kon worden ontslaagen. Fol: 752.
• mitsgaders goedgevonden te declareren dat het verbod
teegen het in vrijdom stellen van des compagnies
dienaaren niet van applicatie is op in boorlingen van dit
land. Fol: 752.
• zullende niettemin telken reize aan de vergadering van
zeeventhienen worden berigt gedaan. Fol: 752.
• verzoek van den laatste de Capitein De Jong, Lieutenant
Claris om met het schip Delft te mogen zenden vier
leggers Caabse wijn ter consumptie. Fol: 753.
• Is goed gevonden de messieur onder kennisgaave te
recommenderen dat zulx de ruijmte van voorszijde schip
niet belemmeren. Fol: 753.
13 februarij 1793
• conferentie met den oud heemraden bezitter van
Constantie, Hendrik Cloete overdenenhoud van zijn
gediend request. Fol: 753.
• commissaries opzig genomen hebbende om de
ontbreekende rendementen ten spoedigdten te doen
overkomen. Fol: 754.
• hebben voorts bedongij dat de bezetters van Constantia
voor altovs verpligt zullen zijn jaarlijks 30 aamen
Constantia wijn teegens 150 florijn kaaps aan de
compagnies te leeveren. Fol: 754.
• zullende door de messieurs daar vrij contract worden
aangegaan. Fol: 755.
• gearresteerd een antwoord op de zeven voorgaande
missivens. Fol: 755.
14 februarij 1793
• deliberatie over de jaarlijksche in kastelling is uitbetaling
van soldijen. Fol: 756.
• commissaris generral sestienden raad van politie
genoomen hebbende. Fol: 756.
• hebben en deliberatie gebragt de noodzakelijkheid om
numerair in circulatie te brengen. Fol: 757.
15 februarij 1793
• waartoe het op regten eener bank van leening preferabel
zijnde gehouden. Fol: 757.
• is vervolgens door commissaris generaal over gelegd een
concept reglement tot dus oprigting en administratie ten
einde van consideratieen en advies te worden gediend.
Fol: 757.
• zullende het op te schieten capitaal in papiere munt
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bestaande met het geen in circulatie is geen 1000000
rijxdaalders mogen surpasseeren. Fol: 757.
en om zulx in circulatie te houdende in cas telling
invoegen als berijden gemeld te bepaalen als. Fol: 757.
voor des compagnies uitgaaven twee ton. Fol: 757.
en twee ton voor de uitbetaling der landsoldij en de
gulden Hollants tegen 20 libras. Fol: 758.
repartitie van 4 ton guldens van des compagnies kas te
accepteren. Fol: 758.
waaromtrent de messieur van consideratie zullen moeten
dienen. Fol: 758.
in functie zijnde de predicanten aan de Kaap, de
predicanten in de buijten districten. Fol: 758.
communicatie aen den raad van politie van de
onderhandelingen met de bezitter van Constantia. Fol:
759.
geleezen het bericht van den equipagiemeester
Corneliszoon over den staal van des colonies schepen de
Meermin en de Sterreschans. Fol: 759.
besluijt om de Sterreschans te despecieeren voor een
permanent des colonies schip. Fol: 759.
en de Meermin bij terugkomst op de favorabelste wijze
na Europa aan te leggen. Fol: 759.
waarvan de messieurs kennis zal werden gegeven. Fol:
760.
den Kapitein Becquet niet genoegzaam van contanten
voorzien zijnde om al de ingenoomen tarw te betalen.
Fol: 760.
aan den Gezachhebber Raad per requeste verzogt
hebbende om den burgerraad Johan Coen Raad Gie zig
als Borg interponeerende en Boarbonse koffij te
betaalen. Fol: 760.
is op verzoek van op gemelde Gezachhebber om in deeze
intentie van commissaris generaal te moogen weeten.
Fol: 760.
beslooten in dit singulier geval des suppliants verzoek
toe te staan mitsgaders zig gedraagende aan het bezijden
gemelt. Fol: 760.
waar van den politie raad op houden kennis is gegeven.
Fol: 761.
alsmede van de getroffen conventie met den bezitter van
Constantia Hendrik Cloete. Fol: 761.
met last het daarvan te formeeren contract ten
spoedigsten tot stand te brengen. Fol: 761.
en te reflecteeren op de remarque van opgemelde
Hendrik Cloete om de wijn niet in de maand februarij
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van Constantia te vervoeren. Fol: 761.
• mitsgaders te effectueeren dat de ontbreekende
rendementen ten spoedigste worden overgezamden. Fol:
761.
• alsmede aan comissaris generaal op te geeven de
quantieit der successive door hem geleeverde wijnen.
Fol: 761.
• aan den fiscaal Jacob Pieter Denijs gecommuniceerd
zijnde dat de verpagting de douane tot nader onder is
gesurcheerd. Fol: 762.
• is de perceptie dier regten hem ten ernstigste
aanbevoolen. Fol: 762.
18 februarij 1793
• aankomst van het Noord Americaansche particuliere
schip Enterprise Kapitein Eshmanall. Fol: 762.
• bij ontwaaring dat de oppassers der zee kan in het
hospitaal onder de reconvaliscenten worden gebragt.
Fol: 762.
• is goedgevondn zulx te interdiceeren. Fol: 763.
• en daarvan aan den messieurs kennis te geven met last
van regenten tot een socgneuis te overzigt te
recommandeeren. Fol: 763.
• bij resumptie op de onderlandsch door de Burgerraaden
Smits en Duvet gediende middelen tot soulats der
importante lasten der edele compagnie. Fol: 763.
• is beslooten alle van hier repatrieerende persoonen vijf
percent van hunne bezetingen te laaten betaalen. Fol:
763.
• en daar van den Gezachhebber Raad bij missive van
heeden kenis te geeven. Fol: 763.
• aangehouden de deliberatien van voorschrijven
gezachhebber en raaden van burgeraaden om de
agterstallige leeningsplaatsen te recouvreeren. Fol: 764.
• opengekomen rapport van den slegten van het onder het
Robben Eiland aangekomen retourschip Leiden. Fol:
764.
• is den gezachhebber gelas tot dies adsistentie de nodige
ordres te stellen. Fol: 764.
• ende pacquet der lijst ter op speuring van het
agterblijvend schip Maria Cornelia te expedieeren. Fol:
765.
19 februarij 1793
• communicatie aan den Collonel Robert Jacob Gordon
om denzelven uit hoofde duburig heeden aan zijnen post
geaccordeerd van de effective dienst als raad van politie
te dispenseeren. Fol: 765.
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•

met behoud van dezelfs rangen zitting militaire zaken.
Fol: 766.
• waaromtrentd de berijden gemelte zwaarigheeden
ingebragt. Fol: 766.
• in door denzelven geensteerd zijnde op de lectuure van
alle inkomende brieven. Fol: 766.
• is de deliberatie daarop aangehouden. Fol: 766.
• request van Kapitein Ter Zee Jan Arnout Voltelen
verzoekende om bij ontslag vanden equipagiemeester
Corneliszoon met zig post te werden begunstig. Fol: 766.
• goedgevonden de dispositie daarop aan te houden. Fol:
767.
• mitsgaders op het rapport den messieurs van de genomen
inspectie des zee hoofden in Baaij Fals. Fol: 767.
• beslooten te qualificeeren dat hetzelve na de overgelegde
teekening zal worden verlengd. Fol: 767.
• en in aanmerking van de importante kosten daaraan en
tot dies onderhoud te impendeeren. Fol: 767.
• beslooten om onder benaaming van hoofd en kraangeld
van elk in een der Baaij en aankoomend vreemd schip
tien rijxdaalders te bewezen. Fol: 768.
• zijnde daarvan de scheepen en vaartuijgen van orlog uit
gerandert. Fol: 768.
• terwijl voor elk schip aandinge zeetenender colonie
behoorende vijf rijxdaalders in het jaar zal worden
betaald. Fol: 768.
• op het door de mesieurs gedaan favorabel berigt omtrent
het verzoek van den veld Commandant Johannes van der
Walt. Fol: 768.
• is beslooten dezelve te qualificeeren om overeenkomstig
haare consideratien te deponeeren. Fol: 768.
• mitsgaders bij overweging van het berigte op de requeste
van Hendrik Justinus De Wet verzoekende om de
hopupost en de hout baaij. Fol: 768.
20 februarij 1793
• goedgevonden in des suppliant verzoek niet te treeden.
Fol: 769.
• vertrek aan des compagnies pacquet boot De Vlijtter
opspeuring van de Maria Cornelia. Fol: 769.
• en aankomst den engelsche particuliere schepen. Fol:
769.
• Canada en. Fol: 770.
• Albemarle. Fol: 770.
• de ordonantie tot de collectie van hoofd en kraangeld
geexpedicierd zijnde. Fol: 770.
• is voorts ingekomen een rapport van het aangekomen
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retorue schip Leijden Capitein Theunis Groen. Fol: 770.
• waaruit blijkende dat hetzelve na ontlossing zware
reparatien zal moeten ondergaan. Fol: 770.
• in aanmerking van de noodzakelijkheid om des
compagnies retourscheepen zo spoedig mogelijk te
verzenden. Fol: 770.
• beslooten is de grond bevonden wordende laading direct
in de resolutie te doen overscheepen. Fol: 771.
• en daartoe aan den Gezachhebber Rhenius de nodige
ordres te geeven. Fol: 771.
• gearresteerde
sablicatie
om
de
agterstalige
leenpenningen der verplaatzen ten spoedigste af te doen.
Fol: 771.
21 februarij 1793
• besluijt om den Collonel Gordon van de dagelijkse
beezigheeden als lit van den raad te aviseeren. Fol: 773.
• zullende denzelven niet alleen adsisteeren bij de lectuure
der inkoomende briven daarook bij de deliberatie van
militaire zaaken. Fol: 774.
• toelage aan gemelde Collonel van 1500 rijxdaalders des
jaars. Fol: 774.
• de drie rijdpaarden voor het hoofd der militie des
compagnies wegen onderhouden wordende afgeschaft
zijnde bij de hapiratie der aanbesteeding. Fol: 775.
• zal daar van kennisse aan de regeringe worden gegeeven.
Fol: 775.
22 februarij 1793
• den Collonel Gordon zig beklaagd hebbende over de
berijding gemelde aen successivelijk door de
vergadering van zeventienen op gelegde vergaderingen.
Fol: 775.
• is beslooten deze zaak favorabel aan op gemelde
vergadering voor te draagen. Fol: 776.
• den Burgerraad De Wet zig beklaagen over het berigt der
regering omtrent de legging van het door hen verzogt
hoekpost. Fol: 776.
• is beslooten daarvan bij geleegenheid inspectie te
neemen. Fol: 777.
• aankomst van het Fransch particuliere schip Le Adonis
Capitein Malet. Fol: 777.
• consideratieen der messieurs op het plan van den
gezworen clerq Goetz o de inkomsten der compagnie
pungeren gelde voet te brengen. Fol: 777.
• waarop de dispositie is aangehouden. Fol: 778.
• op de requeste van den resident in Baaij Fals Christoffel
Brand verzoekende. Fol: 778.
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•

primo: een bequaam perzoon ter zijnen assistentie. Fol:
778.
• secundo: letter den gelibereerd van het bezwaar om des
compagnies dienaaren in Baaij Flas aankomende op
eigen kosten te tracteeren. Fol: 778.
• tertio: om des compagnies post het ziekenhuijs teegens
de betaaling eener jaarlijkse recognitie te mogen hebben.
Fol: 779.
• besluijt om uit hoofde van een agterndertig jaarige dienst
aan den suppliant ter adsistentie toe te voegen de
adsistent te secretarije van Politie Johannes Henricus
Brand. Fol: 779.
• mitsgaders bericht der messieurs op het tweede lid af te
vraagen. Fol: 779.
• en het laatste van de hand te wijzen. Fol: 779.
23 februarij 1793
• aankomst van de volgende scheepen. Fol: 780.
• het Deensch kompagnie schip De Kroon Princes Louisa
Augusta Kapitein Lemming. Fol: 780.
• het Fransch particuliere schip Hebe Kapitein Gardner.
Fol: 780.
• mitsgaders terugkomst van het Fransch particuliere schip
Le Heureuve Kapitein Becquet. Fol: 780.
24 februarij 1793
• arrivement van het Engelsche particuliere schip
PlanterKapitein George Hails. Fol: 780.
• lectuure genoomen van den extract resolutien over het
onderzoek en directie der weeskamer. Fol: 780.
26 februarij 1793
• resumptie den missive van den gezachhebber en raad de
dato 21 december en het rapport van het raad lid O.G. De
Welt over de zaaken de weeskamer. Fol: 781.
• besluijt om de ontworpen instructien met eenigen
allocatieen te approberen. Fol: 781.
• en een capitaal van 30000 rijxdaalders aan de weeskamer
op te schieten mitsgaders aan de regeering de faculteit
gelaaten om vice president en messieur lopen na
expiratie van twee jaaren te laaten continueeren. Fol:
781.
• aanstelling der berijden gaan persoonen tot vice
president en vice meesterijen. Fol: 782.
• ontslag van den secretaris de weeskamer en lit van
justitie Ronnenkamp uit gemeldeposten met behoed van
de helft der revenuen door den sekretaris der weeskamer
en van de Raad van Justitie aan hem uit te keeren. Fol:
783.
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•

tot sekretaris voormalige en lid van jusitie aangesteld den
sekretaris van justitie Willem Stephanus van Rijneveld.
Fol: 783.
• en tot laaste gemelde post den Adjunct Fiscael Johannes
Andreas Fruter. Fol: 783.
• de consideratieen en concept conditieen over de
aanbesteeding van brandewijn onder alteratie van (...)
tweede article derzelve geapprobeerd. Fol: 784.
• en der messieur tot die aanbesteeding gequalificeerd.
Fol: 784.
• genoegen genomen (...) der messiuers ten opzigte der
constantian wijnen. Fol: 784.
• aankomst van het fransch particuliere schip Le
Experience Kapitein Du Fourq. Fol: 785.
• bij overweging van de vergadering misten de en tot ergen
is verstreckken de wagtder begraffffenissen. Fol: 785.
• is daar teegens op heeden eene locatie gearresteerd en
den raad van politie toegezonden. Fol: 786.
• aankomst van het Engelsch Konings schip Zwaan
Kapitein Holstead. Fol: 786.
27 februarij 1793
• nota der ongepermitteerde goederen met het schip
Leijden aangebragt. Fol: 786.
• den Gezachhebber communiceerden dat het schip Delft
den vierde staat te monsteren. Fol: 787.
• arrivement van het retourschip de Vrouwe Maria
Cornelia Capitein Jan Arendszoon. Fol: 787.
28 februarij 1793
• door den gezaghebber verzogt zijnde den verscheide
artillerie goederen door de smits aan de equipagie
meester te laaten repareeren. Fol: 787.
• is zulks toegestaan als den meester ende den heeren
compagnie kunnende geschieden. Fol: 788.
• verkoop van het afgeleyde schip de Vrouw Catarina
Johanna voor 153 rijxdaalders. Fol: 788.
• resumptie den missive en bijlagen van Gezachhebber en
Raad dato 20 februarij 1793 over het important
agterweezen der leen penningen. Fol: 788.
• naar request de noodzakelijkheid blijkende de
compagnies inkomsten voortaan bij aparte boeken
worden gehouden. Fol: 789.
• is den raad onder den approbatie van het voorgedraagene
daartoe gequalificeerd. Fol: 789.
• besluijt om de voorschreven behandeling door eene
boekhouder generaal te doen geschieden en daartoe aan
der raadsleeden te despecieeren. Fol: 790.
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aan wien een eersten tweede onder boekhouder zal
worden toegevoegd. Fol: 790.
• zullende voor den bediendene en spoedigsten
instructieen woorden geconcipeereerd. Fol: 790.
• en door hun het (...) worden genooten. Fol: 790.
• aanstelling van het raadslit Olof Godlieb de Wett tot
boekhouder tien maal. Fol: 790.
• en den onderkoopman Adriaan Vincent Bergh en den
adsistent Adriaan Jacobus Cruijwagen tot onder
boekhouder. Fol: 791.
• aan wlke laastgemelde de qualiteit van onderkoopman is
toegevoegd. Fol: 791.
• den alhier aanwezende Advocaat Neethling aangesteld
tot Adjunct Fiskaal. Fol: 791.
• Onder toevoeging van 400 rijxdaalders uit des
compagnies kas. Fol: 791.
• besluijt om zo lange de verpagting der douane niet te zijn
geintroduceerd. Fol: 792.
• aan den fiskaal 4 percent van alle inkomen de en vijftig
de regten af te staan ingaande met het aanstaande
boekjaar. Fol: 792.
1 maart 1793
• consideratieen de advies van den Gezagheber en Raad op
de middelen ter simplificatie van het dispens. Fol: 792.
• voordragt van den ondekoopman Adriaan Vincent Bergh
tot de pot van dispencier. Fol: 793.
• besluijt om een accuraaten opgaaf te requiceren van het
te behaale voordeel bij het aameenden der voor geslage
middelen. Fol: 793.
• en of niet gevoegelijk het dispens en negotie pakhuijs in
kan worden gesmolten. Fol: 793.
• zullende in steede van Berg een ander bekwaam
onderkoopman worden voorgedraagen. Fol: 793.
2 maart 1793
• bij ontstaan difficulteiten omtrend de zitting der leeden
Stephanus van Rijnveld en Rijno Johannes van der Riet.
Fol: 794.
• is vertaan der rang aan Rijneveld toe te wijzen. Fol: 794.
4 maart 1793
• op het verzoek van den Adsistent Middelkoop om zeeker
maandelijks van zijn reekening te regeeren. Fol: 794.
• is beslooten des suppliants request favorabel aan de
vergadering van zeventienen voor te dragen. Fol: 795.
• en intusschen onder cauties zijne volle reekening te
laaten afbetaalen. Fol: 795.
• memorie van den geweesen adjunct fiscaal te secretaris
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van den Raat houdende justificatie van zijn gagie ag nu
voorschrijven post. Fol: 795.
• en verzoek om bij vacatures met een favorabel
ambtenaar te werden begunstigen. Fol: 795.
• is besloten de dispositie daaro aan te houden. Fol: 795.
5 maart 1793
• het zamentrekkingslijst van alle ongepermitteerde
aangebrage goederen. Fol: 795-2.
• besluijt om het verzoek van Jacob van Reenen om abolite
van zaken op den 2e maart 1785 jegens hem geveld
vonnis en herstel in zijn vorige post. Fol: 795-2.
• ter dispositie aan te houden. Fol: 796.
6 maart 1793
• op de consideratieen en voordragt der messieur tot de
simplificatie der administratie van het dispens en negotie
pakhuijs. Fol: 796.
• besloten zijnde het zelve op de voorgestelde wijze te
laaten gevolg neemen. Fol: 797.
• zal de administratie van het koorn magazijn provisioneel
onder het opzigt van het raadslit Van Oudshoorn blijven.
Fol: 797.
• door men de ordianire spillagie zal worden genooten.
Fol: 797.
• de post van pakhuijsmeester door des van heit ten
bekleed dadelijk komende te casseeren. Fol: 797.
• is goedgevonden hem leevenst lang door zijn succeseur
te door rijskeeren de heft de revenuen van die verost
genooten worden. Fol: 797.
• en op de voordragt van den boekhouder De Waal tot dies
verrading in seede van een effectief onderkoopman. Fol:
797.
• beslooten het ongnoegen van commissaris generaal door
over aan de messieurs te kennen te geeven. Fol: 798.
• zullende niet te min bij vorkoomen de gelegenheid een
gunstig reguard op het getuijgenis van gemelde De Waal
worden geslaagen. Fol: 798.
• aanstelling van het hoofd van het guarnizoen comptoir
Cornelis Cuijwagen tot dispencier en pakhuijsmeester.
Fol: 798.
• aan den welke tot boekhouder is toegevoegd voormalige
De Waal. Fol: 798.
• de klaagten teegens den secretaris Honoratius Chrisitaan
David Maijnier door den landdrost moeten gedaan
ongegrond bevonden zijnde. Fol: 799.
• verzoeke der messieurs qualificatie om den zelven tot
landdrost aan te stellen. Fol: 799.
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7 maart 1793
• op de kennisgave van den gezaghebber kennis dat de
hervormde predikanten zig bezwaard van den hoedanig
zig te gedragen omtrend een egte zo intens van den
Kapitein ter zee Nicolaas Acker met zijn overzeese
/wijfs/ vrows zusters dogter. Fol: 799.
• zijn voorschrijven predikanten ontbieden van het
bezijden gemelde geinformeerd. Fol: 800.
• mitsgaders van de verdere maatregelen welke
commissaris generaal van meening zijn op dat stuk te
beraamen bij desselfs aankomst te Batavia. Fol: 800.
• aankomst van het Genneesch schip Bonaventura kapitein
Rammo Rijno zijnen. Fol: 800.
• missive van den gezachhebber en raad over de hefting
eene recognitie van vijf percent der repatrieerende
persoonen. Fol: 801.
• en dito houdende conideratieen op het reglement van
directie der Bank van Leening. Fol: 801.
• mitsgaders de afbetaaling der landssoldijen en de
jaarlijkse acceptatie van gelden in het kompagine kas.
Fol: 801.
• besluijt om op boven gemelde stukken nader te
disponeeren. Fol: 801.
• en op het bericht aangaange het verzoek van des
compagnies bakker Arend van Wielligh ten eersten te
disponeeren. Fol: 802.
9 maart 1793
• Memorie aan de Commissarissen Generaal gepresenteert
door Rijno Johannes van der Ries. Fol: 803-812.
• In hond eener Memorie van den adjunt secretaris der
Weeskamer R.J van der Ries. Fol: 803.
• Houden de verzoek dat Commiissarissen General zouden
gehiven te verklaaren dat de verwarde straat der
weeskamer aan geen negligentie of kounloosheid van
hem te wijlen zij. Fol: 804.
• En bij voorkomende gelegenheid met een ambtenaar te
werden gefavoriseerd. Fol: 804.
• Mitsgaders te worden gemaintineerd in de Rang boven
het Lit van Justitie van Rijneveld. Fol: 805.
• Het eerste verzoek voor vervallen gehouden wordende
uit consideratie dat de verwarde toestand der weeskamer
aan opgemelde van der Riet niet geweeten word. Fol:
805.
• Zal het den zelven voorts bij vacature vrijstaan neevens
andere persoonen ambtenaren te aanbieren. Fol: 805.
• De justificatie van zijn gekeeken plight voor nodeloa
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gecommendeeren zijnde. Fol: 805.
• Is belangende de slordigheid in het effenstellen der
Resolutien mitsgaders het verder door hem verrigte, als
bezijden gemeld. Fol: 806.
• Geblaken dat en geen rede van klaagen en ook geen
prejudicien door hem suppliant kan worden gemaakt.
Fol: 811.
• Door de finaale aanstelling van Rijneveld tot Lit van
Justitie voorname word ook de rang aan hem toegekend.
Fol: 811.
• Reserveerende de Commissarissen Generaal aan zig des
suppliant approbatie of dissapprobatie tot voorder
qualiteit. Fol: 811.
• Besluit om van deze dispositien de nodige extracten af te
geven. Fol: 812.
• En eene Missive dien aangaande aan de messiurs af te
zendenm . Fol: 812.
12 maart 1793
• De aanbesteding van Branderwijn op Commissarissen
van den gezaghebber Rhenius surpasserende de bereking
door de messiurs daar van gemaakt. Fol: 812-813.
• Veroorzaakt door de Brandewijn gewoone zij haar van
dat product. Fol: 813.
• Is besloten de zake in steede voor 5 voor 2 jaar aan den
burger van den Berg voor 58 1/2 rijksdaalders de legger
aan te besteden. Fol: 813.
• Aankomst van het Genuesch parkulierschip La Citta de
Genua kapitein Parodi. Fol: 813.
• Geresumeerde Notulen van het rapport van
Equipagiemeester, Cornelisz van arrivement van het
Deensch partikulierschip 'Corinte Bernstoef' Kapitein
Morris en over de lijst der ongepermitteerde goederen
met het schip 'Leijden' aangebracht. Fol: 813-814.
• Arrivement van het Deensch partikulierschip Corinte
Bernstoef Kapitein Morris. Fol: 814.
• Ons kompagnie Pakketboot De Vlijt desselfs kruijstogt
terug. Fol: 814.
• Lijst der ongepermiteerde goederen met het schip
Leijden aangebragt. Fol: 814.
• Geresumeerde notulen van den 13 Maart 1793. Fol: 814830.
• Gezaghebber Rhenius ter requisitie van Commissarissen
General geprocureerd copia sententie van den Raad van
justitia gewezen in de zaak van Fiskaal den burger
Vaandrig Coenraad Nelson. Fol: 814.
• Aankomst alhier ter rheede van de volgende scheepen
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als. Fol: 814.
Des kompagniesschip Oosthuijsen Kapitein Schecler.
Fol: 814.
Het Noord Amerikaans Schip Mary Kapitein Leach. Fol:
815.
En het Franschpartikulierschip La Bellone Kapitein Du
Blee. Fol: 815.
Rapporten van den equipagiemeester Cornelisz wegens
de aankomst van de scheepens. Fol: 815.
China's Retourschip 'Oosthuisen' (van China voor Kamer
Hoorn), Kapiten Gerrit Scheeler. Fol: .
Retourschip 'Mary' (van Bengalen gedestineerd na
Ostende), Kapiten John Leach. Fol: .
Fransen partikulierschip 'La Bellone' (van L'Orient
gedestineerd na Mauritius), Kapiten De Blée. Fol: .
Missive van gezaghebber Politieken Raad ter informatie
dat overmits in Heemraden van Graaf Reynes de
ingezachten voor hem: colonie in de waan hadden
gekracht als of Commissarissen Generaal hem ontheeven
hadden van de agterstallige Leenpenningen. Fol: 815.
Waarop de dispositie word aangehouden. Fol: 815.
Als mede op de consideratien der messieurs op het
verzoek van den resident Fab Christoffel Brandt om
gelibereerd te worden van de verzorging van Spijzs
Drank aan compagnie gequalificeerde dienaaren. Fol:
815.
Resumtie der missive van den gezaghebber Politieken
Raad aan Commissarissen generaal een ampel en
gedetailleerd vertoog en bijlagen van Ondtshoorn,
mitsgaders het klagtschrift den Burger krijgsraad. Fol:
816.
Op welke stukken de bezijden gemelde reflexiengevallen
zijnde. Fol: 816.
In de uitstap van voorschrijven krijgsraad om zig
collegialiter mogen voorschrijven te addresseeren uit
dien hoofde eenige zint te verschoonen. Fol: 818.
En zal om de aangehaalde reedenen op deze demarche
geen verdere reflexie worden gemaakt. Fol: 818.
Mitsgaders gerorgd worden dat de Fiskaal van Lijnden
van zijn port zal worden ontstagen. Fol: 818.
De genoegzaam teegens den zelven bewesen klagten
over de oogIuijking omtrend den invoer van
Boegineesche Slaven. Over de Composite met Smit van
Dillenburg. De mishandelingen aan den Vrijen man
Caspar. Fol: 819.
En het niet verantwoorden eener somme van 1940
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rijksdaalders in des Kompagnies kas van
geconfisqueerde towwwerken. Fol: 819.
Zal omtrend den invoer van Boegineesche Slaven bij
komst te Batavia het bergden gemeld geeffectiveerd
worden. Fol: 820.
Terwijl door de reeds genome dispositie van
Commissarissen Generaal de compositie met Smit van
Dillenburg vernietig. Fol: 820.
En de mishandelingen aan den Vrije man Caspar tot zijn
genoegen afgedaan zijnde. Fol: 820.
Wijders de compagnies voor vooren gemeld confiscatie
door den adjunct Fiskaal Edter schadeloos gesteld
worden. Fol: 821.
De compositie melden Kapitein Lieutenant Arnoldus
Rogge niet genoegzaam beweezen zijnde. Fol: 821.
Het niet actionneeren van den gezaghebber Valkenburg
en Sergeant Stofberg. Fol: 821.
De confiscatie van de Tabak behorende den Kapitein
Lieutenant Altrog in regten geen geloof meriteerende.
Fol: 821.
En eene presumtie niet genoegzaam is om iemand te
vervadeelen. Fol: 823.
Door de verklaringen van de Burgers Hendrik Jacob
Welchers en Jacobus Johannes van den Bergh wel tot
waarschijnlijkheid gebragt zijnde de visitatien der
Militairen aan eenige Burgerhuijzen. Fol: 823.
Zoude evenwel de Fiskaal van Lijnden daarop nog
dienen te worden gehoord. Fol: 823.
Als meede op het in Arrest taaken van den Sergeant
Kontze. Fol: 823.
En het niet apprehenderen eener van de vagabonden. Fol:
823.
Welke stukken egter genoegzaame gronden op leveren
om gemelde Fiskaal zijn post te doen staaten zonder
evenwel op eenige verzoeken regard te slaan. Fol: 823.
De klagten over visitatie aan het huijs van den Major
Fischer met zijn bewilliging geschied. Fol: 824.
En het niet overbrengen in des compagnies kas eene of
somma van 50 ducatons niet ten lasten van den Fiskaal
van Lijnden geconsedeerd zijnde. Fol: 825.
Is de aangegaan Compositie met den landbouwer
Pietersen overslaan van den regter gescheid voor legaal
beschauwd. Fol: 825.
Omtrend de suspisie dat den Capitein lieutenant
Arnoldus Rogge door Le Sueur Vaandrig Nelson zoude
zijn gecorrumpeerd. Fol: 826.
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Is aan hun vrijgelaaten hunne actie dien aangaande
tegens opgemelde Fiskaal te Instituteren. Fol: 826.
• Beschouwing van het gedrag door den ad interim Fiskaal
de Hij Sin dagen gehouden. Fol: 826.
• Welke Commissarissen Generaal ten hoogsten
afkeerchiale hem cijfer van kwade trouwe vrij kennen.
Fol: 826.
• Met Vrijspraak van de compositie met den gezaghebber
Valkenburg aangegaan als den toets kunnende
doorslaan. Fol: 827.
• Ordonneren om het gementioneerde te houden voor
afgedaan. Fol: 827.
• En recommandatie om teegen onregtmatige poursuites
en vepatien zorgenlang te waaken. Fol: 828.
• Op bekomen Rapport van den gezaghebber Rhenius dat
eenige leeden van den burger kijgsraad zig hadden
beklaag over zeeker sententie in de zaak van het officie
Fiskaal contra den Vaandrig Conraad Nelson den 1 maart
1792 gereld. Fol: 828.
• Is goedgevonden den te verklaaren dat de Raad van
Justitie overeenkomstig haare verpligting heeft
gehandeld. . Fol: 829.
• Terwijl niet te min de bijgevoegde periode request de
sententie had behooren te zijn uitgelaaten. Fol: 829.
• Maar van den Raad van Justitie bij Extract zal worden
geinformeerd met recomendatie in het vervolg alk
nodelooze Extensien te vermijden. Fol: 830.
15 maart 1793
• Geresumeerde Notulen van den 14 maart 1793. Fol: 830839.
• Consideratien van den gezaghebber Raad over de
opzigting eener bank van leening. Fol: 830.
• Over de uijtbetaaling der Landsoldijen en de jaarlijkse
acceptatie van 4 tonnen. Fol: 830.
• Besluit om bij Publicatie te arresteren een verbod tegens
de Uitraar van goud en zilver. Fol: 830.
• Tot afschaffing van het vermaken der soldij zak en dies
lijstbetaaling alhier met verhoging. Fol: 830.
• Tot een provisioneele en als bezijden omschreeven in
Cas telling van 4 tonnen des jaars. Fol: 831.
• En ter opzigting eener bank van leening, onder bestier
van 3 Commissarissen en verder bepaald bij die
Reglement. Fol: 831.
• Aan welke bank in gestempeld papier zal opgeschoten
worden zo wel dezelve zal benodend zijn. Fol: 831.
• Mitsgaders het roulkerende geen 1.000.000 rijksdaalders
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excedeerende. Fol: 831.
5 percento van de uijtgezette capitalen zal door de bank
jaarlijksch in des compagnies Kas overgebragt worden.
Fol: 832.
En het overig geproficeerde als blijden gemeld na
afbetaalde stuijshuur te worden verdeelen. Fol: 832.
Zullende President, Commissarissen, boekhouder,
kassier moeten in staan vooralle bankeren ten leder voor
zijn aandeel. Fol: 832.
Aanstelling van het zaads lit Jacobus Johannes LeSueun
tot president en Johannes Smuts ende Clemente
Matthiesjen Junior tot commissarissen van de bank. Fol:
832.
Waar van den gezaghebber de Raad kennissen zal
worden gegeven met qualificatie in het vervolg op voor
dragt van ... de bank de opvervullende posten to
vervullen. Fol: 832.
Zullende in het presente geval tot boekhouder en Cassier
aan commissarissen Generaal weegeschikte subjecten
moeten worden voorgedragen. Fol: 833.
En het huijs bewond door den Kapitein Militair van
kervel tot de bank worden gebruikt. Fol: 833.
Waarvoor door deselve aan de compagnie het huijshuur
van een kapitein zal worden te goed gedaan. Fol: 833.
En zonder qualificatie in het een en andergeen
verandering mogen geschieden. Fol: 833.
Repartitie der aan des compagnies dienaaren toegestaane
in cas telling van 1 ton des jaars. Fol: 833.
De Weeskamer en zodanige persoonen als Europeesche
behoeftens hebben ingevoerd zullen alleen Jonisseeren
van de twee tonen. Fol: 834.
En de resteerende ten blijven ter concurrentie der bij de
vergadering van 17de permissie bekomen hebbende
persoonen. Fol: 834.
Zullende het rembours van de ducaton voor laastgeno de
bepaald blijven op 67 stuijvers. Fol: 834.
Het huijs van den Capitein J. Blesfer gedestineerd zijnde
voor het comptoir generaal. Fol: 834.
Zat aan den zelven de gewoone huijshuur ingelden
moeten worden toegelegd. Fol: 834.
Bij deliberatie op de onderscheidene verzoeken om geld
in kas te tellen. Fol: 835.
Is goedgevonden deselve uit hoofde der algemeene
bepalingen voor verraken te houden. Fol: 835.
Als mede weegens de oprichting eener bank van leening
de verzoeken om met geld uit compagnie cassa te werden
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geklefd. Fol: 836.
• Op het request van Hendrik Vos eigenaar van het
Nieuwland verzoekende om het geen de suppliant niet
convenkeren mogte van de reskerende 3 paaijen af te
betaalen deselve tegens 1/2 plaats mo op intrest te mogen
te houden. Fol: 836.
• Op een dito van des Gideon Rosfoun eigenaar van des
compagnies Huys in baaij Fals om de tweede paaij zijnen
kooppeningen. Fol: 837.
• En op het verzoek van Hendrik Oostwald Laubseher om
de 3 paaij van des compagnies goederen het vrisferschok
in gelijks ... te beleggen. Fol: 837.
• Is verstaan aan opgemelde requistianten onder supp te
borgtogt en verbanden van plaatzen en huijzen ieder een
jaar als daerbij bepaald te permitteren. Fol: 837.
• De request van Jacobus Johannes van den Berg om een
Capitaal van 241.50 rijksdaalder weegens pagtpenningn
te ragte ontfangen. Fol: 838.
• Tot sijne van consideratien het berigt aan den
gezaghebber het raad gezonden. Fol: 839.
16 maart 1793
• Geresumeerde Notulen van den 15 maart 1793. Fol: 839850.
• Deliberatie over de Zwarigheden om het middel van
Collateraal te introduceeren en omzend de belastingen
door Burgesraden voorgedraagen. (notulen van den 21
en 28 december 1792). Fol: 839.
• En omtrend de belastingen door Burgerraden
voorgedragen. Fol: 839.
• Besluit om af te zien van het voorschreven collateraal de
50de penning. Fol: 839.
• En om alle persoonen die de Colonie zullen verlaaten een
recognitie van 5 percento hunnen bezittingen te heffen.
Fol: 840.
• Mistsgaders 3 rijksdaalders van elke legger Brandewijn
alhier aangevoerd werdende. Fol: 840.
• Item de 25ste in steede van de 40ste penning bij het
verkoepen van vaste goederen. Fol: 840.
• En voortaan alle vendibrieven als beijden gemeld op
regels te schrijven. Fol: 840.
• Ook voor het houden van pleijzier zijtuijgen een zeeker
tantum te betaalen. Fol: 841.
• Nadere bepaaling omtrend de eprsoonen de welke het
amptgeld zullen moeten opbrengen. Fol: 841.
• Den geheimschrift ver Christiaan Godlieb Hohne. Fol:
842.
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Berigt van den gezaghebber Raad op het verzoek van
resident in Baaij Fals Christiaan Brand om
gededomageerd te worden voor de verzorging van des
compagnies gequalificeerd de dienaaren in commissie na
de baaij fals gezonden wordende. Fol: 842.
Besluit om de boekhouders en adsistenten ten dien einde
gebrugkt wordende toe te leggen een Njadi per dag. Fol:
843.
En dan vandaan den gezaghebber het Raad voorname
kennis te geeven met aanbevulling van alle menage te
voorschreven. Fol: 843.
Zullende den Resident van plight blijven alle hogere
gequalificeerden des door de regering gecommitteerd
wordende van huijsvesting en te voorzien onder genot
van 1 Duceton des daage. Fol: 843.
Op het bedeelde van voorname messieurs dan den
Heemraad van Graaf Rijnet Joubert de ingezetenen
aldaar in een verkeerde waar omtrend de quijstschelding
van recognitie penningen had dan gebragt. Fol: 843.
Is besloten de ingezetenen door een waarschuwing daar
van te desabuseeren. Fol: 844.
En deselve aan de Regering toe te zenden met
recommandatie op de gangen van hem Joubert een
naarkeurig oog te vestigen. Fol: 844.
Bij resumtie eener Missive bijlagen over de klagten van
den geweezen Landdros Woeke teegens der Secretaris
Maijnier in dies gevolgen 16den. Fol: 844.
In voorweeging zijnde genomen dat opgemelde
messieurs bij missive van 27 October gequalificeerd zijn
tot de afdoening van voorschreven klagten. Fol: 844.
Is goedgevonden bij terugzending van gezegde stukken
het ongenoegen van Commissarissen General de kennen
te geeven en zig aan voorgaan de brief te referren. Fol:
844.
Aanstelling van den boekhouder en guarnizoen
boekhouder Muller tot Hoofd van het guarnisoen
comptoir. Fol: 845.
En dan Adsistend Christoffel Lehman tot boekhouder in
Steede van eerstgemeelde. Fol: 845.
In consideratie van het vermeerdelde werk voor den
boekhouder in de beijde Pakhuijzen Arend de Waal. Fol:
845.
Is besloten den zelven de rang van onderkoopman en
donneer van 20 rijksdaalders primo? maand. Fol: 845.
En zeeker Memorie van den gezaghebber Rhenius voor
de verstrekking van Lijwaaten ten sine van berigt aan de

H O G E C O M M I S S I E | 160

regering te zenden. Fol: 846.
• Op de requeste van den equipagiemeester Cornelisz
versoekende oen behoudende qualiteit en gagie te mogen
repatrieren en tot den dag van zijn vertrek in de tegens
woordige wooning te mogen verblijven. Fol: 846.
• Is hem suppliant gepermitterd en als zodanig in zijn
plaats aangested den zig alhier bevinderde oud kapitain
Voltelen. Fol: 847.
• En op de Consideratien der messieurs op de requeste van
der capiteien militair A.G van Kerrel. Fol: 847.
• Besloten des suppliant verzoek om bezijden gemeelde
reedenen te wijzen van de hand. Fol: 848.
• Als meede het ingelijks door gemeelte Jan Hendrik
Munnik gedaan verzoek om de eijgendom van zeeker
Strookje Lands. Fol: 848.
• Terwijl in teegendeel het verzoek van Arend van Milligh
om brood uit des compagnie bakkerij te mogen
verkoopen gepermitterd is geworden. Fol: 849.
18 maart 1793
• Op de instantien van burger raden om zulke nodig
oordelende zig over zaaken de Colonie en ingezeetenen
zackende aan de vrage van 17 te mogen addresseeren.
Fol: 851-855.
• Op de instantien van burger raden om zulke nodig
oordelende zig over zaaken de Colonie en ingezeetenen
zackende aan de vrage van 17 te mogen addresseeren.
Fol: 851.
• Is in aanmerking van al het beijden gemelde. Fol: 851.
• Goedgevonden aan dezelve de faculteit te geeven om na
alvorens zodanige zaeken aan de regeering te hebben
voorgedragen. Fol: 853.
• En zig van de daar opgenome Resolutie bezwaard
zeerkende. Fol: 853.
• Zulx vervolgen aan de vergadering van 17en de mogen
communiceeren met kennis gave van den inhoud der
addresse aan den hoofd gebieden. Fol: 853.
• Zullende van deeze permissie zo min mogelijk gebruijk
worden gemaakt. Fol: 853.
• En de messieurs daarvan bij extract kennisje gegeven
worden. Fol: 854.
• Mitsgader gerecommandeerd om hoelangs hoe meer een
nuttig vertrouwen met de notabelste in gezetenen
conserveeren. Fol: 854.
• Geresumeerde notulen van den 16 maart 1793. Fol: 854.
• Rapporten van den equipagiemeester Cornelisz wegens
de aankomst van het NoordAmericaanschschip 'Hunter'
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(van Salem gedestineerd na hier), Kapitein TH.
Chipman. Fol: 854.
• Uit consideratien messieurs op het request van des
compagnies gecontracteerde Slagters van Rheenen om te
worden ontheeven van zeekere belasting groot 838.26
rijksdaalders. Fol: 855.
• Geblecken zijnde dat voorschreven vergoeding in
geenen deele aan hen kan worden opgelegd. Fol: 855.
• Zo is besloten opgemaakte Slagters daarvan te libereeren
en al vergoeding te doen geschieden door de
gouvernement die zulke incumbeerd. Fol: 855.
• Op het verzoek van den kapitein Ingenieur Thibault om
verbeetering van inkomsten. Fol: 855.
• Goedgevonden ter dispositie aan te houden. Fol: 855.
19 maart 1793
• Aan de laden van Justitie van burgerwegen ter hand
gesteld extract uit het geresolveerde van gisteren, 19
maart 1793.
• Aan de laden van Justitie van burgerwegen ter hand
gesteld extract uit het geresolveerde van gisteren. Fol:
856-862.
• Aan de laden van Justitie van burgerwegen ter hand
gesteld extract uit het geresolveerde van gisteren. Fol:
856.
• Met kennisgave dat van de heffing van collateraal en
50ste penning was afgezien en daar teegen nieuwe
middelen van belasting ingevoerd. Fol: 856.
• Verschijning van Commissarissen Generaal aan den
Raad van Politie en aangemelde Raad de reflectien
omtrende haar gehouden gedrag in de zaak van den
Fiskaal van Lijnden voor kordende. Fol: 856.
• Met betuijging van alle genoegen over het uijtgebragte
rapport van het raadslit van reede van Oudtshoorn. Fol:
856.
• En recommandatie aan op gemelde raad zig in het verre
welgemelde overeenkomstig haare verpligting te
gedragen. Fol: 856.
• Besoigne aangaande de geintroduceerde middelen van
belasting in deeze colonie. Fol: 857.
• Mitsgaders over het op te brengen amptgeld. Fol: 857.
• En de eerste termijn de voldoening op primo Julij
mitsgaders de overige op primo Januarij des jaare
bepaalde. Fol: 857.
• Waar na Commissarissen Generaal de vergadering
voorname verlaten hebben. Fol: 857.
• Ingekomen het rapport van den Equipagiemeester
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Cornelisz weegen de aankomst van het Kijserlijk
Fregatschip 'La Jardiniere' Kapitein Baudin. Fol: 857.
Op de requeste van Wesmeesteren deezer stede
verzoekende om de proces kosten in de nalatenschap van
wijlen Martinus Melk waarin zij ambtshalven door den
Raad van Justitie der kasteel batavia zo ter eerste als
tweedw instantie zijn gecondemneerd uit hunne prive
beurzen te betalen. Fol: 858.
Uit de gewoone kamer ongelden te mogen voldoen en de
suppliant daar van te ontheffen. Fol: 858.
Is in aanmerking van de plausibel begronden waarop de
suppliant de validiteit der testamentaire acte voor het
getuijgen gepassend in twijffel hebben getrokken. Fol:
858.
Bevonden het verzoek van de kosten ter eerste instantien
gevallen gunstig requard te meriteeren. Fol: 858.
Dog dat de suplliant niet heben berust in de uijtspraak
der Raad van Justitie alhier. Fol: 858.
En niet kunnen de vrijgesproken worden van temerair te
hebben geligiteerd. Fol: 859.
Ook welke regten in de kosten der tweede instantie zijn
gecondemneerd. Fol: 859.
Vervolgens besloten den suppliant uijt hoofde van het
beijden gemelde te liberaren van de betaaling der kosten
ter eerste instantie in voorschreven procedures gevallen.
Fol: 859.
Malqualificatie om zulx uijt het fonds der kamer
ongelden te voldoen. Fol: 859.
Wordende het verder verzoek geweezen van de hand.
Fol: 859.
De consideratien van den gezaghebber Rhenius op het
Stuk van de militaire honneurs aan den secunde Lb
General word. Fol: 860.
Ter Dispositie zijnde aan gehouden. Fol: 860.
Ende van weegens derzelven en den Raad alhier
ingekoomen drie Lijsten van ongepermiteerde goederen
van de overheden van het schip oosthuijsen. Fol: 860.
Maar van de overneem des te exorbitant ingekogt voor
de kompagnie geen reekening kunnende geeven. Fol:
860.
Is besloten ger goederen des compagnies weegen in te
slaan en te laaten ontfangen door onderzoeken ten
behoeve van welke dezelve zijn aangebracht. Fol: 860.
Onder Betaaling der gewoone zegten en 10 percento van
de waarde zo voor vraagt als recognitie. Fol: 861.
Op het verzoek van den Adsistent ter Politieke Secretaris
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Weltters om als Klerk ter secretarij van Commissarissen
General gedurende de request werden geemployeerd.
Fol: 861.
• Is goedgevonden denzelven uit zijn voorname post te
intslaan met behoud zijner gagie tot den dag van het
vertrek naar Indiën. Fol: 861.
• En denzelve als voornaamd aan te stellen met een
tractement van het 100 en defroyement van een Ducaton
des daags. Fol: 862.
• Mitsgaders bij extract aan voorschreven Weltters en de
messieurs kennis te geeven. Fol: 862.
20 maart 1793
• Zijn geresumeerde de Notulen van gisteren der 19de
maart. Fol: 862-863.
• Aan den ad interim fiskaal Denijs onder serieuse
commandatie van plegts betragting ter hand gesteld
extract voor zo verre hem concerneerende uit de
resolutien van den 14 deeser betrekkelijk de klagten van
den burger krijgsraad. Fol: 862.
• Betuigd zijn hartelijk leed weezen met belofte zulks te
zullen nakoomen. Fol: 862.
• Door President het Commissarissen van de bank een
Schriftelijke voordragt van persoonen tot de posten van
boekhouder het pandbewaarder mitsgaders Cassier
gedaan zijnde. Fol: 863.
• Is daar inne genoegen genoomen. Fol: 863.
• Communicatie van de monshering der scheepen de
vrouw Maria Cornelia en de resolutie op den 27ste maart.
Fol: 863.
21 maart 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van gisteren. Fol: 863-864.
• Aankomst van het schip Berkhout kapitein Cederborg na
Battavia Bestand. Fol: 863.
• Opbekomen rapport dat des compagnies instkomen het
schip Texelstroom getrick aan provisien komet te
hebben. Fol: 864.
• Is besloten den gezaghebber Rhenius te gelasten de
pakketboot de vlijt immediatelijk ter opspeuring en
adsistentatie depecheeren. Fol: 864.
• En de bezijden gemelde parteentire brieven uit het schip
Berkhout geopend en gelijk zijnde. Fol: 864.
• Zijnde de alhier gehoorende import comptoire. Fol: 864.
• Mitsgaders de cassen en pakketten weder op het schip
Berkhout bezorgd geworden. Fol: 864.
22 maart 1793
• Door Burgerraden instantig verrogt zijnde om bij
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vacature onder Presidie van den President van Justitie
afzonderlijke Nominatien te mogen formeeren. Fol: 865.
• En ten aanzien haarer verrigtingen een apart collegien te
mogen formeeren. Fol: 865.
• Overleggende diverse authentieke bewijsen ten betoge
dat van on her daar voor zijn erkende. Fol: 865.
• Met verzoek deselve examinatie neeken en
overeenkomstig bevindende der selve versoek toe te
slaan; mitsgaders te mogen gebruijk maken van
secretaris in bode van den burger krijgsraad. Fol: 866.
• Is na examinatie en accoord bevinding als bezijden
gemeld. Fol: 866.
• Goedgevonden daarop een gunstig reguard te slaan. Fol:
867.
• En het bij requeste door den oppermeester Kompagnies
gedaan verzoek. Fol: 867.
• Om onder genot van zodanige gagie en Emolimenten als
Commissarissen Generaan zullen goedvinden in het
hospitaal te worden geplaatst. Fol: 867.
• Ter Dispositie aan te borden. Fol: 867.
• Communicatie van de aanbesteding der leverantie van
Thuijnzaden voor zect modicque prijzen. Fol: 867.
• Het welk voor notificatie is aangenoomen. Fol: 868.
• Arrivement van het Engelschip Kompagnie schip The
Pitt Capitein Menning. Fol: 868.
• Lijst der kassen het pakketten brieven en papieren zig op
de scheepen Leijden en de vrouw Maria Cornelia
bevindende. Fol: 868.
23 maart 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 22ste
(tweeentwintigste) maart. Fol: 868-869.
• Geleezen de Consideratien der messieurs op de requeste
van den wijnkooper van den Bergh om voor de helft der
pagtpenningen van den Jaare 1790/1 met een somme van
24150 rijksdaalders uit des compagnies cas te werden
gerestitueerd. Fol: 868.
• Waarop de dispositie is aangehouden. Fol: 868.
• De beschadigde Coffijboonen uit het retourschip Leijden
ontloft, en opeen ingehuurd pakhuijs getransporteerd
zijnde, dors zwaare broeijongen niet kunnende
bezedderd worden. Fol: 869.
• Is opgetuijgenis van den secretaris Daniels en
Gezaghebber Rhenius die desweegens inspectie hadden
gedaan. Fol: 869.
• Besloten dezelve aan het zeestrand te begraven. Fol: 869.
• Zullende de geheel gezonde en met beschadigde
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vermengde bij eerste scheeps geleegen heed na
Nederland. Fol: 869.
• En in zelver wegen ten aanzien van de zig nog aan bord
bevindende gehandelt worden. Fol: 869.
24 maart 1793
• Aankomst van des kompagniesschip de Zwaan Kapitein
Maankopf. Fol: 870.
• Aankomst van het Zweeds schip Sophia Magdalena
Kapiten Hans Hendrik Claassen. Fol: 870.
• Aankomst van het Franspartikulierschip Le Juste
Capitein Pierre Bonlland. Fol: 870.
• Aankomst van het Genueerschpartikulierschip Victoria
Capitein Seka, hebbende Caastgemelte het schip de Jontr
Sebilla Anthonetta in slag te staat gepraaijd. Fol: 870.
• Opening van een Kassje pakt brieven uit het schip De
Zwaan. Fol: 870.
25 maart 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 23ste
(drieentwintigste) en 24ste (vierentwintigste) maart. Fol:
871-877.
• Arrivement van des compagniesschip de Nagulboom
Capitein Hans Barendze. Fol: 871.
• En het Englelsch partikulierschip Brittania Kapitein
Ravin. Fol: 871.
• Aan Commissarissen Generaal geblecken zijnde dat des
compagnies schip De Zwaan voor de kamer Zeeland
slegte geballast uit europa alhier is aangekomen. Fol:
871.
• En dat het schip Texelstroom voor de kamer Amsterdam
expresselijk tot transport van des compagnies behoeftens
en goederen op vragt voor dit Gouvernement is
uijtgezonden. Fol: 871.
• Is bij overweeging dat het nadeel hier door bij de
compagine gelieden had kunnen worden geprevinieert.
Fol: 871.
• Goedgevonden, bij het te verzenden verslag na
Nederland het bezijden gemeld te reniarrqueeren ten
zinde van de ruijmte der scheepen een nuttiger gebragt te
maken. Fol: 872.
• Bij deliberatie op de consideratien van den gezaghebber
Rhenius omtrend het bewijzen van Militaire honneurs
LB eerstij des aan den secunde deeses gouvernements
boven de Leeden des raads. Fol: 872.
• Is goedgevonden, dat opgemelde raadsleeden voorstaan
daar van zullen blijven Jonisseeren. Fol: 873.
• En dat om de secunde de nodige distinctie weder te
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geeven het bezijden gemelde zal worden geobserveert.
Fol: 873.
• En dat buijten den secunde en President van Justitie in
der tijd geen Raadslit de titul van Wel Edele Achtbaare
Heer in addiressen zal genieten. Fol: 873.
• Den gezaghebber Rhenius van het gezag wordende
ontslagen zal dezelve beneevens zijn huijdbrouw altoos
de zitplaats in de kerk mogen behouden. Fol: 873.
• Omtrend het maintien van goede ordre in het politique.
Fol: 873.
• Zal opzigtelijk de te houden vergaderingen en
resumeeren van Resolutien de messieurs acte attentie
gerecommandeert werden. Fol: 874.
• Geen copien of extracten uit Resolutien en verdere
boeken en papieren zal zonder voor kennis van den raad
of Hoofd geblecken van de Secretarij mogen geligt. Fol:
874.
• Nagelijks geene boeken of papieren aan particuliere
huijzen der Raadsleeden over gebragt in ogen worden
dan wanneer zulx voor den dienst noodzakelijk
geoordeelt word. Fol: 874.
• De Secrete ordres der vergaderinge van 17ne
(zeventiene) bij brief van 28 Julij 1785 betrekkelijk de
post van Hooft den Militie zal Stiptelijk agtervolgd
worden. Fol: 875.
• Ter voorkoming van verschillende begrijpen omtrend
den geest derzelve word de functie en verrigtingen van
Chef den Militie in de navolgende termen verklaarde.
Fol: 875.
• En is laatstelijk eene Missive overdat ontwerp aan de
messieurs gearresteerd. Fol: 876.
• Door den geweesen Kapiten Klaas Voet per requeste
verzorgt zijnde gunstige remissie der aan hem opgelegen
straffe. Fol: 876.
• En op een der gereed leggende scheepen na Batavia te
mogen reis vorderen. Fol: 876.
• Is goedgevonden bij het geresolveerde te persisteeren om
het gedaan verzoek te wijzen van de hand. Fol: 876.
• Gelijk meede het verzoek van Capitein Gerrit Scheeler
om 4 (vier) Cassen Porcelijn na Nederland te
transporteeren, gehouden is voor verraden. Fol: 877.
26 maart 1793
• Aan de Burgerraden Smuts en de Wet, de deliberatien op
de door hun gezamentlijk gedaan verzoeken
gecommuniceerd zijnde. Fol: 877.
• Zijn dezelve ontboden ten einde het extract den daar op
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te neemen resolutie op morgen te koomen ontfangen.
Fol: 877.
Op de door den gezaghebber Rhenius geproduceerde
requeste van de weesmeester Brink versoekende ontslag
uit den dienst. Fol: 878.
Is goedgevonden dezelve te ontslaan. Fol: 878.
En als weesmeester aan te stellen den oud burger
commissaris Anthonij Berrangé. Fol: 878.
Met kennisgave aan de messieurs. Fol: 878.
Resumtie der requeste van de pakhuijsmeester en lit van
Justitie van Egter, hudende versoek om ontslag in uit den
dienst. Fol: 878.
Is verstaan des suppliant verzoek behoudens rang te
recordeeren. Fol: 878.
En ter vervulling der vacante raadsplaatsen in den Raad
van Justitie de bezijden gemelde persoone aan te stellen.
Fol: 878.
Wordende als zodanig in ecde geapprobeerd den
provisioneel aangestelden Rijno Johannes van der Riet.
Fol: 879.
Bepaling van de Rang van des compagnies dienaren in
den Raads van Justitie. Fol: 879.
In overweeging genomen dat het lit van burgerwegen
Hendrik Justitie de wet voor als nog niet kan uijtoefenen
de functie van lit van Justitie. Fol: 879.
Zal het jongstelit Bruijwage meede buijten functie
blijven tot dat die hindernie zal cesseeren. Fol: 879.
Bij deliberatie op de bij missive van 21 (eenentwintig)
December voorleedenen jaar vermelde provisioneele
aanstellingen. Fol: 879.
Is goedgevonden neevens gemelde persoonen te
approbeeren. Fol: 880.
Door de considerabele reductie van het guarnizoen de
oprigting van een Militaire Krijgsraad onnodig
geworden zijnde. Fol: 880.
Word de voordragt van Gabriel Exter tot Auditeur
Militair voor vervallen gehouden. Fol: 881.
En uit dien hoofde alle Debicten als voorheen bij den
Raad van Justitie moeten worden, afgedaan met
assumptie van twee officien van het guarnizoen in pur
militair delicten. Fol: 881.
Redene om op de voorslagen der messieurs militaire
commissie rakende het Nationaal Bataillon voorals nog
niet te disponeeren. Fol: 881.
En aanstelling van den Vaandrig Stephanus Hendriksz
tot Lieutenant mitsgaders den Sergeant Philip Julius
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Ernst Kontze tot Vaandrig op voordragt der messieurs.
Fol: 881.
Het Corps Artillerie in 3 (drie) Compagnien verdeeld en
op den voet door de messieurs militaire commissie
voorgeslagen bepaald zijnde. Fol: 881.
Zal dus maandelijkse gagien op resice lijsten gelijk die
van het bataillon worden uijtbetaald. Fol: 882.
En door de messieurs naderworden op gegeeven welke
promotien daarbij moet geschiden om het zelve op dien
voet te brengen. Fol: 882.
Aanstelling van den ondercoopman Willem van
Oosterzee tot Boekhouder ... bewaarder en den
onderkoopman en Boekhouder in deka Johannes
Ackerveld tot Cassieren de Bank van Leening. Fol: 882.
Zijnde aan laatsgemelde kan adsistentie in de kas
toegevoegd den Adsisten Philip Eduard Faure
ondergenot van de helft des emolumenten van de
laastgemelde bediening. Fol: 883.
Op het versoek van Burgerraden om bij vacatures onder
prosidie van den President van justitie de nominatien te
mogen doen. Fol: 883.
Mitsgaders die qualiteit een apart collegie te mogen
formeëren. Fol: 883.
Is verstaan te statueeren dat voortaan de nominatien tot
derzelver suppletie door Burgerraden zullen worden
geformeerd onder prosidie als vooren. Fol: 884.
En als een apart collegie formerende zullen mogen
gebruik maken van den secretaris bode van de burger
krijgsraad. Fol: 884.
Zonder nog thans in de constitutie van het collegie van
den Raad van van Justitie veraandering te zijn gemaakt.
Fol: 884.
Zullen de den gezaghebber en Politieken Raad
mitsgaders burgerraden extract tot hem naright werden
toe gezonden. Fol: 884.
Opbekomen informatie dat de Vendubrieven van Losse
goederen zijn van een gering bedragen. Fol: 884.
Is verstaan bij Publicatie order te arresteeren dat van
vendubrieven beneeden 6 (zes) rijksdaalders geen zegul
geld zal worden betaald. Fol: 884.
En dezelve ter affiari aan den Politieken Raad te zenden.
Fol: 884.
Communicatie door den gezaghebber Rhenius namens
den Politieken Raad van de aanstelling van Majnier tot
provisioneel Land drost en Jacobus Stanhoffius tot
Secretaris der colonie Graaf Reijnet. Fol: 885.
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Verzoekende daarop de approbatie van Commissaris
Generaal. Fol: 885.
Het welk tot het beleid der zaaken geconsidereerd zijnde
in dit Gouvernement, voor notificatie is aangenomen.
Fol: 885.
Een kas en 3 (drie) Pakketten part broeven uit het schip
de Nagulboom. Fol: 885.
Zijn daar uit eenige brieven gelight en op het Post
Comptoir bezorgde. Fol: 885.
En opgemelde Casen Pakketten aan den gezaghebber
Rhenius ter bezorging ter hand gesteld. Fol: 885.
Bij resumtie der consideratien van gezaghebber en raad
op de requeste van Johannes Gijsbertus van Rheenen
houdende verzoek om ontheffing van 838, 26 (acht
honderd acht en dertig koma zesentwintig) rijksdaalders
hun ter vergoeding opgelegd voor een gelieverde
quantiteit Roet. Fol: 886.
Geblecken zijnde dat voorschreven vet door de
gecontracteerde slagters op bekomen ordre en
welgeconditioneerd is geleeverd. Fol: 886.
Zo is besloten hun van gezonden belasting te ontheffen
en van dit besluit bij extract kennis te geeven. Fol: 886.
En in aanmerking genomen zijnde dat de compagnies
deeze schade niet kan lijden. Fol: 886.
Goedgevonden de messieurs aan te schrijven on
voorname vergoeding te laten gescheede door die zulx
incumbeerd. Fol: 886.
Op het bij request gedaan verzoek van den Capitein
Ingenieur L.M Thibault om eenige verbeetering van
inkomsten. Fol: 886.
In comparatie gewoonen dat des suppliant berigheeden
merkelijk zijn vermeerdert. Fol: 887.
Is verstaan dezelven een maandelijks Dneeur van 12
(twaalf) rijksdaalders toe te leggen. Fol: 887.
Den oppermeester Johan Godlieb Kempff bij requeste
verzogthebbende onder genot van zodanige gagie als
Commissarissen Generaal zullen goedvinden naest dem..
oppermeester in het hospitaal te werden geplaatst. Fol:
887.
Zo is bij deliberatie op een vorig requesten het daar op
ingekomen berigt van den gezaghebber en Politieken
Raad. Fol: 887.
Mitsgaders uijt consideratie van de bezijden gemelde
omstandigheeden. Fol: 888.
Goedgevonden ten ende de intentie der vergadering van
17ne (zeventiene) tot effect te brengen den suppliant als
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oppermeester supernumerair in rang op den
oppermeester Sinkantin volgende te plaatsen ten einde
bij voorvallende vacatures in te vallen. Fol: 888.
• Consideratien en berigt van den gezaghebber ende
Politieken Raad op de requeste van Jacobus Johannes
van den Bergh houdende om de vermelde reedenen
versoek om van de helft der wijnpacht over den jare
1780/1 uit compagnie kas te werden gerestitueerd. Fol:
888.
• Is verstaan aan den suppliant in dit Singulier geval eene
sooma van 20000 (twintig duizend) Kaabsche guldens
kompagnie cas te restitueeren. . Fol: 890.
• Eh het verder of ander verzoek van de hand te wijzen.
Fol: 890.
• Mitsgaders daar van aan de messieurs bij de missive
kennis te geeven. Fol: 890.
27 maart 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 26 (zesentwintig)
maart. Fol: 890-891.
• Aan burgerraden ter hand gesteld zijnde extract den
genome Resolutie ten opzijde van dat collegie. Fol: 890.
• Heeft den burgerraad Smutsdaar voor eene plegtige dank
erkennisse betuigd. Fol: 890.
• Geleezende missive der messieurs houdende kennisgave
van het verzoek der predikanten om de vaceerende
leraarsplaats ten spoedigsten te vervullen. Fol: 891.
• Mitsgaders om op de requeste van Jan Hendrik Vos CS
ten durende een gunstig voor schrijven aan de
vergadering van 17ne (zeventiene) dan Michiel
Christiaan Vos Predikant te woerden na de caas mogt
worden beroepen favorabel te appuijceeren. Fol: 891.
• Is beslotende bij de verzoeken aan Melmelde?
vergadering favorabel voor te dragen. Fol: 891.
• Aankomst van het Noord America partikulierschip
America Kapiten Houwel. Fol: 891.
28 maart 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van de 27ste
(sevenentwintigste) maart. Fol: 891-893.
• Resumptie eenen Missive aan de kaapsche messierus
wegens het op gisteren geresolveerde. Fol: 892.
• De gezaghebber Rhenius zeekere missive van den
capitein op het schip Texelstroom J.C Coertse aan het
Dassen hilandt gearriveerd, gecommuniceerd en zijne
verrigtingen bedeeld hebbende. Fol: 892.
• Is zulx voor Notificatie aangenoomen. Fol: 892.
• Aankomst van het Noord Amercia Schip America
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Capitein Houwel. Fol: 892.
• Op de klagten van de Burgers van der Bijl en Christiaan
Hendrik Niehaus in eene Missive aan den Secretaris
Daniels over het bewijden van zeeker eijland geleegen
aankomst woonplaats door den Bodeorbaan. Fol: 892.
• En Oofferte om wanneer de te eijland door ... in leening
mag worden berecten als dan buiten een jaarlijkse
recognitie de somma van 6000 (zesduizend) florins te
zullen betaalen. Fol: 893.
• Is op het advies van den gezaghebber Rhenius van de
ongegrondheid kunnen klagten, de dispotitie daar
omtrend aan hem overgelaten. Fol: 893.
30 maart 1793
• Aankomst van het Engelsen Schip Friton Capitein
Burnijet. Fol: 893.
31 maart 1793
• Aankomst van des compagnies schepen Texelstroom
Capitein J.C Coertsen voor de kaap gedestineerd. Fol:
893.
• Des compagnies het huijs varend schip Rozenburg
Kapitein Bengtson van China. Fol: 893.
1 april 1793
• Arrivement van het Fransch partikulierschip Harmony
Kapitein Jonathan Briws. Fol: 894.
2 april 1793
• De predikanten Serrevier en Fleck aan Commissarissen
Generaal ter kennisse brengen de daten onder de
gemeente ongenoegen hectscher over de aanstelling van
het hoofd des Soldijen Clement Matthiessen tot lot van
Justitie. Fol: 894.
• Met het handstelling van zeeker briefje op dat Sujet bij
het leedingen der Collectie zakje gevonden. Fol: 894.
• En verzoek dat de keuze van Commissarissen Generaal
op een Sujet van de Hervormende Godsdienst mogt
worden bepaald. Fol: 894.
• Is hun lit daarop geantrioond dat zig geen bekwamer
sujet aan handen bevind; en de aanstelling overmindert
de gestalteeerde ordre der vergaderingen van 17ne
(zeventiene) is geschied. Fol: 895.
• Verrastiende over zulks dat voornamelijk predikanten tot
gerust stelling der gemeente daar van het nodig gebruik
zoude maken. Fol: 895.
• Bij deliberatie op de consideratien der messieurs over het
schrijfwerk alhier en voordragt van twee persoonen tot
Salarissen. Fol: 896.
• Zo is in aanmerking van het bij de ingezeetenen

H O G E C O M M I S S I E | 172

resideerend verlangen om daar door te worden geriefd.
Fol: 896.
• Goedgevonden tot Notarisse aan te stellen de
geswelgemelde Cleregien van Politie en Justitie Pieter
Hendrik Faure en Jan Daniel Karnspeck. Fol: 896.
• Op dezelve uit hunne tegenwoordige bediening te
ontslaan. Fol: 896.
• Mitsgaders een nieuw gearresteerd reglement voor die
bediendens ter stipte betragting aan den raad van Politie
toe te zenden. Fol: 896.
• Aanstelling van den boekhouder Petrus Dimel tot
geswoore Clerck van Justitie. Fol: 896.
• In afwagting welke reductie deeze instelling op de beide
secretarijen, zal ten gevolge hebben. Fol: 897.
• Zal men niet ongeneegen zijn het bestaan der nediend
aldaar te verbeeteren. Fol: 897.
• Op de requeste van Pieter Diderik Boonacker houdende
des suppliant vermeend beswaar teegens de aanstelling
van Clement Matthiessen tot Lid van Justitie. Fol: 897.
• Is goedgevonden en te verklaren dat daar door geene
verandering word toegebragt aan het geresolueerde bij
de vergadering van 17ne (zeventiene). Fol: 897.
3 april 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 2de (tweede) april.
Fol: 898-902.
• Is goedgevonden tot gerustelling van voormelde
predikanten te verklaaren. Fol: 898.
• Dat de aanstelling van geswoore Clement Matthiessen is
geschied omverminderd de ordre der vergadering van
17ne (zeventiene) en dierhalven in volle kragt blijft. Fol:
898.
• Volgens welke de regeering niet zal vermogen tot de
aanstelling van gekozen? persoonen tot Leeden van
politie of Justitie over te gaan. Fol: 898.
• Mitsgaders bij gebrek aan bekwaame stoffe acs dan aan
de vergaderinge van 17ne (zeventiene) de nodige
voordrag doen. Fol: 898.
• Zullende van dit besluit extract aan den gezaghebber het
Politieken Raad qorden toegezonden. Fol: 899.
• Den voormelde gezaghebber Rhenius namens den Raad
geproduceerd hebbende zeeker Schirftuur van Kollonel
Gordon verzoekende daarop de dispositie van
Commissarissen Generaal. Fol: 899.
• Is daar op besloten de messieurs aan te Schrijven. Fol:
899.
• Dat op de vraag hoedanig in puur Militaire Delicten te
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ageeren. Fol: 899.
• Commissarissen Generaal vermeenen zig deudelijk te
hebben verklaard bij brief van 26 (zesentwintig) Maart.
Fol: 899.
• Zullende de twee geassumeerde Leeden zitting hebben
beneeden de Leeden van Justitie. Fol: 899.
• De Hoofd gebieder zal alle beveilen het Militaire weezen
zakende moeten geeven aan den Chef der Militie om
door hem te worden geexecuteerd. Fol: 900.
• In den Chef voormelde meede informeeren van de
benoeming der officieren die in Commissie gestelt
worden. Fol: 900.
• Het guarnizien zal buijten voorkennis van den Hoofage
bieden niet in de Wapene mogen komen. Fol: 900.
• Hdog zal de Chef der Militie zulx nodig oordeelende de
vrijheid hebben zig om verlof beijden Hoofdgebieden te
vervoegen. Fol: 900.
• Ofschoon het defensie weegen aan den Hoofdgebieden
is opgedragen zal den Cheff der Militie evenwel de
bevoegdheid hebben ter zijner decharge zijne idees voor
te dragen. Fol: 901.
• Aankomst van het Engelsche Compagines Schip Warly
Capitein Wilson. Fol: 901.
• Aan de predikanten Sarurier en Fleck gecommuniceerd
zijnde het besluit ter hunner geruststelling genomen op
de gecommuniceerde bezwaaren. Fol: 902.
• Is zulks met dank betuijging voor de uijt den weg
gezuinden bekommeting onder de gemeente
aangenomen te betragten. Fol: 902.
• Den Gezaghebber Rhenius Communiceren het besluit
van den Politieken Raad om van de ruijmte van het schip
De Nagulboom gebruijk te maken ter versending van
Jarwe en Wijnen. Fol: 902.
4 april 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 3e (derde) april.
Fol: 902-903.
• Arrivement ter Rheede van des kompagnies schip
Bletterwijk Capitein Marinus van Vlaanderen en het
kaapsch partikuliership De Dankbaare Africaan schipper
J R de Groot. Fol: 903.
• Lijst der goederen door de overheeden van het schip
Rozenburg van China alhier aangebragt. Fol: 903.
• Goedgevonden dezelve agter het verbaal te voegen. Fol:
903.
• De gezaghebber Rhenius communiceerd dat het schip De
Nagelboom op den 8e (agte) deezer staat te worden
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gemonsterd. Fol: 903.
• Een kasse partikulierbrieven na Batavia gedestineerd uit
het schip Bletterswijk geopend, en daar uitbezijden
gemelde brieven geligt zijnde. Fol: 903.
• Is het zelve gesloten en weeder aan den gezaghebber
Rhenius ter verdere berirging terug geven. Fol: 903.
5 april 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 4e (vierde) april.
Fol: 903-904.
• Lectuure eener Missive van den Gezaghebber Rhenius
en Politieken Raad houdende verzoek om ontheffing
eener belasting door de Hoge Regeering aan hun
opgelegd uit hoofde eener ongequalificeerde verzending
van Roet. Fol: 904.
• Waarop besloten is de voorschreven vergoeding op te
schocken tot de komst op Batavia, en de messieurs daar
van kennis te geeven. Fol: 904.
• Aankomst van des kompagnies Retourschip de
Verwachting Kapitein Pieter van Aarson. Fol: 904.
• Een kast ministerieele papieren aan de proside als came
r geadresseerd van voorname bodem gehgt zijnde. Fol:
904.
• Zal daarvan ten eersten Lectuure worden genomen. Fol:
904.
6 april 1793
• Aankomst
van
het
Noorde
Amerikaansch
particulierschip John Richard Capitain Nowland en het
Deensche particulierschip Bellona Capitein Kroiger. Fol:
905.
7 april 1793
• Arrivement van des compagnies pakketboot De
Expeditie Capitein Ditmar Smith. Fol: 905.
• En des compagnies retourschip De Sonkv Sebilla
Anthonetta Capitein Nicolas Klopper. Fol: 906-910.
8 april 1793
• De predikanten Serrurier en Fleck betuigen uijt na om
des kerkenraads haaren ontmoedigen dank voor de
dispositie van den 3e (derde) deezer opzigtelijk de
aanstelling van Matthiessen tot Lit van Justitie. Fol: 906.
• En verzoeken nadore verzeckering van de ordre der
vergadering van 17en (zeventienden) betrekkelijk het
benoemen van leeden de angsburgse conssessie
toegedaan zijnde in den raad van Politie of Justitie. Fol:
906.
• Waar dan voldaan zijnde met te verzeekeren dat voor het
nakomen van moormelden ordre stiptelijk gerrakt zal
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worden. Fol: 906.
• Hebben geschreven Predikanten nig vertoond het
bezwaar om zond belooning de vaderende post waar te
namen. Fol: 907.
• Toijl ir geen fonds (buijten de dame kas) dan handen was
om door de Predikanten der buijten Districten te werden
geadsisteerd. Fol: 907.
• Zo is besloten dat bij vacature alhier of in de buiten
Districten het vaccerende Fractement zal voor Hoopen
ten profijte derselve Armecas. Fol: 907.
• En zulke tot eenfonds van daar uijt de uiteerende
diensten te doen waarnerin. Fol: 907.
• Het welk ingaan zal met de dag van het overlijden van
predikanten van Lier. Fol: 907.
• Op het betoond verlangen dat op ingevalle plaats van
voormelde van Lier door den predikant van het land van
Warren J A Kuijs worden betreeden. Fol: 908.
• Is besloten den raad bij missive van heeden te
gequalificeerem om wanneer gez Warren J A Kuijs
daarom verzoek doet als dan gunstig te disponeeren. Fol:
908.
• Het geen evenwel geen plaats zal hebben dan na het
arrivement van een verragt worden de Leeraar uit
Nederland. Fol: 908.
• Aankomst van des compagnies retourschip Zeelandt
Captain Jacobus Arkenbout van China. Fol: 908.
• En des compagnies Pakketboot De Vlijt Capitein F.
Moser van een kruijstogt terug. Fol: 908.
• Gelijk partikulierbrieven uijt en kassen primo de
expeditie na Batavia bestemd. Fol: 909.
• Welke brieven met gemelde 3 (drie) cassen weder
behoorlijk zijn besorgd. Fol: 909.
• Lectuire eener missive van de Ceylonsche messieurs met
De Jonkvrouw Sebilla Anthonetta aangebragt houdende
de aankomst van het schip Hilverbeek en het volbrengen
der ordres van Commissaris Generaal bij brieven van 15
(vijftien) en 21 (eenentwintig) september anno passado
mitsgaders de bijgelegde oneenigheeden met het Hof van
Kandia. Fol: 909.
• Besloten de Dispositie aan te houden tot de komst te
Batavia. Fol: 909.
• Als meede op een missive van den Gouverneur van
Ceylon Willem Jacob van de Graaff houdende verslag
der verrigting en geduurende de plaats gehad hebbende
verschillen met dat hoff van Kandia. Fol: 910.
9 april 1793
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Twee gedeputeerde Burgerraden kennis geevende de dat
zig een aantal van 150 (hondred vijftig) burgers hadden
geaddresseerd met beklag over het bezwaar der
belastingen bij Placaat van 16 (zestien) maart ingevoerd.
Fol: 910.
• En verzoek bij Commissarissen Generaal een
vermindering der belastingen te verwerven. Fol: 910.
• Waarop door haar het bezijden gemelde gerepliceerd
zijnde. Fol: 910.
• Hebben Commissarissen Generaal in de gehoude directie
genoegen genomen en het gecommuniceerde voor
notificatie aangenomen. Fol: 911.
• Aankomst van het Noord Amerikaansch partientin schip
The Benjamin Capitein Nathaniel Salsbij. Fol: 911.
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 9 (negen) april.
Fol: 911-925.
10 april 1793
• Bij deliberatie op de missive der messieurs van den 20
(twintig) februarij jongsleden houdende een voorslag om
diverse artikulen tot het dispens gehoorende aan te
besteeden. Fol: 911.
• Is verstaan te gelasten om daar meede ten allen
pocdigiste te beginnen en acconditien publik te maaken.
Fol: 911.
• Mitsgaders tot de aanbesteeding van het benodigd
kaapsch boter over te gaan. Fol: 912.
• Zullende voor al gezorgd worden dat de compagnies
geen schade komt te lijden van articulen die bedorf
subject zijn. Fol: 912.
• En laastelijk publicq aan te besteeden de leverantie van
Carwaat Amandelen en Rosijnen. Fol: 912.
• Op bekomen informatie dat zommige tot de Regimenten
van Meuronen Wurtemberg gehooremde persoonen tot
prejudicien der ingezeetenen negotieeren. Fol: 912.
• Is besloten zulx uijtdruktelijk te verbieden op poene
dadelijk na hun reqimenten verzonden te zullen worden.
Fol: 912.
• Zullende deede dispositie mede van applicatie zijn op
derzelver zig alhier bevindende officieren. Fol: 913.
• En de messieurs daar van worden kennisgegeeven, met
recommandatie een wakend oog op vreemdelingen met
vreemde scheepen alhier passeerende te houden aan
wien geen permissie zal verleend worden zig land
waarde te begeeven. Fol: 913.
• De welke zig aan onbekenlijkheeden schuldig makende,
direct zullen versenden worden. Fol: 913.

H O G E C O M M I S S I E | 177

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De missive tot voorname en de gearresteerd zijnde. Fol:
913.
Is nog aan den gezaghebber Rhenius ter hand gesteld een
Lijst der zig alhier bevindende persoonen in die term
vallende. Fol: 913.
uit vreeze dat door de vertraging van het effect der
gepermitterde vreje vaart en Handel een gebick aan
Indische Producten zal ontslaan. Fol: 913.
Is om de representatien ten dien opzigte gedaan. Fol:
914.
Goedgevonden de ingezeetenen te permitteeren zig
voorden lijd van twee jaaren van Indische produkten met
vreemde scheepen te zien. Fol: 914.
Except in artikulen tot luxe behoorende en in speccijen
of Saraschen koffij. Fol: 914.
Bij den opneem des Testanten gebleken zijnde dat
zommige articulen tot lager prijzen dan in Nederland
worden afgezet. Fol: 914.
Is goedgevonden te bepaalen dat alle Indische articulen
zullen werden afgeleeverd voor de jongstleden verkoops
prijzen in Nederland. Fol: 915.
Blijvende de ordre der Hoge Indische Regeering
omtrend de Nagulen te nooten in zijn geheel. Fol: 915.
Terwijl verstaan is de aan het Regiment van Wurtenberg
afgegeven scherpe Patroonen vuur steenen en
Snaphaankogels. Fol: 915.
Mitsgaders de aan de Burgeri afgrgrrven Pallassen bij de
Negotiatieboeken te laaten afschrijven. Fol: 916.
En daarenteegen tecgene quitantie ontfangene schape
patroenen en snaphoonkogels te laten inneemen. Fol:
916.
Als meede den Raad te qualificeeren tot den verkoop of
verzending de tez gemelde in de resolveerde
administratien nutteloos leggende artikulen. Fol: 916.
Waar onder een partij scheep patroontassen en defecte
pistolen. Fol: 916.
En 35631 22/54 spaanische reaalen met 2092 p zilvere
ducatonnen na Batavia te verzenden. Fol: 917.
Bij resumtie eener Memorie van den cassier de Wet over
eene somme gelds, welke als riele contanten bij des
compagines cas voor hopen en egter nog moet worden
geincasseert. Fol: 917.
Is goedgevonden gezamelde somma van 2792:24
rijksdaalders bij de boeken te laaten afschrijven. Fol:
917.
Zullende egter het bedragen van 162.24 rijksdaalders
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door de de weduwe van de bode claassen in compagnies
cas moeten worden voldaan. Fol: 917.
Voorgekomen zijnde dat het kostende der permanen te
scheepen voortaan app;art steende te werden vertoond.
Fol: 918.
Is goedgevonden den gezaghebber en Politieken Raad
daartoe te ordonneeren. Fol: 918.
En de onder het stoofd van Postenda binnens lijne
worden aangehaald bekend gesteld des compagnies
gebouwen en battorijen. Fol: 918.
Opgemerkt zijnde dat niet alle des compagnies
gebouwen en batterijen daarbij voorkomen. Fol: 918.
Zo is met het belang der compagnies nodig geoordeeld
dat men weete de waarde haarer bezittingen. Fol: 918.
Dierhalven goedgevonden den Raad te gelasten, inder
voormelde Hoofd te doen bekend stellen alla de
gebouwen van de compagnies de buijten posten welke
nog onverkogt zijn, mitsgaders derzelven waarde en tot
welke eniden dezelve dienen. Fol: 919.
Mitsgaders op reekening van winst en verlies te brengen,
het avans welke Commissarissen uijt deb Raad van
Justitie op de nieuwe bepaling moeten rutkeeren. Fol:
919.
En de interessen van de bank van lening proflucerende.
Fol: 919.
De inzigting der administratie boeken en Eijssechen van
behoeftens in veele opzigten niet overeenkomstig zijnde
niet de goede orde. Fol: 919.
En geblecken zijnde dat van de messieurs grvordertie om
bij de overzending der negotie boeken de administratie
boeken te voegen. Fol: 919.
En dat den Hoofdadministratien bij zijn berigt den 15
februarij 1790 voorslaat om alleenlijk zecker bijboek
aanteekenningsboek genaamd deselve te laaten vertellen.
Fol: 920.
Is daarop bezijden gemelde reflexia gevallen. Fol: 920.
En
besloten
dat
neevens
voorschreven
aantekeningenboek in het vervolg de administratie
grootboeken, journalen en specificatieboeken in duplo
zullen moeten verzonden worden. Fol: 921.
De resp administratien moeten omtrend elke
verstrekking aantoonen aan wien on ten welke behoeve
zulks heeft gediend. Fol: 921.
Dergelijks de administratie blecken elk artikel bij aan
apartshoofd of Colom vertoonen. Fol: 921.
Ordre om bij bepaalde ter trijnen jaarlijks de
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admininstratieboeken door express gecommuniceerd
Raads Leeden te laten examineeren. Fol: 922.
• En hoedanig de examinatie zal moeten geschieden. Fol:
922.
• De restanten daarbij vertoond zullen als booen meede
naauwkeurig worden onderzogt. Fol: 922.
• En met de geheel of ten deele onbekwaame artikulen als
in texten worden gehandeld. Fol: 922.
• Uit hoofde dat zommige uit Nederland aangebragte
goederen onbruikbaar zijn bevonden. Fol: 922.
• En tot merkelijk nadeel in de administratien vrerblijven.
Fol: 922.
• Gelijk zulx onder anderen geblecken is van het
zijkenhout nit het schip Gouda aangebragt. Fol: 922.
• Zullen de admnistrateurs bij inneemingen naauwkeurig
onderzoek en rapport aan den Hoofdadministrateurs
doen. Fol: 923.
• Op poene van zodanige ditenten met alle de ongelden
van de compagnie te moeten overneemen. Fol: 923.
• Na onderzoek zal de hoofdadministrateur daar van den
rade verslag doen. Fol: 923.
• De welke twee leeden tot de visitatie zal committeeren,
en na bevinding met zodanige goederen als in texte
worden gehandeld. Fol: 923.
• Ordre bij de jaarlijksche Eisch van behoeftens voor dit
gouvernement te observeeren. Fol: 924.
• In resumtie der ten dien eijnde vervaardigen missive.
Fol: 925.
• Aankomst van het fransch partikulierschip L'aimable
Jeannet Capitein A van de Watering. Fol: 925.
• En het Noord Amerikaansch schip Canton Capitein H A
Makee. Fol: 925.
11 april 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 10e (tiende) april.
Fol: 926-928.
• Verandwoording der messieurs over gepleegd verzuijm
van het niet overzenden der Resolutien. Fol: 926.
• En het niet laten vertimmeren van het gestrand scheepjs
De Zeenijmph. Fol: 926.
• Besluit daar inne te berusten in van gemelde
verandwoording gebruik te maken bij het verslag na
Nederland. Fol: 926.
• Aankomst van de uitkomend schepen Ceylon Capitein
Pierus Muntz, Ijsselmonde Barend Sterk. Fol: 926.
• Mitsgaders het colonie schip De Mermin. Fol: 926.
• De gebroeder van Dirk Gijsbertus van Rheenen en den
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Capitein Francois Dimeng haare terugkomst van de
expeditie der goudmijnen. Fol: 926.
• En de mislukking van die togt communiteerende
veroorzaakk door een zwaare droogte. Fol: 927.
• In hun een schriftelijk rapport afgevraagt. Fol: 927.
• Reisde schepen Ijsselmonde en De Draak geligten weder
terug geschikt eenige cassen en Pakketten
partikulierebrieven. Fol: 927.
• Ontfangen de rapporten van uitkomend schip De Draak
Capitein A Hanssen Maat van Amsterdam. Fol: 928.
• En het schip De Geregtigheid Capitein J J Droop van
Ceijlon. Fol: 928.
12 april 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 11 april. Fol: 928.
• De oud Directeur van Suratte A J Sluijsken zijn
arrivement gecommuniceerd. Fol: 928.
• En versagthebben de om ontslagen te zijn van de
verpligting door de voorgaderinge van 17en
(zeventienen) hem opgelegd on alhier een Jaar over te
blijven. Fol: 928.
• Is voorschreven verzoek ter deliberatie aangenomen.
Fol: 928.
• ZIjn geresummerd de Notulen van den 12e (twaalfde)
april. Fol: 929-930.
13 april 1793
• Aankomst van het Noord Amerikaansch partikulierschip
Dongalvos Capitein Daniel Gray. Fol: 929.
• Lectuire een missive van der vergadering van 17e
(Zeventiene) dato 14 December 1792 en bijlagen. Fol:
929.
• Houdende kennisgave der benoemde Leeden tot de
correspondentie met Commissarissen Generaal. Fol:
929.
• En bezijden gemelde ter dispositie van Commissarissen
Generaal overgelaten Ponieten. Fol: 929.
• Welke tot de komst te Batavia zijn uijtgesteld. Fol: 930.
1793 april 15 - 1793 november 18 (en 1793 december 14)
15 april 1793
• Pro memorie van burgerraden Justinus Hendrik de Wett
en Warneeke uit naam van het gezamentlijk collegie van
burgerraden. Fol: 1.
• Vermets bij het plaacaat van den 21 november passado
es gezorgd dat de colonie genoeg van europeesche en
indische artikelen werden voorzien zo lange zulke niet
doormiddel der particuliere vaart kangeschuelden. Fol:
1.
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Zal deese materte geene nadere dispositie behoeven. Fol:
1.
De bereekening der vragt penningen voor aangel agt
wordende goederen confom de berden der vergadering
van Heren Zeventien en alleen tot schaldeloo stelling
voor de compagnie gesteld zijnde kan ent vertrek om
alteratie derselve niet worden getaeeden. Fol: 1.
Aan de vergadering van Heeren Zeventien zal favorabel
voorgedragen worden de indantoe om die goede den op
vragt over gezonden dat de vragt en verdere ongelden
betaald dadelijk te ontfangen. Fol: 2.
Placaat van den 16 maart jongstleeden meede van
applicatie op de vendutien van bije goederen der des
companies wegen gehouden worden. Fol: 2.
Zijnde daar door voldaan aan het verzoek om zulke op
den onder voet te doen geschieden op der bezijden
gemelde voor...de (korosi tinta). Fol: 2.
De vendeemeester zal worden gerecommandeerd met het
uit keeren van vendee penningen na de daar van zijnde
bepalingen te handelen. Fol: 2.
Geene heden die op pas werken zullen winkels van
negotie goederen enz. (en zo voort) mogen houden op
pane van na Batavia verzonden te worden. Fol: 3.
Des companies gecontracteerde slagters zijn ten opzigte
van hunne particuliere slagthuijsen gehouden aan de
reglementen van ondere slagters. Fol: 3.
De geopperde beswaren van zonninge ingeseetenen
tegen de geintroduceerde belastingen bij placaat van den
21 november 1792 in de tegen woordige criticque tijden
kan om de daar bij aangehaalde reedenen geen reflectie
verdienen. Fol: 3.
Terwijl men zig van de getrouwheid van militie en
burgerij. Fol: 3.
en van de vaderlijke zorg van den souverain voor het
behoud deeser colonie alles geeustig beloofd. Fol: 3.
Besluit om van het vovenstaande van den gezaghebber
en politieken raad. Fol: 4.
En aan burgerraaden bij extract kemp te geevert. Fol: 4.
Lecture eene missive van den gouverneur generaal en
raden van indien aan de vergadering van Heeren
Zeventien dato 11 januarij met de verwagting (korosi
tinta)togt. Fol: 4.
de Hooge Regeering met buiten bedugting zijnde om
wegens de aan houdende sterfte van zeevarende om
gebrek aan schepen niet in staat de stillen zijn de
aansienlijke retouren van het jaar 1793/4 te expedieeren.
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Fol: 4.
• Is besloten de hoeker scheepen Sterreschans en
Terelstroom met zo vicle zeevarende als uitgemonsterd
kunnen worden te dispecieeren om aan dat gebrek te
voorzien. Fol: 5.
• Mitsgaders de overige uuinte met wijn en tarwe in
voldoening der eijsschen voor ultimo (31) meij naar
Batavia te verzenden. Fol: 5.
• Waar toe den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
gelast is voornamelijk scheepen als meede het fregat de
Meermin door zeekundigen te laaten inspecteeren. Fol:
5.
• En van de openvallende ruimte der scheepen de
Jonkvrouw Sibella Anthonetta en de geregtigherd
gebruik te maken in de in teptin opgensem de goederen
na Nederland te verzenden. Fol: 5.
• Gelijk meede het retour schip Leijden opvragt
aanteleggen om met medio meij na Nederland te
vertrekken. Fol: 6.
• Lijst der ongepermitteerde en bestel goederen door den
op dien bodem bescheijden kapitain Jacobus Arkeborit
met het schip Zeeland van China verwagt. Fol: 6.
16 april 1793
• Aankomst in de Simon Baaij van des compagnie schip
Dregterland Kapitain Cornelis van Eps komende van
Ceijlon voor de kamer Zeelandt. Fol: 7.
• Welke bodem zig in slegte staat bevind. Fol: 7.
• Missive van geleeze van Kapitain Cornelis van Eps
overden staat van zijn onderhebbende bodem. Fol: 7.
• Besloten het retour schip Leijden na Baaij Fals te doen
voorteijlen om de lading van voorschreven schip
Dregterland overteneemen en na Nederland te
vervoeren. Fol: 7.
• Waar van den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
kennise is gegeven. Fol: 8.
• Den oud Directeur van Souratte Slugsken versoek om bij
ontslag van den Ceilonsche gouvernement van de
Willem Jacob van de Graaff het doen post te werden
begeeustigd. Fol: 8.
• Menhoud zulke voorgenotificeerd en zal daar van aan de
melde Commissarissen Generaal op Batavia kennis
worden gegeven. Fol: 8.
• Journaal van Sebastiaan Valentijn van Reenen gehouden
togt des compagnie fregat schip de Meermin ter op
speuring der goudmijnen. Fol: 8.
• Besluit om van het zelve gebruik te maken bij het verslag
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na Nederland. Fol: 8.
• en voorschreven journaal met die van den kapitein op het
voornamelijk schip fregat Dumenij te voegen agter het
verbaal. Fol: 8.
17 april 1793
• De Kapitain Cornelis van Eps doet mondeling verslag
van de staat van het schip Dregterland. Fol: 9.
• En krijgt kennis van het besluit van gisteren. Fol: 9.
• Terwijl nader deliberatie goedgevonden den Resident
Brahat door den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius te
doen gelasten om met de ontlossing en berging der lading
onder zijn op zigt aan wal dadelijk aanvang te maken.
Fol: 9.
• Om de onderlaag bij aankomst van het schip Leijden te
gereeder te kennis overzetten. Fol: 9.
• Bij deliberatie over het vertrekken van des compagnees
aanweezen de retour scheepen. Fol: 10.
• Is verstaan den gezaghebber en raad kennis te gaven van
het secreet besluit wanden 13 desses om voornamelijk
scheepen ...vaarden zijnde door des lands scheepen
Seipio en Comeet te braten conveijeeren. Fol: 10.
• Den Preesident van Burgerraden Johannes Smits
communiceerd het verzoek van Heemraden van
Stellenbosch en Drakenstein om in een te beliggen
vergadering aan burgerzaden haar beswaren over de
ingevoerde belasting voortedragen. Fol: 10.
• En het geen hier omtrent door kom is verrigt. Fol: 10.
• Hebbende hij zig verpligt gevonden daar van rapport te
doen. Fol: 11.
• Het welk voor communicatie is aangenomen. Fol: 11.
• De Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius en fiscaal J.P.
de Neijs rapporteeren dat verscherde op gezeetenen
waren op gekomen om zig bij burgerraden over de
onlang ingevoerde belastingen te beklagen. Fol: 12.
• Zijnde zijlijn volgens bekomen informatie door anonime
brieven hier toe aangezet. Fol: 12.
• Tot welkers onder scheepen en ondekking der aueteurs
de nodige maatregulen waren genomen. Fol: 12.
• Burgerraden doen verslag van het voorgegebragt
beswaar der heemraden en ingeseetenen en de buiten
districten over de gearresteerde belastingen bij placaat
van 16 maart. Fol: 12.
• En van het instantie verzoek om daarvan te mogen
worden onthouden. Fol: 13.
• Waar op door burgerraden het bezij den gemelde
voorgehouden zijnde. Fol: 13.

H O G E C O M M I S S I E | 184

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Zijnde supplianten verzoek egter bij het voorgebragte
blijven volherden. Fol: 13.
Ensteerende wijders dat aan commissarissen generaal
zoude worden voorgedragen om de gemelde wijnpagt als
van (korosi tinta) aan tebestaanden. Fol: 14.
Het gedrag van burgerraden nord en ruiten
geapprobeerd. Fol: 14.
en daar men om de aangehaalde reedenen zig met anders
van voorstellen aan dat de ingeseetenen door
kwaadwillige subjecten zijn misleijden. Fol: 14.
Zal op voorsche verzoeken geen agt kan worden
geslagen. Fol: 14.
Besluit om het verzoek om de generale wijnpagt in vier
perceelen te verdeelen in ganstige consideratie te
neemen. Fol: 15.
Een paket P.B. (Port Betaald) en een brief beijde aan de
H.I.R (Hoge Indien Regering) geaddrosserd uit het schip
de Enchuijser Maagd gelegt en geepand. Fol: 15.
Is verslagen dadelijk gesloten zonder eenige addressen
daar uit genomen te hebben. Fol: 15.
Lecture der missive zijnde van H.H.B.B (Heeren
Bewindhebberen) ter kamer Amsterdam gecommitteerd
tot den chineesen handel dato 11 december 1792. Fol:
15.
De scheepen de Enchuijser Maagd en Christophorus
Columbus zonder penningen tot het benodigd fonds voor
China hebbende mocten vertrekken. Fol: 15.
Werden generaal en raden mits dien gequalificeerd tot
suppletie desselve tot den handel met vier scheepen op
gemelde bewindhebberen te trekken. Fol: 16.
Dan wet de cantonsze bedien dens daartoe de nodige
onders te geeven indien men zig met gerustheid
verzekeren kan dat zijn en staat zijn die trekkeng op
Nederland te doen. Fol: 16.
Reguleerende de termijn van betaling op het
allervroegste met het uiteinde der maand maij 1795. Fol:
16.
Zo op voorschreven wijze int benodigd fonds niet kan
worden voorzien moeten de scheepen niet aanhanden
zijnde retouren worden te rug gezonden. Fol: 16.
Voorschreven missive en paket op en companie schip
Enchuijser Maagd te rug bedeeld. Fol: 16.
Geleezen eene missive van H.H.B.B (Heeren
Bewindhebberen) ter prasidiale kamer Middelburgh aan
voornamelijk H.I.R. (Hoge Indien Regering) met het
Engelsch companie schip Warlij dangebragt. Fol: 16.
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Houdende kennisgeving van de Ambassade van het hof
van London aan den keijser van China. Fol: 17.
• En last om de Heer Macartnij de nodige honneurs
geeven. Fol: 17.
• Zijnde geschreven missive met des companie schip de
Enchuijser Maagd verzonden. Fol: 17.
• Op beide voorschreven missivens aan de meede
Commissarissen Generaal Willem Arnold Alting en
Directeur Generaal Hendrik van Stockum op Batavia zal
werden bedeeld de reeden die commissarissen generaal
hebben bewogen voortz brieven te geenen. Fol: 17.
• men beklangd zig over de uit zending van scheepen
zondergeld. Fol: 17.
• En hoopt dat de goede oogmerken der Chinasche
Commissie zal geleeren. Fol: 17.
• Ten waare de Hoge Regeering voor te belang der
companies beler dagt deselve te Batavia aan te houden.
Fol: 18.
• Het geen uit de jongste advisen van artoria met
onwaarschijnlijk is op te maken. Fol: 18.
• Kennisgave dat de retour scheepen door des lands
scheepen Scipio en Comeet zullen worden
geconveijeerd. Fol: 18.
• Resumptie en verzending deeser missive met de
Enchuijser Maagd Kapitein Jan Everwijn Drillinger. Fol:
19.
• Rapport van den equipageemeester houdende de
aankomst van voornamelijk schip. Fol: 19.
19 april 1793
• Memorie door commissarissen van de Bank van leening
op eene verzoek van zonnige ingeseetenen gepasenteerd.
Fol: 20.
• Houdende om op de en terlie vermelde actens gelden te
schieten. Fol: 20.
• En of op kustingen fals hebbende een proferent regt de
gantsche som van derselve bedragen mog worden
bekend. Fol: 20.
• Consideratien en berigt van commissarissen van de Bank
voornamelijk op voorschreven sujet ter requisitie van
commissarissen generaal. Fol: 20.
• Besluit om bij nadere publicatie voorschreven te
verzoeken als bezijden gemelde te bewillingen. Fol: 20.
• Uit een berigt van zeekundigen tot de inspectie der
scheepen Sterreschans Texelstroom en de Meermin
gecommitteerd. Fol: 21.
• Gebleeken zijnde het schip Sterreschans dat eerst geen
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bezwaar is bevonden om met een retour van Batavia naar
Nederland te repatrieeren. Fol: 21.
• En dat het schip Texelstroom uit hoofde van een vast lek
beter geschikt is van hier na Nederland te worden
gezonden. Fol: 21.
• Is besloten insteede van beide alleen het schip
Sterreschans na Batavia te doen reiworderen. Fol: 21.
• en met zo veele zeevaarende als aan handen zijn ballast
scheepen te doen vertrekken. Fol: 22.
• mitsgaders insteede van het schip de Meermin volgens
besluit ter reparatie na Nederland te zenden. Fol: 22.
• Het zelve ten dienste deeser colonie aan te houden tot dat
door een onder word vorvangen. Fol: 22.
• Waar toe de regering bij vergadering van Heeren
Zeventien verzoek zullen moeten doen. Fol: 22.
• Qualificatie om het retour schip Leijden na Baaij Fals te
doen vertrekken ter inneem der lading uit het aldaar
sinnen gevallen des compagnie ceijlons retour schip
Dregterland - bij missive van heeden. Fol: 22.
20 april 1793
• De registratie der actens van stawelijks voorwaarden en
kinder bewijven zeer defect ter politeeke secretarij zig
bevindende. Fol: 23.
• Is ter voorkoming van schade voor het publiek daar tegen
en de bezij den gemelde publicatie gedaan. Fol: 23.
• de geregistreerde testamenten ter weeskamer zal moeten
worden geformeerd. Fol: 24.
• En insgelijks een dato tot stuijting der malitieuse
gesprekken onder de ingeretenen om de dispositie van
commissarissen generaal in een kovrad dag tigt te stellen.
Fol: 25.
• Welke bijde publicatie aan den raad ten eende eene van
executie is toegezonden. Fol: 26.
21 april 1793
• Door den Secretaris van Politie Bergh aan gezaghebber
en raad verzogh zijnde ontelagen ter worden van het geen
hem in die qualiteijt bij het 5 de articul van het reglement
op de directie der bank is op gelegt en zeelp om bezijden
gemelde zeedenen. Fol: 27.
• Consideratien van commissarissen van de Bank van
leening. Fol: 28.
• Dat voorts om het schuldregister ter politieke
secretarijessen te stellen en te zeuveren. Fol: 29.
• Is goedgevonden den aanschelven daar van te ontslaan.
Fol: 30.
• En de registratie der verband den aan den 1 gesw clercq
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op gedragen. Fol: 30.
• Waar van aan te publik kennis zal worden gegeeven. Fol:
31.
• Mitsgaders van de dispositie van commissarissen
generaal om op scheepen kennisse en geld te moeten
schieten. Fol: 31.
• Aan de gecommiteerd raad sl... in deese zaak en gelaast
extract van hun besluit te produceeren. Fol: 32.
• Last gegeeven aan den equipagiemeester Voltelen om de
retour scheepen van alles te voorzien ter defensie. Fol:
32.
• Den heer commissarissen generaal Simon Hendrik
Frijkenius communiceerd het vertrek der Amazoon na
Baaij Fals. Fol: 32.
22 april 1793
• Op een ingekomen missive van den politieken raad
houdende kennis geeving van de te derijster rupture in
europe met het hof van frankrijk bij secreete missive der
kamer Amsterdam van naarbeduld. Fol: 34.
• Met recommandatie om steeds op hoede te zijn. Fol: 34.
• Communiceerd den raad roeds week zaam te zijn tot het
formeeren van eerplan van defensie met Hoofd der
Militie den Collonel Robbert Jacob Gordon. Fol: 34.
• En dat den Collonel Robbert Jacob Gordon wegens den
swarren staat van het guarnissen geproponeerd hadde
deselve uit de uit komen de scheepen te completeeren.
Fol: 35.
• Zo is uit hoofde der ongunstige berigten wegens gebrek
aan militaire te Batavia en de Buiten comptoiren
goedgevonden daar in met te kunnen treeden. Fol: 35.
• Waar van den politieken raad zal worden kennis
gegeeven mitsgaders dat de dispositie de vergadering
van Heeren Zeventien zal moeten worden afgewagt. Fol:
36.
• Verzoek van Kapitein Jan Joost Droop om voorschrijven
aan de vergadering van Heren Zeventien. Fol: 36.
• Consideratie der door voornamelijk Kapitein Jan Joost
Droop betoonde vigitantie. Fol: 36.
• Is met en beneevens den Gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius verscheenen den landdrost van Stellenbosch en
Drakenstijn Hendrik Lodewijk Bletterman. Fol: 37.
• Is goedgevonden enverstaan dat den den voornamelijk
landdrost Hendrik Lodewijk Bletterman dewelke inmid
dels ontboden en verschreenen zijnde overzulks door
commissarissen generaal. Fol: 38.
23 april 1793
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Is door den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius als
meede door den sekretaris van politie in qualitert als
vendumeester ter kennisse van commissarissen generaal
gebragt. Fol: 39.
• Dat welgemelde Gezeghebber Johannes Izaak Rhenius
en vendumeester elk respective hadden vernomen. Fol:
40.
• Mitsgaders dat den gemelde vendumeester Bergh alleen
nog ter kennisse bragt dat namentelijk de kooper der
goederen op eene vendutie door den geweese
equipagemeester Cornelisz gehouden. Fol: 40.
• Den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius voorgeslagen
hebbende om nadien door den keldermeester vertroond
was den geringen voorraad en het met oprijden van
kaapsche brandewijn. Fol: 40.
• Is daar op gedelibereerd zijnde goedgevonden den
voorslag van de welgemelde Gezaghebber Johannes
Izaak Rhenius te approbaren. Fol: 41.
• Berigt van de zee schade in Baaij Fals binnengevallen
des kompanie retourschip van Ceijlon Dregterland. Fol:
41.
• Requisitie van commissarissen generaal vermeld onder
de notulen. Fol: 41.
• Mitsgaders de insgelijks van negens den raad ingekome
na volgende twee lijsten houdende aantening van den
generaal staat de lasten. Fol: 42.
• Voorts werd op deselve lijst vertoond het bedragen
daaren tegen van elke reekening van winsten in het
jongstleden boekjaar. Fol: 42.
24 april 1793
• Missive van den landdrost van Stellenbosch en
Drakensteijn Hendrik Lodewijk Bletterman. Fol: 44.
• Aan den Gezaghehbber Johannes Izaak Rhenius in
bewaaring gesteld zijnde een pakket verzeguld met het
caehet der Nederlandsche Oost Indische kompanie
inhoudende. Fol: 44.
25 april 1793
• De gecommitteerde leeden uit het collegue van
burgerraden fleek en fruiter op hun verzoek ter audientie
toegelaten zijnde. Fol: 45.
• Waarop hen door commissarissen generaal in opmerking
is gegeeven dat overmits de onzekerheid of ingevalle van
zodanige avances. Fol: 45.
• Ingekoomen en geleesen eene missive van den
Gezeghebber benevens den politieken raad. Fol: 45.
• Waar op gedelibereerd en in aan making genomen zijnde
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dat bij missive van commissarissen generaal. Fol: 45.
• Is goedgevonden en verstaan dat de voorschreven bijlage
aan gezaghehbber zal werden te rug gezonden. Fol: 45.
• Missive op heden geresumeerd en gearresteert dewelke
werd geregestreerd in het copia boek der brieven aan de
caabsche ministers afgaande. Fol: 46.
26 april 1793
• Ingekomen en geleezen eene missive van den landdrost
van Stellenbosch en Drakenstein Hendrik Lodewijk
Bletterman. Fol: 47.
• Waar op gedelibereerd en gelet zijnde op het verkeerde
begrip waar in volgens voornamelijk missive blijkt. Fol:
47.
• Is besloten dat commissarissen generaal zig op in
persoon zullen begeeven naar Stellenbosch. Fol: 47.
• Kennisgegeeven aan den landdrost van Stellenbosch en
Drakenstein Hendrik Lodewijk Bletterman. Fol: 47.
• Waar toe de missive op heden ge arresteerd en
geregistreerd in het copia boek der afgaande brieven aan
de kaabsche ministers. Fol: 48.
27 april 1793
• Eene missive bij Secretaris Daniels ingekomen van den
landdrost van Stellenbosch Drakenstein Hendrik
Lodewijk Bletterman. Fol: 49.
28 april 1793
• Is gearresteerd en afgesonden eene missive aan den
gezaghebber benevens den politieken raad ter kennis
geeving van het vertrek van commissarissen generaal
heden naar Stellenbosch. Fol: 50.
• Commissarissen generaal op Stellenbosch aangekomen
en hoogot derzelve intrek genomen hebbende. Fol: 50.
29 april 1793
• Commissarissen generaal aan heemraden en oud
heemraden van Stellenbosch en Drakenstein heden ter
audientie toegelaten en verscheenen zijnde. Fol: 51.
• So is door den Heemraad Hendrik Oostwald Eeksteen
uitnaam en van wegens alle de aan wesige verklaard. Fol:
51.
• Dat den voornamelijk en vervolgens alle de overige
heemraden oud heemraden beurtling beting den dat geen
onder gen eenig bezwaar in te brengen had. Fol: 52.
• Eene memorie door verscheijde burgeren uit naam ende
van wegens de burgers ingeseetenen voornamelijk aan
heemraden gepresenteerd. Fol: 52.
• Memori door Commissarissen Generaal geleezen zijnde
wierd voorgehouden dat de voorschreven in verscheiden
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jaaren successivelijk ingevoerde belastingen. Fol: 52.
• Zoude werden verhoogd gelijk aan heemraaden bedeeld
wierden de conditien op welke met des companie
gecontracteerde slagten. Fol: 53.
• Vier verzoek poincten gekomen zijnde houdende in
substantie dat het commissarissen generaal behagen
mogte toetestaan. Fol: 53.
• Werdende door heemraaden daar en boven tot een 5 de
verzoek poinct mondeling bijgevoegd. Fol: 53.
• So is daar op door commissarissen generaal geantwoord
dat wat aangaat het. Fol: 54.
• Verzoek door heemraaden ten ende de op stallen van
leening plaatsen niet mogter begreepen zijn onder de
bepaaling. Fol: 55.
• Verlangende commissarissen generaal dat heemraden
oud heemraden van de voorschreven dispositien aan de
ingeseetenen zouden kennis geeven. Fol: 55.
• Den heemraad Eduard Wium vervolgens partikuleere
audientie verzogt en bekomen hebbende gefop de
cerbiedigste wijse derzelves verlangen te kennen. Fol:
56.
• So is aan der suppliant voorgehouden zijnde de
gevonden waar op den Gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius onder approbatie van commissarissen generaal.
Fol: 56.
• Waar toe inmiddele den Landdrost Hendrik Lodewijk
Bletterman gelaast wierd te dienen van zijne
consideratien en berigt. Fol: 57.
• Ingekomen en geleezen eene missive van den Resident
ini Baaij Fals Christoffel Brandt gedagteekend van
gesteren. Fol: 57.
• Ingevolge het geconfereerde met heemraden en oud
heemraden is goedgevonden dat commissarissen
generaal alhier op Stellenbosch zullen blijven vertoeven.
Fol: 57.
30 april 1793
• Is gedelibereerd wegens de tijding dat namentlijk den
Engelschen Kapitain Hogan met het Genneesch Schip de
Nephtunus gesteren ter kaapsche Rheede aan gekomen.
Fol: 58.
• Missive aan den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius is
te kennen gegeeven dat Commissarissen Generaal
voorneemen zijnde op morgen aan de kaab te
reverteeren. Fol: 59.
• De gereed leggen de schepen vertrekken geval zodanig
getal van de nationaale militairen welke zig op die
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bodems bevinden ter vertrekking van het quarnizoen aan
de kaab te ligten. Fol: 59.
• Den Heemraad Hendrik Oostwald Eeksteen partikuliere
audientie verzogt en bekomen hebbende. Fol: 59.
• Heemraad door commissarissen generaal onder het oog
gebragt dat gelijk volgens den uitdrukkelijken inhoud
van het voorschreven placaat het carosse geld. Fol: 59.
• Heemraad Hendrik Oostwald Eeksteen zijnde de noord
sakelijkheid dat het houden van des compagnies
vendutien van lijwaten. Fol: 60.
• Instructie voor landdrost en heemraden van Stellenbosch
en Drakenstein nog ook voor den landdrost bijzonder is
ge arresteerd. Fol: 60.
• Den kapitein van een compagnie burger cavallerie van
Stellenbosch Eduard Wium zig namens den krijgeraad
bij Commissarissen Generaal hebbende ge addreseerd.
Fol: 61.
• Ingekomen het rapport van den equipagiemeester
Voltelen. Fol: 62.
• Het genueesch particulier schip de Nepthunus Kapitain
Jean Baptista Corvello komende van oftende zijnde
laastelijk. Fol: 62.
1 mei 1793
• Commissarissen generaal vertrekken zijnde van
Stellenbosch na dat de drie gecommitteerde heemraden
villiers de oude Hendrik Oostwald Eeksteen en
Akkerman zig hadden vervoegd ten huijse van den
landdrost. Fol: 63.
• En wierd door den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
dewelke zig ter receptie van commissarissen generaal en
het gouvernement present bevond op het genueesch
particulier schip de Nepthunus. Fol: 63.
• Gezaghebber namens den raad aan commissarissen
generaal voorgedragen zijnde geworden. Fol: 64.
• Is goedgevonden en verstaan den Gezaghebber Johannes
Izaak Rhenius te qualificeeren. Fol: 64.
• Requesitie van commissarissen generaal hebbende laten
ligten van des kompagnie schip Christophorus Columbus
en in het gouvernemen te ver brengen. Fol: 65.
• De brieven aan Heeren Commissarissen Generaal
mitsgaders aan den Secretaris de Commissie Daniels
alsmeede aan den kapitain ter zee Abraham Kuvel en
kapitain ter zee C. de Jong. Fol: 65.
• Is door den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius aan
commissarissen generaal kennisgegeeven van de aan
besteeding leverancier van de benodigde quantiterten
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boter carwaat. Fol: 66.
• Politieke raad bedenkelijkheid dragende omtrend het
voorzien van des compagnies passerende schepen met
kaabsche vleesch en spek. Fol: 67.
• Voor welke communicatie is genoegen betoond en werd
deselve voor notificatie aangenomen. Fol: 67.
• Voorts door commissarissen generaal met den
Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius geconfereerd
zijnde wegens hoogst derselver verrigtingen op
Stellenbosch. Fol: 67.
• Ingekomen en geleezen eene missive van
gecommitteerde bewindhebberen ter Kamer Amsterdam
Craaijvanger Romswinkel. Fol: 68.
2 mei 1793
• Is op den voordragt van den Gezaghebber Johannes
Izaak Rhenius namens den Politieken Raad om het fregat
schip de Meermin naar het Robben Eiland. Fol: 69.
• Aangekomen genueesch schip de Nepthunus engelschen
kapitein Hogan dewelke in tegenwoordigheid van den
Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius en den zig
bevindende oud Directeur van Souratte Huijsken. Fol:
69.
• Kennise gegeeven aan den gouverneur generaal
benevens de raden van indien op Batavia. Fol: 70.
• Omme vermets geene koffij nog kanneel alhier meer
voorhanden is. Fol: 70.
• Ingekomen en geleezen de requeste van de vergadering
van Heren Zeventien met des compagnie schip Ceijlon
aangekomen lieutenant ter zee van den staat Willem Jan
Klerck verzoek doende. Fol: 71.
• Door den adinterim fiskaal J.P. de Neijs voor
Commissarissen Generaal verscheenen ter hand gesteld
geworden zijnde eene anonime brief of schrifteenen. Fol:
71.
• Communicatie aangenomen en aan den voornamelijk
adinterim fiskaal gerecommandeerd. Fol: 71.
• Ingekomen zijnde de consideratien en berigt van den
landdrost Hendrik Lodewijk Bletterman door
commissarissen generaal zien op Stellenbosch
bevindende van denzelven. Fol: 72.
• Is met den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius ter
conferentie verzogt en verscheenen zijnde. Fol: 72.
3 mei 1793
• Door den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
gecommuniceerd werdende dat den equipagagumeester
voltelen dewelke benwano den gezaghebber voorname
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voor commissarissen generaal verscheen verkland haade
geen kans te zien dat het schip Leijden hetwetlsthans
gereed was om op morgen van hier naar Baaij Fals. Fol:
73.
• Is goedgevonden den gezaghebber voorn te gelasten om
wanneer den zelven berigt zal hebben bekomen van de
belading on het gereed leggen van het voorn schip
Leijden als dan van wegens den Politieken raad. Fol: 73.
• Is op den voordragt van den Gezaghebber Hetwetlsthans
Rhenius om aan den kapitein ter zee Klopper
commandeererende komp retour schip de Jonki Sibella
Anthonella. Fol: 73.
• Deszelve aan houdende ziekelijk omstandigheid op zijn
bij request aan hem gezaghebber benevens den
politieken raad gerigt gedaan verrock te permitterren ter
herstelling van zijne goed heid eenige tijd alhier te
mogen veblijvers. Fol: 74.
• Commissarissen generaal nodig ge-oerdeeld hebbende
des lands fregrats van Oorlog de amazon tot
hoogstderselver transport bestemd zo veel mogelijk in
straat van defensce. Fol: 74.
• Nog door den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
kennis gegeven van het verzoek door de gebroeders
mitsgaders door Anthonij van de Watering. Fol: 74.
• Is aan de burgerraden de wet en Fleck ontboden en
verschinen zijnde gecommuniceerd hetweeder vaaren
van commissarissen generaal op Stellenbosch. Fol: 75.
• Voorname burgeraaden deswegen eerbiedig dank
hebbende betrijgd bragten ter kennisse van
commissarissen generaal. Fol: 76.
5 mei 1793
• Zijn verscheenen de leeden uit de n rad van justitie
deeser gouvernemente J. A Fruter en J.P Baumgardt als
benevens der secretaris van justitie. Fol: 77.
• Is door Commissarissen Generaal wegens voorscheenen
directie genoegen betoond en van het geburde an
schriftelijk berigt gevorderd. Fol: 77.
• Voorname leden en secretaris van justitie vertroeken
zijnde verscheenen den Gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius en den ad interim fiscaal Den Neijs afzonderlijk
ter kennis gering van het voormelde. Fol: 77.
6 mei 1793
• Waar op gedelibereerd zijnde en voorname consideratien
geerpamineerd is goedgevonden deselve te approbeeren
mitsgaders de opzigting van het voorscheenen korps.
Fol: 78.
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•

Is op het verzoek van den op den 6 april jongstleden
kapitein Nowlan alhier aangekomen geweesen
gouverneur van Pondicherij de Freisnc omvermuts de
ingekomen tijding van de gebeurtemssen in europa
eenige tijd alhier te mogen verblijven. Fol: 79.
• Gelijk almede aan de wed van wijlen den lieutenant
kollonel bij het regiment van Wurtemberg van Jette op
het verslag door haar gegeeven hoedamg zij in den
voorleeden jaare met met een van des kompagnie. Fol:
79.
• Is heden aan den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
weder uitgeleverd het Cassi Schreeven secretarische
papieren voor de prasidiale kamer zeelandt met des
kompagnie retourschip de verwagting van Batavia. Fol:
80.
• En zulke ten ende het voorschreven casie op den
voorname boden de verwagting plaatsen. Fol: 80.
7 mei 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 6 deser ingekomen
het rapport van den resident en Baaij Fals Christoffel
Brandt houdende de aankomst van des kompagnie
retourschip voorland. Fol: 81.
• Is gedelibereerd ten opzigte van het voorname schip
voorlandt goedgevonden den Gezaghebber Johannes
Izaak Rhenius tot dat einde ontboden en verscheenen te
gelasten de nodige. Fol: 81.
• Mitsgaders om insgelijks de nodige maat eegulen te
nemen ten einde den resident Christoffel Brandt bij
aankomst van het voorname Fransch schip of andere
toebehoorende aan die natie. Fol: 81-82.
• De predikanten der gereformeerde gemeente Serrurier en
Fleck audientie verzogt en bekomen hebbende liende
namens den kerken raad haare dankzegging af voor de
gunstige dispositie door commissarissen generaal. Fol:
82.
• Nader gedelibereerd zijnde op de poincten op welke bij
het Jongst aanweesen van commissarissen generaal ten
Stellenbosch door heemraden is verzogt geworden de
gunotige dispositie van commissarissen generaal. Fol:
83.
8 mei 1793
• Is goedgevonden en verstaan bij publicatie op heden
gearresteerd nader te verklaaren, 8 meij 1793.
• Is goedgevondenen verstaan bij publicatie op heden
gearresteerd nader te verklaaren. Fol: 83.
• Ten derden dat met alteratie in zo verre van het 13 artieul
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van het reglement op de bank van lening vervat in de
publicatie van commissarissen generaal. Fol: 83.
• Ten vierden dat het carossen geld als volgens den uit
drukkelijken inhoud van den voorname placate in dato
16 maart 1793 allern gelegd op rijturgen die tot gemak
of vermaak dienen. Fol: 84.
• Ten vijfde en laastijk dat tot voorkomeng van alle
monopolie in het artikul van wijn voortaan elk der veer
perceelen der gewoone jaarlijke wijn pacht de een
afzonderlijke persoon zal moeten worden gegend. Fol:
84.
• Mitsgaders dat ook geer wijngaardemer zal vermogen te
pagten of zig met een der pagters asfscieeren op eeniger
hande wijse hoe ook genaamd dereetelijk of inairectelijk
en zal voorschreeven publicatie werden gezonden. Fol:
84-85.
• Door den chef der militie en kollonel Gordon
voorgedragen zijnde het verzoek aan den zelven. Fol: 85.
• Is den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
gequalificererd om voorschreeven manschappen van het
voorname schip dregterlandt uit Baaij Fals. Fol: 85.
9 mei 1793
• Ingekomen eene missive van den resident in Baaij Fals
Christoffel Brandt in dato van de acht deeser houdende
de aankomst aldaar. Fol: 86.
• Welke missive goedgevonden is te voegen agter het
verbaal. Fol: 86.
• Is op den voordragt van den Gezaghebber Johannes
Izaak Rhenius om op de Batterij en den jongsten oorlog
in Baaij Fals. Fol: 86.
• Gelijk mede genoegen genomen is met het voorstel van
des Gezaghebber Rhenius om de post Muisenburg te
voorzien. Fol: 86.
10 mei 1793
• Is geleezijn een berigt van leeden uit den raad van justitie
deeser gouvernements H.A Fruter en J.P Baumgerdz.
Fol: 87.
• Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en
verstaan het voorsch berigt te voeger agter
commissarissen generaal vorkomen approbeeren het
verrigte door gecommetteerde leeden. Fol: 87.
• En zal extract deeser aan voorname leeden van den raad
van justitie Fruter en Baumgardt mitsgaders aan den
sekretaris Fruter respectivelijk worden ter hand gestelt.
Fol: 88.
• Nadien commissarissen generaal vernomen hebben dat
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door eenige ingedestenen alhier gebruik makende van de
vergeening om te mogen drijven vrije en vaart en handel
op Indiën. Fol: 88.
Is goedgevonden dat heeden dog onder dato van 24
november 1792- geaunthentiserde copij en van den
placate dats 21 september 1792 op het stuk der walvisch
vischerije. Fol: 88.
Aan de Hoge Regeering met last om het laatst gemelde
placaat zo op Batavia als op alle de onder hoorige
comptaren in Indiën te doen publiceren en affigeeren
daar en zo zulks behoud. Fol: 89.
En aan den gouverneur en raad van Ceylon om te
strekken tot derselver informatie. Fol: 89.
Waar toe de missivens op heeden dog gelijk voorname
onder dato 21 november 1792 gearresteerd en
geresumeerd zijn goedgevonden te werd en geregisteerd
in het copia boek der afgaande baren naar Indiën. Fol:
89.
Bij acsumtie gedelibereerd zijnde op den in houd der
missive van van den gezaghebber en politieken raad in
dato 18 julij en de bijlagen speciaalijk op zodamige
poincten en voorscheeren missive en bijlagen vervat
waar op voor commissarissen generaal. Fol: 89.
Is goedgevonden en verstaan te apperbeeren het besluit
bij den raad van politie genomen op het voorstel van den
alhier commandeerenden officier van het regiment van
Württemberg. Fol: 89.
Op den voordragte van den raad omtrend de
geordemeerde vergoeding van het in het boekjaar
1786/7. Fol: 89.
Dat vermits nog in den voordragt bij voorscheren
missive nog in de reprasentatien op deese materie door
den raad aan de vergard. Fol: 90.
Te apperbeeren den voet waar op den raad volgens het
gemelde bij haare missive aan devergadering
zeventiende in dato 7 april 1792 heeft gereguleerd het
equivalent in gelde voor de afgeschafte verstrekkingen
verstaan de Bataviasch. Fol: 90-91.
Voorts goedkeuren dat de gelupereedeerd met de
aanbesteeding der genoegen het fortificatie. Fol: 91.
Gelijk almede genoegen werd genomen overleg in het
maken van een wettig emploij der bandieten op het
Robben eiland. Fol: 91-92.
Te approbeeren de beraamde schikkingen vermeld bij
der minuts missive van den 9 meij 1791 om de plaats de
geweesen paarde staeterige te graafte reinct. Fol: 92.
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Genoegen te neemen dat de zogenaamde menagerie
agter des kompagnie tot recreatie van den Hoofd gebuder
in der tijd werde aangehouden. Fol: 92.
• Den gezaghebber en raad zal werden gecualificeerd tot
de provisioneele van houding van des compagnie
paardestal en amnexe gebouwen zo om dat dezelve
voorcerst tot berging van Stoud. Fol: 93.
• Alhoiwel aan comissarissen generaal geenzints als
voldoende zijn voorgekomen de reedenen door de
minister bij Haare. Fol: 94.
• En zal van voorschereen dispositien werden kennis
gegeven aan den gezaghebber en politieken raad waar
toe de missive op heden gearresteerd. Fol: 95.
• De gecommitteerde raadsleeden van politie de wit en van
Oudshoorn audientie versogt en bekomen hebbende. Fol:
96.
• Verzoekende daar op de approtatie van commissarissen
generaal te mogen verneemen. Fol: 97.
• Is goedgevonden de voorname schikking te
apparbeerand en overzulks den gezaghebber benevens de
politieke raad gequalificereerd het bekostigen van de
stallinge. Fol: 97.
11 mei 1793
• Ingekomen eene missive van den resident in Baaij Fals
Christoffel Brandt gedateerd den 10 dezer ter kennis
geeving van het vertrek uit die baaij naar deeze van des
compagnie retour schip voorlandt Kapten Correch. Fol:
98.
• Door den kapitein ter zee Dumenij ter hand gesteld
zijnde drie aftekenningen van de slaven baajen door den
zelven op den jongsten. Fol: 98.
13 mei 1793
• En vervolgens het op haden ge-arresteerd eerste gedeette
van het verslag der verrigtingen van commissarissen
generaal ten deezen gouvernemente. Fol: 99.
• Zijnde de missive ten gelude van het laastgemafschrift
mede ojs heden gearresteerd en geresumeerd
goedgevonden te vegistreeren het copia Bocko der
afgaande brieven Nederland. Fol: 99-100.
• Den geweeze gouverneur van Pondischerij der Freien
kennis gegeben hebbende dat denzelven van het
voornemen. Fol: 100.
14 mei 1793
• Geleezen eene missive van den resident in Baaij Fals
Christoffel Brandt van dato dezer houdende kennis
geering van de aankomst in voorscheeren baaij van des
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komoagnie paket boot de Faom kapitein Lint N de Bock
komande laast van Bengalen. Fol: 101.
• Ingekomen rapport van den equipagie meester veltellen
wegens de aankomst ter dezer rhede van des kompagnie
retourschip voorland Kapitein Corrich van Batavia laast
uit Baaij Fals. Fol: 101.
• Is goedgevonden en verstaan en mitscien den
Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius gerecommandeerd
daaderlijk de nodige ordres tegeven tot het
bewerkstelligen van ommiddelijk gereedmaking van het
voorname schip ten einde het zelve met het zelve. Fol:
102.
• Is geleezen eene memorie door tweezig noemende
burger en ingezeetenen van Stellenbosch. Fol: 102.
• Waar op naar voor houding aan voorname personen om
zig met voorscheeren bezoraar. Fol: 102.
• Daar toe verzogt zak werden gezonden aan den landdrost
van Stellenbosch Drakensteijn ten daar van gebruik te
maken zo als oordelen zal te behooren. Fol: 103.
16 mei 1793
• Ingekomen eene missive van den landrost van
Stellenbosch en Drakenstijn Bletterman gedagtukend
van de 15e (vijftiende) dezer houdende deselfs berigt op
de daarnevens termiggaande. Fol: 104.
20 mei 1793
• Is met den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
gedelibereerd nopens ardres door den zelven bereids
gesteldt zo tot berging van de equipagien der op heden
ter dezer Rheede van haare Ankers geslagen en
vervolgens gestrande des kompagnie Hoeker schip
Herrenschans na Batavia. Fol: 105.
• En is den voorname gezaghebber gelast om insgelijks te
doen effectueeren dat genoegsaam getal ankers en
touwen uitgehaald en aan het zee hoofd gereid werden
gelegd. Fol: 105.
• Is ingevolge het geresclveerde op den 14e (veertiende)
dezer den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
gequalificeerd om de onlangs in Baaij Fals aangekomen
des kompagnies pakketboot. Fol: 105.
21 mei 1793
• Den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius dewelke
benevens den equipagie meester voltelen verscheen
communiceerde aan comissarissen generaal dat deezen
ogtend vroeg alle de schepelingen van het opgisteren
gestrande des kompagnie Hoeker schip Herreschans.
Fol: 106.

H O G E C O M M I S S I E | 199

•

Waar op welgemelde Gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius is gequalificeerd geworden om daadelijk ordres
de geeven tot den inkoop van de voorschreneen. Fol:
106.
• Is vervolgens met den voorname Gezaghebber Johannes
Izaak Rhenius en equipagiemeester voltelen
gebesoigneerd zijnde aangande het meede op gisteren
gestrande des kompagnie China retourschip. Fol: 107.
• Hebbende comissarissen generaal alverder aan den
meermin Gezaghebber Rhenius qualificatie verleend tot
het aan schaffen van bekwame bergplaats. Fol: 108.
• Den Kapitein Lieutenant op den meermin retour bodem
Zeeland voor en in de plaats van den kapitein op het
zelve schip Arkebout uijt hoofde van deszelus in
dispositie voor comissarissen generaal verscheenen
zijnde en mondeling verslag. Fol: 108-109.
• Is op den voordragt van den chef der militie Gordon ten
dien einde benevens den Gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius verscheenen. Fol: 109.
• Dregterland onlangs in Baaij Fals van Ceilon
aangekomen zijnde terstand over de gereed leggende
scheepen naar Nederland verdeeld. Fol: 110.
• Is geresumeerd en gearresteerd eene missive van dato
deezes aan zijnde Doorlugtige Hoogheid eene aan de
gecommitterdens wegens der provincien Holland en
Zeeland tot de zaken van de Oost Indische compagnie.
Fol: 110.
• En eene aan de gecommitteerdens uit de vergadering van
17e tot de correspondentie met commissarissen generaal
omme in originale met des Lands Fregat scipie kapitein
ter zee de Jong. Fol: 110.
• Ingekomen en geleezen eene missive van den Landrost
van Stellenbosch en Drakenstein A.L Bletterman
gedagteekend van heden houdende kennis geering van
eene bij eenkomst van heemraden. Fol: 111.
• Verzoekende dat nademaal het besluit tot de
voorschreven pieckel vragten met eenparigheid van
hemmen bij den krijgsraad is genomen. Fol: 111.
• Is goedgevonden het voorschreven voor notificatie
aanteneemen mitgaders de missive te het verbaal. Fol:
112.
23 mei 1793
• Nadien commissarissen generaal nodig geagt hebben de
alhier leggende des kompagnie pakketboot de slijt tot
Hoogstderzelve dispositie op de voortreize na Batavia.
Fol: 113.
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Is goedgevonden en verstaam dat daar van kennis zal
werden gegeven aan den Gezaghebber Rhenius en den
zelven tevens zal werden gequalificeerd om de
voorschreven ter dezer Rheede leggende paketboot de
vlijt te doen verzeijlen naar Baaij Fals. Fol: 113.
24 mei 1793
• Den gezaghebber Rhenius nemen den politieken raad ter
voldoeming aan de requisitie van commissarissen
generaal gediend hebbende van den procureur van den
raad van justitie deezer gouvernments Johan Jacob
Fredrik wagener. Fol: 114.
• Mitgaders voor gagie geduurende den tijd dien hij
gerekend ingegaan met den dag dat den zelven zig op
voorname reijze heeft begeeven en geeindigd te zijn met
den dag dat alhier aan de kaab. Fol: 114.
• So is daar op gedelibereerd zijnde goedgevonden en
verstaan dat den Gezaghebber Rhenius zal werden
gequalificeerd gelijk geschied bij deezer in rade te
communiceeren dat commissarissen generaal met het
voorschreven berigt genoegen meenende. Fol: 115.
• Nader gedelibereerd zijnde omtrend de verleende
qualificatie aan den Gezaghebber Rhenius tot het laten
vertrekken van twee maan den gagie. Fol: 115.
• Is goedgevonden van voorschreven qualificatie zal
werden kennise gegeven aan den gezaghebber beneevens
den polietieken raad tot derzelver informatie en om daar
van de nodige melding te maken in haare adriesenaar
Nederland. Fol: 115.
25 mei 1793
• Ingekomen eene missive van den resident in Baaij Fals
houdende kennis gering van het vertrek van daar op
gisteren aan het Hollandsch partikulier schip de
zeenimph kapitein van Hall. Fol: 116.
27 mei 1793
• Ingekomen en geleezen zijnde de consideratien van den
Landdrost Bletterman omtrend den voet op welke naar
aan leijding van instructien voor den Landdrost. Fol:
117.
• Waar toe de missive op heden gearresterd en
geresumeerd werd geregisteren in het copia boek der
afgaande brieven aan de Kaabsche minister. Fol: 117.
• Is gearresteerd eene ordre voor den resident in Baaij Fals
en daar van geauthentiseerde copia aan den zelven
toegesonden passeerende schepen en pakketooten uit
Europa. Fol: 117-118.
28 mei 1793
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Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en
verstaan ter vervulling van de bij het voorname korps
arthilleristen vaceerende kapitein plaats van eene der
drie compagnies aantestellen tot kapitein effectien op de
gewoone gagie en emolumenten den kapitein Luitenant
bij het voorschreven korps Hendrik Willem Rutz. Fol:
119.
• Dat laastelijk en conform den voorslag van den
polietieken raad aan den officier die den dienst van
adjudant zal warneemen daar voor zal werden toegelegd
als zulks bij het nationaal battailon plaats heeft. Fol: 119120.
• Mitsgaders dat in aanmerking genomen zijnde dat de
major bij het Nationaale Battaillon alhier Carel Mattjijs
Willem de Lille de maatschappij lange jaaren en tot
volkomenn genoegen. Fol: 120.
• En laastelijk dat op de gunstige informatien omtrend de
neertigheed en wer van den nu reeds tree jaaren als
volontan bij het nationaale bataillon gediend hebbende
Petrus Serrurier. Fol: 120.
• Ingekomen en geleesen eene missive van den Landrost
van Stellenbosch en Drakenstein geschreeven aan den
Secretaris Daniels. Fol: 121.
29 mei 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 27ste en 28ste
dezer maand. Fol: 122.
• Ingekomen van wegens den Gezaghebber en Politicken
Raad, ter voldoening aan de requisitie van
Commissarissen Generaal te weeten. Fol: 122.
• Geauthentiseerde copia van het contract van Hendrik
Cloete Eigenaar voornamde groot constantia. Fol: 122.
• Eene lijst van der ongepemitteerde goederen van China
met des Compagnies schepen Oosthuijzen Rozenburg en
Zeelandt alhier aangebragt. Fol: 122.
• Is goedgevonden voornamelijk contract en lijst te voegen
agter het verbaal. Fol: 122.
• Is voor notificatie door den Gezaghebber Rhenius dat
twee klijne casjes in te houden op het gestrande schip
Zeelandt door van geligt en geplaatsch zijn geworden op
des Compagnies Chinees retour schip Rozenburg alhier
gereedleggende. Fol: 122-123.
31 mei 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 29 dezer. Fol: 124.
• Den Gezaghebber Rhenius heeft ter hand gesteld copien
der Berigten dor de gecommitteerde tot de visitatie
binnen en buitentoords der op 20 dezer gestrande des

H O G E C O M M I S S I E | 202

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

compagnies scheepen de Sterrenschans en Zeelandt
hebben kunnen werden geinspecteerd. Fol: 124.
Is goedgevonden voorschreeven berigten te voegen agter
het verbaal. Fol: 124.
Is geleesen eene missive van den Politieken Raad van
den 30ste dezer af de Bakkers en slagters verpligtingen
om het Brood en Vleesch af te leveren en met welke
zodanige voornamelijk ordres door den Raad in haane
voor geschreeven zijn. Fol: 124-125.
Versoekende dat het Commissarissen Generaal als
welgemelde qualificatie op den President van het
Collegie. Fol: 125.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en
verstaan dat aan den Gezaghebber Politieken Raad
gerepliceerd Commissarissen Generaal in vergadering
op den 16e November 1792 aan haar Scriptis
hoogstderzelver betrekkelijke bij Commissarissen uit
den Raad van Justitie. Fol: 125.
Bij meermelde missive door den President van het
Collegie opgenoemde swarigheden te werden voor sien.
Fol: 125.
En laastelijk dat Comissarissen Generaal dierhalven
verkoosen dat de Leeden van Comissarissen uit den Raad
van Justitie die maand van visitatien de Bakkers en
Slagters ten overstaan van Fiskaal of desselfs adjunct
zijn gequalificeerd met overleg van dienstig zullen
oordeelen. Fol: 126.
Waar toe de missive geregisteerd in het copia boek aan
de kaabsche ministers. Fol: 126.
Is geleesen eene missive van den Politieken Raad mede
gedateerd 30 Meij in ter voldoening aan de requisitie van
Commissarissen Generaal onder anderen missive van
den 16ste maart jongstleden consideratien en berigt
toegezonden memorie van den Gezaghebber Rhenius
werden afgestaan. Fol: 126.
Waar
op
gedelibereerd
aan
de
ordinaire
gecommitteerdens bij Porisie toe te leggen twaalf
rijkdaalders gewone gagie en emolumenten. Fol: 126127.
Voorschreeven dispositie bij missive aan den
Gezaghebber Politieken Raad denzelver informatie en
narigt. Fol: 127.
Geleezen eene missive van den Politiken Raad in dato 30
Meij om reedenen gebragt de afschrijving door
Commissarissen Generaal bij Hoogstderzelve missive
van den 7 maart jongstleden te mogen werden
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gevalideerd. Fol: 127.
• Waar op gedelibereerd tot voorschreeven het welk onder
ultimo augustus in des kompagnies Maguasijnen
afschrijven. Fol: 127-128.
• En tevens werden voorgehouden Commissarissen
Generaal aan den Administrateur van Rheede van
Oudtshoorn eene spillagie van althans meer dan twee
percento verscheide informatien om bij aldien te baanen
tot derzelver ontdekking. Fol: 128.
• Waar toe de missive geregisteerd in het copia boek aan
de kaabsche ministers. Fol: 128.
• Geleesen eene missive van den Politieken Raad
strekkende eenihlijk geauthentiseerde copia door
regenten van het Hospitaal gepetitioneerd in de plaatze
uit Nederland te effectuuren. Fol: 128-129.
• Waar op gedelibeerd is besloten ter voldoening na
Nederland inmiddels gevoegd het verbaal. Fol: 129.
1 junij 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 31 Meij. Fol: 130.
• Is door den secretaris van de weeskamer van Rijneveldt
op gisteren gehouden op zeekere plaats grijpende
huijserigheid bespeurd voornemens gedaan, voor welke
gehoude dierectie Commissarissen Generaal, het
gecommuniceerd voor notificatie aan te neemen. Fol:
130.
8 junij 1793
• Ingekomen eene missive van den Resident in Baaij Fals
Christoffel Brandt, gedateerd 7 junij van de aankomst
van het partikulier schip The Enterprise Kapitein
Ingraham van China onder anderen was des Kompagnies
Retourschip Demmerarij komende van Batavia voor de
kamer Rotterdam. Fol: 131.
• Is goedgevonden beide missivens voornamelijk te
voegen agter het verbaal. Fol: 131.
• Mitsgaders dat aan voorname Resident Brandt bij den
Kapitein Noord Americaansche Schip naauwkeurig te
informeeren schepen en welk op het Eiland Mauritius op
den 24ste April Jongstleeden bij schriftelijk berigt. Fol:
131.
• Zijn geresumeerd de notulen van den eersten dezer
maand. Fol: 131.
9 junij 1793
• Geleesen eene missive van den Resident in Baaij Fals
Christoffel Brandt ingevolge en ter voldoening aan de
requisitie van Commissarissen Generaal van de
informatien van den Capitein een passagier
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voorschreeven baaij gelopen Noord Americansch schip
The Enterprise die op Mauritius vertrek plaats hadden.
Fol: 132.
• En is daaruit gebleeken dat de Franschen aan Engeland
en de Republiek van daar beheeft gerreesd te worden.
Fol: 132.
• Ingekomen eene missive van den Resident in Baaij Fals
Christoffel Brandt van de aankomst van het permanent
Fregat Schip de Meermin vermits de indispositie van den
Kapitein Duminij door den Kapitein Liutenant de Baer
benodigheden voor des Kompagnies passeerende
schepen naar de Mossel baaij. Fol: 133.
• Is goedgevonden voorschrifte missive te voegen agter
het verbaal. Fol: 133.
12 junij 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van datum 8ste dezer
maand. Fol: 134.
• Is door den Gezaghebber Rhenius de gerequireerde op
zeilen van des Kompagnies rethour schip Leijden uit
Meussen in Baaij Fals te laten verblijven verzoekende
voornamelijk Gezaghebber namens den Raad de
dispositie te mogen verneemen. Fol: 134.
• Waar op gedelibereerd van den toestand op Mauritius
mitsgaders niet bekend was gelijk onder de Notulen van
den 9e dezer considerable zeemagt van de Engelschen
deeze Natie waarschijnelijk meester van de Europeesche
einde de Transchien legging in de Tafel baaij saisaen te
exponeeren. Fol: 134-135.
• Is goedgevonden dat het voornamelijk retourschip
Leijden overgenomen uit het schip Dregterland
gereedleggen in Baaij Fals, van deze dispositie aan den
meermelde Gezaghebber Rhenius in Rade te
communiceeren. Fol: 135.
• Ingekomen eene missive van den Resident in Baaijfals
Christoffel Brandt, van de aankomst van des
Compagnies Pakketboot de Vlijt, Gezaghebber Mozer
van hier komende. Fol: 135.
• Is goedgevonden voorschreeven missive te voegen agter
het verbaal. Fol: 135.
13 junij 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 12 dezer. Fol: 136.
• Ingekomen en gebeezen eene Missive van den scheeps
Kapitein P.M. Hubert bevindende op het Noord
Americaansch schip The Entreprise leggende in Baaij
Fals geschreven in de Franschetaale ordre in baaij
gesteld volgens welke de fransche passagiers van het
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schip waarom bij onder Neutraale vlag werd gehouden.
Fol: 136.
• Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden dat door
de Secretaris Daniels bij missive aan den voornamelijk
P.M. Hubert ordre gepermitterd in Baaij Fals gevangen
werd onder Neutrale Vlag daar het den minst klaar is
beweesen. Fol: 136-137.
• Van welke missive aan den voornamelijk P.M. Hubert,
is goedgevonden copia het verbaal mitsgaders dat daar
van een geauthentiseerd afschrift der eerst gemelde
missive van den Hubert ter hand gesteld aan den
Gezaghebber Rhenius in de eerste vergadering van Rade
van Politie te communiceeren. Fol: 137.
18 junij 1793
• Van wegens den Politieken Raad aan de requisitie van
Commissarissen generaal ingekomen stukken te weeten.
Fol: 138.
• Eene specifieke aanwijzing van groot constantia Hendrik
Cloete met welke schepen respective kameren in
Nederland geaddresserd rendementen zijn ingekomen.
Fol: 138.
• Een copia van de conditien en voorwaarden tot de
aanbesteding der leverancie geduurende vijf agter een
volgende jaaren van wijnen azijn kaabsche voor des
compagnies omslag en passeerende schepen ten
gouvernemente. Fol: 138.
• Een copia van de conditien en voorwaarden tot de
aanbesteding der leverancie meede geduurende vijf
jaaren der jaarlijksch benodigd kaabsche wijnen aande
Nederlandsche en Indiesche Eisschen. Fol: 138-139.
• Een copia van de conditien en voorwaarden tot de
aanbesteding der lieverancie meede geduurende vijf
jaaren ingelegde groentens ter voldoening aan de
Indische Eisschen aan des Kompagnies passeerende
schepen. Fol: 139.
• Een copia van de conditien en voorwarden tot de
aanbesteding der leverancie geduurende twee jaaren ter
voldoening aan de Indische Eisschen. Fol: 139.
• Is goedgevonden voormelde stukken te voegen agter het
verbaal. Fol: 139.
• Ingekomen en geleezen een missive van den
Gezaghebber en Politieken Raad in dato 17e dezer en
bijlagen van het verzoek door den Burgermeester
Anthonij Berrange bij Requeste dat Commissarissen
Generaal reguard zouden op des suppliants zoon Jan
Christoffel Berrange Predikant te spankeren in
Gilderland. Fol: 139.
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Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden dat de
voorsche requeste zal werden gesonden aan de
vergadering van 17 ne met favorabele voordragt om
voorn Jan Christoffel Berrange. Fol: 139.
Is vervolgens geleesen een ander missive mede van den
Gezaghebber en Politieken Raad en gedagteekend van
den 17 dezer houdende om reedenen daar bij in het
breede omschreeven. Fol: 139-140.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden dispositie
aantehouden. Fol: 140.
Voorts nog geleezen eene missive mede van den
Gezaghebber en Politieken Raad van den 17 dezer en
bijlagen voldoening aan de requisitie van
Commissarissen Generaal en Hoogstderzelver missive
van den 27ste meij jongstleden en een concept van
Instructie voor Landdrost en Heemraden van
Stellenbosch en Drakenstein. Fol: 140.
Waar op goedgevonden is de dispositie aan te houden.
Fol: 140.
Laastelijk nog geleezen eene missive van den
Gezaghebber en Politieken Raad mede in dato van den
17e dezer en bijlagen van de aanbestedingen den 30ste
April jongstleden voor des compagnies omslag als
passeerende schepen ten gouvernemente aan de Indische
Eisschen van kaabsche booter gedroogde vrugten en
fraan. Fol: 140.
Wijders haaren voorslag om nadien de aanbesteding van
Gort en volgens eene bereekening in gemelde missive
verrat. Fol: 140-141.
En laastelijk de motiven welke haar had doen besluiten
om de aanbesteeding der leverancie van gezoute Weesch
en spek kaabsche neemen maar qualificatie ter
verstrekking aan des kompagnies schepen te mogen
eisschen uit Nederland. Fol: 141.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden dat den
Gezaghebber en Politieken Raad zal werden
gequalificeerd op zo veel gort om in steede van Rijst aan
de passeerende des compagnies schepen te werden
verstrek om vervolgens daar van onder worden
verantwoord tot een honderd en sestig ponden de mud.
Fol: 141.
Mitsgaders om uit hoofde van de gegrondheid der
bijgebragte redenen voor kaabsche vleesch en spek tot
gebruik op de reise te verstrekken. Fol: 141-142.
En is daar toe de missive op heden geareesteerd en
geresumeerd. Fol: 142.
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Zijn vervolgens geresumeerd de notulen van den 13e
dezer. Fol: 142.
19 junij 1793
• Zijn geresumeerd de notulen vanden 18ste dezer. Fol:
143.
• Ingekomen en geleesen de requeste van den koopman in
dienst van de Kompagnie en sekretaris van den
Politieken Raad Egbertus Bergh. Fol: 143.
• Waar op goedgevonden is de dispositie aantehouden is
van wegens den Politieken Raad ter requisitie van
Commissarissen Generaal ingekomen eene bereekening.
Fol: 143.
• Welke bereekening is goedgevonden te voegen agter het
verbaal. Fol: 143.
• Mitsgaders de geauthentiseerde copijen instructien voor
Landdrost en Landdrost en Heemraden van Swellendam.
Fol: 144.
20 junij 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 19e dezer. Fol: 145.
• En vervolgens eene missive op heden gearresteerd aan
den Gezaghebber benevens den Raad van de dispositie
bij requeste gedaan door den Burgermeester Berrange
onder de notulen van den 18ste dezer maande voorn
missive in het copia brieven aan de kaabsche minister.
Fol: 145.
• Bij resumptie gedelibereerd zijnde op den inhoud der
missive van den Politieken Raad in dato 17 dezer en
bijlagen en landdrost en Heemraden van Stellenbosch en
Drakenstein als mede het berigt onder de notulen van den
18 dezer. Fol: 145.
• Is goedgevonden voorschreeven beide instructien te
arresteeren op heden. Fol: 145.
• Een placaat tegens het pleegen van strandroof bij het
standen of verongelukken van schepen. Fol: 145.
• Mitsgaders dat voorschreeven Instructie en placaat aan
den Gezaghebber benevens den Raad vermeld bij de
missive geregisteerd in het copia boek aan de Kaabsche
Ministers. Fol: 145-146.
• Nadien Commissarissen Generaal bij het aanweesen ten
deezen Gouvernemente hebben bespeurd hoe bij des
kompagnies schepen in de Tafel baaij ten anker leggende
in gebruik is. Fol: 146.
• Is goedgevonden den Gezaghebber benevens den Raad
aanteschrijven om de nodige ordres te stellen. Fol: 146.
• Zullende de proviandering der geene welke van boord
aan de wel komen op denzelfde voet blijven geschieden.
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Fol: 146-147.
• Waar toe de missive geregisteerd in het copia boek aan
de kaabsche ministers. Fol: 147.
• Nademaal Commissarissen Generaal geinformeerd zijn
geworden dat in den laatsten storm der maand meij dezes
jaars in het bezonder door het breeken van haare Anker
Touwen aan het gevaar ge exponeert zijn geweest. Fol:
147.
• So is naargedaan ondersoek nopens de middelen waar
door des kompagnies kostbaare kielen bij storm weder
meer op de consideratien door den equipagiemeester
Voltelen ter requisitie van Commissarissen Generaal dat
het breeken der Anker touwen, Goedgevonden dat de
Gezaghebber Politieken Raad aangeschreeven den
equipagiemeester ten dezen Gouvernemente te gelasten
het mogelijk te betragten ten einde deze Tafel baaij
bevindende blinde Ankers werde gezuirerd. Fol: 147148.
• Mitsgaders werden gequalificeerd om ten einde eene
gewenschte uitslag alle sints te bevorderen ter
bemoediging van het Bootsvolk toete leggen eene extra
belooning voor elk blind anker te werden bepaald van het
gerischte anker. Fol: 148.
• Voorts dat hoe zeer Commissarissen Generaal de
mogelijkheid erkennen dat gelijk voormelde door dat de
feet of ook niet de strekking van de ankers agtervolgens
de ordres en reglementen in dato 25 februarij 1743 van
medio meij tot medio augustus en het tuij in het
zuijdwesten om al zo met oopene kluijsen voor een west
noord wester wind te leggen. Fol: 149.
• Laastelijk dat Commissarissen Generaal oordelende
gegvonde reedenen te hebben om te veronderstellen, en
dat dien volgens door den Politieken Raad om haare
touwen zo wel bij nagt als bij daag zullen verbeuren eene
geld Boete van 50 Rd (Rijkdaalders) ten profijte van de
compagnie boven en behalven der omstandigheden
gemeriteerd. Fol: 149-150.
• Waar toe de missive op heeden gearresteerd en
geresumeerd afgaande brieven aan de kaabsche
Ministers. Fol: 150.
22 junij 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 20e dezer. Fol: 151.
• Den Gezaghebber Rhenius aan Commissarissen
Generaal gecommuniceerd hebbende eene missiven bij
hem heeden ingekomen van den Landdrost en
Heemraden van zwillendam, dat volgens eene daar bij
ingeslotene missive van den Burger Kapitein
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Barkhuijsen geschreeven van de Keurbooms Rivier, de
ingeseetenen aan de eene zijde door de cougas schelmen
de andere door de caffers bereeds tot aan de Zwantskop
Rivier en de soosschen van de Sondags Rivier te werden
geadsisteerd. Fol: 151.
• Is zulks voor notificatie aangenomen onder aprobatie der
Maatregulen welke den Gezaghebber voornamelijk
tevens communiceerde ingezeetenen te moeten neemen
aan welgemelde Politieken Raad als zullen oordeelen te
behooren. Fol: 151-152.
24 junij 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 22 dezer maand.
Fol: 153.
• Ingekomen in geleezen een missive van den Resident in
de Baaij Fals Christoffel Brandt van de aankomst aldaar
van d'Engelsche koonings Cotter the Quen Charlotte
Capitein Ferfeek den 5e maart jongstleden uit Engeland
en dato 29ste meij van Saint Helena van oorlog tusschen
de Franschen en Engeland en de Republiek naar Indien.
Fol: 153.
• Is goedgevonden voornamelijk missive te voegen agter
het verbaal. Fol: 153.
• Voorname kapitein zij vervolgens herwaards begeven en
bij den Gezaghebber Rhenius geaddresseerd hebbende
door de officieren welke de voorname Cotter hadden
uitgebragd, de publieke zaken in de Europa waren
gesitueerd. Fol: 153.
• Wierd na dat det voornamelijk Engelssen Kapitein
vertrokken was door den Gezaghebber Rhenius
gecommuniceerd de navolgende missivens aan hem
geaddresserd te weeten. Fol: 153.
• Eene missive van den Heer Baron van Nagel,
Ambasadeur van wegen den staat aan het Hof van
Engeland geschreeven te London en gedagteekend den
6e Februarij 1793. Fol: 154.
• Eene missive van den Gouverneur op het Eiland Saint
Helena Robert Brooke en vertrouwde missive van den
sekretaris van Staat van Engeland Henrij Dundas
geschreeven van Whitehallden 6e februarij 1793
ingevolge daar bij verzeld gaande copia van des konings
proclamatie gedaan in zijn des Majesteits Geheimen
Raad in Hove te Saint James vergaders het de fensuve
Alleantie Tractaat tusschen de kroon van Engeland en de
Republiek substiteerende. Fol: 154.
• Voorts nog eene missive van den welgemelde sekretaris
van staat Henrij Dundas aan de meermelde Gouverneur
van Saint Helena van eene Brief van den Engelschen vice
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consul te ostende Duncan der oorlogs declaratie van de
Franschen tegens Engeland en Holland. Fol: 155.
• En laastelijk eene missive van den meermelde
Gouverneur Robert Brooke in dato 29e meij jonstleden
aan de Gezaghebber Rhenius dat voornamelijk Engelsch
Konnings Cutter scheepje bereids van Saint Helena
vertrekken zijnde. Fol: 155.
• Van welke voornamelijk missivens vervolgens door den
Gezaghebber Rhenius geproduceerd geworden zijnde
het uittreksel der aan boord van scheepje zig bevindende
Engelsche Nieuws Papieren. Fol: 155.
• Zo is goedgevonden voorschreeven translaate te voegen
agter het verbaal. Fol: 155.
30 junij 1793
• Ingekomen eene missive van den Resident in Baaij Fals
Christoffel Brandt van de voortreeze op 24e junij binnen
gevallen Engelsch Konings Cutter Scheepje The Queen
Charlotte naar madrees hadde aan genomen. Fol: 156.
• Is goedgevonden voorschreeven missive te voegen agter
het verbaal. Fol: 156.
1 julij 1793
• Zijn geresumeerd de Notulen van de 24en 30ste der
jongst verloopen maand junij. Fol: 157.
• Nadien het Commissarissen Generaal voorgekomen is
dat bij de publicatie door de Hoge Regeering van Indien.
Fol: 157.
• En het formelier van den eed bij de gemelde publicatie
voorgeschreeven aan Commissarissen Generaal. Fol:
157.
• Is goedgevonden en verstaan te bepaalen dat bij provisie
ten deezen Gouvernemente het Ambtgeld ook zal
worden betaald over gagie. Fol: 157-158.
• Mitsgaders dat er twijffeling is ontstaan op wat voet het
Ambtgeld moet worden voldaan door den Gezaghebber
Rhenius. Fol: 158.
• En zal daar van aan den Gezaghebber beneevens den
Politieken Raad werden kennis gegeeven en dezelve
teevens gequalificeerd bij door den Gezaghebber
Rhenius. Fol: 158.
• Waar toe de missive heden geresumeerd en gearresteerd
in het copia boek aan de Kaabsche Ministers. Fol: 158.
• Is naar deliberatie betreffende het vendumeesters Ambt
het welk tot heeden aan het sekretariaat van politie. Fol:
158-159.
• Is goedgevonden dat de landdrost van Stellenbosch en
Drakenstein en van Zwellendam door den Sekretaris

H O G E C O M M I S S I E | 211

Daniels. Fol: 159.
3 julij 1793
• Ingekomen eene missive van den resident in Baaij fals
Christoffel Brandt dato tweede julij van het permanent
frequat schip de Meermin naar de Mossel baaij
gedestineerd. Fol: 160.
• Is goedgevonden voorschreeven missive te voegen
agterhet verbaal. Fol: 160.
• Gelijk zulks mede goedgevonden is omtrend de
navolgende stukken van wegens den Politieken Raad.
Fol: 160.
• Copia publicatie gedaan en gearresteerd in Rade van
Politie den 13 Maart 1792. Fol: 160.
• Montant der Douane regten in den tijdt der 7 maanden
van primo (1) september 1792 tot ultimo (31) meij 1793.
Fol: 160.
• Bij resumtie gedelibereerd zijnde op de requeste van
Hendrik Laubscher Kapitein der eerste compagnie
Burger Cavallerie van Stellenbosch en Pieter van Breda
kapitein van het Burger verzoekende om reedenen bij de
requeste van Commissarissen Generaal aan den Kapitein
Nicolaas Akker te accordeeren. Fol: 160-161.
• Mitsgaders gelet zijnde op de verschillende aanzoeken
door gemelden Nicolaas Akker. Fol: 161.
• Is goedgevonden en verstaan bij de requeste aan
voornamelijk kapitein Nicolas Akker verblijven onder
afgeschreeven. Fol: 161.
• En zal extract dezes gezonden worden aan den
Gezaghebber benevens den Politieken Raad aan de
supplianten mitsgaders Kapitein Nicolaas Akker. Fol:
161.
• Is geleezende requeste van Willem Stephanus van
Bijneveld en Ar. Johannes Andreas Fruter in gequaliteit
als gemagtigden van den Europa bevindende
Gouverneur dezer colonie Cornelis Jacob van de Graaff.
Fol: 161-162.
• Waar op gedelibereerd en in agting genomen zijnde dat
volgens de geest der dispositien door Commissarissen
Generaal op het stuk der in kastellingen genomen. Fol:
162.
• Dat Commissarissen Generaal wijders om bij sondere
reedenen niet kunnen treeden in eeniger handebeslissing
over de faveurs en emolument in aan de waardigheid van
Gouverneur dezer colonie gehegt en competeerende.
Fol: 162-163.
• En zal extract dezes werden gesonden aan den
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Gezaghebber benevens den Politieken Raad. Fol: 163.
• Zijn geresumeerd de notulen van den eersten dezer
maand. Fol: 163.
6 julij 1793
• Den commandant van het alhier weder gelijk in jongsten
oorlog opgeregte korps der penmisten. Fol: 164.
• So is door Comissarissen Generaal goedgevonden zijnde
verzoek toe te staan en voorhoogst. Fol: 164.
• De overgeeft derzelfe op heden door Commissarissen
Generaal gedaan onder het doen eener op die
gelegenheid toepasselijk aanspraak door den Heer
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 164.
8 julij 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 3e en 6e dezer. Fol:
165.
• Ingekomen in geleesen eene missive van den Resident in
de Baaij Fals Christoffel Brandt aankomst op gisteren
van des kompagnies Paketboot de Star capitein Brugman
voor de kamer Zeeland na Batavia. Fol: 165.
• Is goedgevonden voorschreeven missive te voegen agter
het verbaal. Fol: 165.
9 julij 1793
• Den Gezaghebber Johannes Izaak Rhenius kennis
gegeven hebbende, agter volgens het plan van defensie
en benevens het hoof de der militeir den kollonel gordon
geformeerd. Fol: 166.
• Is zulk voor notificatie aangenomen en goedgevonden
agter het verbaal. Fol: 166.
• Ingekomen en geleezen eene missive van
gecommitteerde Berrind hebberen ter extra orderen. Fol:
166.
10 julij 1793
• Den kapitein ter zee op des kompagnies paket boot de
Star, Brugman voor commissarisen generaal
verscheenen kennis gegeven hebbende dat de raise na
Batavia. Fol: 168.
• Is gedilbereerd zijnde goedgevonden dat den
gezaghebber Johannes Izaak Rhenius zal werden gelast,
met dezelve de meermelde pakketbook de star tot in het
doen der reize na Batavia te vervangen. Fol: 168.
• Ter requisitie van commissarissen generaal hebbende
ontschepen van de dezen dagen in baaijfals gearriveerde
paket boot de star en hernaards transporteeren. Fol: 169.
• Gebligt een pakket papieren beschreven aan den zig
alhier bevenden de kapitein ter zee Abraham Kuvel. Fol:
169.
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12 julij 1793
• Eene missive van den resident in baaijfals, commissie ter
inspectie van des kompagnies paket boot de Star ge
informeerd dat de gebreeken aan deselve met geene
mogelijkheid. Fol: 170.
• Ingekomen en geleezen eene missive van den landdrost
van Zwellendam AA Taure. Fol: 170.
• Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, den
voorslag ter vebeetering van het bestaan der landdrosten.
Fol: 170.
• Is door de gecommitteerd leiden uit den politieken raad
het hoofd der militie en kolonel Gordon en O: G: de Wek
audientie verzogt en bekomen hebbende. Fol: 171.
• Voorschreven voor communicatie aangenomen onder
aan beveeling om in deeze weder buijten gemoen
drukkende bezwaaren. Fol: 171.
13 julij 1793
• Rapport van den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius
dat er ten aanzien van de militaire honneurs tusschen des
kompagnie militaire en pennisten korps. Fol: 172.
• Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden bij
deezen te verklaaren dat de militaire honneurs tusschen
die twee korpsen zullen. Fol: 172.
• En zal extract dezes aan den rade van politie en aan den
commandant van het pennisten korps werden ter hand
gesteld. Fol: 172.
14 julij 1793
• Eene missive vanden resident in Baaij Fals, Christoffel
Brandt houdende kennis gering van de aan komst in
voorschreven. Fol: 173.
• Zijn van wegen den gezaghebber Johannes Izaak
Rhenius ter requisitie van commissarissen generaal van
boord der voorn: schepen ontscheept. Fol: 173.
• Eene missive van den resident in Baaijfals Brandt aan
komst van het deensche comp schip Disco kapitein Jens
Winter. Fol: 173.
15 julij 1793
• Eene missive van den resident in Baaijfals Brandt, aan
komst aldaar van het N:A: Scheepje The Egalitij kapitein
Brandts. Fol: 175.
• Den
Gezaghebber
Johannes
Izaak
Rhenius
gerecommandeert de vereischte voorzorgen te neemen.
Fol: 175.
16 julij 1793
• Is goedgevonden dat de monstering van voornamelijk
paket boot en het vertrek na Nederland. Fol: 176.
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•

Besloten omme van zodanige zaken welke nog niet
finaal, en dier halven niet in het met voorn paket boot
van commissarissen generaal. Fol: 176.
• Politieken raad tot heden agterlijk is gebleeven in de
missive van commissarissen generaal. Fol: 176.
• Is goedgevonden en verstaan omtrent de reductie en eene
pertinente opgave van het getal der overgebleeven
lijfeigenen en der zelver emploij. Fol: 177.
• Mitsgaders aangeschreeven om alle onkosten welke ter
zaake van den tegen moordigen oorlog, door de
kompagnie in dit gouvernement extra ordinair. Fol: 177.
• Waar toe de missive op heden geresumeerd en
gearresteerd. Fol: 177.
17 julij 1793
• Eene missive van den resident in Baaij Fals Brandt, van
het vertrek van des kompagnies paket boot de lijk
gezaghebber Moser. Fol: 178.
• Welke missive werd gevoegd agter het verbaalen
commissarissen generaal nodig ge oordeeld hebbende
den resident brandt te doen ontbieden. Fol: 178.
18 julij 1793
• Twee missive van den resident in baaijfals Christoffel
Brandt, kennis geeving van het vertrek uit voorschr baaij
van het N:A: Schip Enterprise kapitein Ingraham. Fol:
179.
• En de aankomst in voorschreven baaij van het deensch
OJ Rethour schip Schimmel Man, kapitein S.Berg. Fol:
179.
20 julij 1793
• Eene Missive van den gezaghebber en politieken raad,
houdende kenis geeving dat de invordering van het ambt
geldt volgens publicatie door de Hoge Regeering. Fol:
180.
• Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevondent voorm.
Fol: 180.
• Eene missive van den gezaghebber en politieken raad en
bijlagen houdende haare, jongst ter dezer rheede
gestrand des kompagnies hoeker schip Sterreschans. Fol:
180-181.
• Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden dat in het
voorschr voorgedragen verzoek niet kan werden
getreeden. Fol: 181-.
• Eene missive van den gezaghebber en politieken raad en
bijlagen aangaande de noodzeike lijkheid voor het aan
houden der kuijpers winkel. Fol: 181-.
• Eene missive van den resident in Baaij Fals Christoffel
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Brandt, ter kennisgeeving van de aankomst in voorschr
der paketbook de Mana Louisa, kapitein Jacob
Soeteman. Fol: 181-.
• Commissarissen generaal in aanmerking genomen dat
door de afschaffing der adminisratien van des
kompagnies kelder en dispens. Fol: 181-182.
• Is goedgevonden aan elk van dien dienaaren tot een
reedelijk inkomen in steede der voorschreven middelen
van bestaan toeteleggen uit des kompagnies kassa. Fol:
182-.
• Is goedgevonden tot effectief van den politieken raad aan
te stellen gelijk daar toe werd aangesteld bij deesen de
resident in de baaij fals Christoffel Brandt. Fol: 182-183.
• Bij resumptie gedelibereerd zijnde op de requeste van
den sekretaris van politie Egbertus Bergh. Fol: 183.
• George Fredrik Goetsz aangesteld word bij deezen den
eerst gezworen klerk ter sekretarij van politie. Fol: 183184.
• Mitsgaders dat den gezaghebber zal werden gelast aan
commissarissen generaal voorte dragen een bekwaame
subject tot de bediening van eerstge swoore klerk ter
sekretarij van politie. Fol: 184.
• Is goedgevonden en verstaan dat gemelde nuoud
sekretaris bergh zal blijven adsisteerende deliberatien
van den politieken raad. Fol: 184-185.
• Zijnde laastelijk nog goedgevonden ten gevolge van de
reserve voor komende bij de missive van
commissarissen generaal aan den politieken raad. Fol:
185.
• Is goedgevonden te registered in het copia boek der
afgaande missivens aan de kaabsche minister. Fol: 185.
21 julij 1793
• Is op bekomen informatie dat des kompagnies rethour
schip Demerarij is vertrokken. Fol: 184.
• Is goedgevonden te registaeeren in het copia boek der
afgaande brieven aan de kaabsche ministers. Fol: 184.
• Den gezaghebber Johannes Izaak Rhenius aan
commissarissen generaal verzoek hebbende gedaan om
de opgisteren in de baaij fals aangekome pakket boek de
Maria Louissa. Fol: 185.
• Is goedgevonden het voorsch: (voorschreven) toetestaan,
gezaghebber Johannes Izaak Rhenius mitsdien
gequalificeerd tot het aan houden van de voorn:
(voornamelijk) paket boot de Maria Louisa. Fol: 185.
22 julij 1793
• Laaste gedeelte van het verslag niet in gereedheid zal
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konnen gebragt, de gelegenheid gunstig op doen den de
paket boot de faam. Fol: 186.
• Is goedgevonden den gezagheber Johannes Izaak
Rhenius te qualificeeren, om de monstering van de
voornamelijk pakket in plaats. Fol: 186.
• Ter
requisitie
van
commissarissen
generaal
geproduceerd de navolgende stukken. Fol: 186.
• Eene Specificatie van s'lands inkomsten over het
boekjaar 1791/2. Fol: 186.
• eene geauthentiseerde copia der conditien en
voorwaarden van der nieuwing van het teerend contract
met des kompagnies slagters. Fol: 186.
• Een geauthentiseerd copie reglement waar na des
kompagnies gecontracteerde slagter zig zullen moeten
gedragen. Fol: 187.
• En is goedgevonden voorschreven stukken te voegen
agter het verbaal. Fol: 187.
23 julij 1793
• Gecommitteerde leden uit den politieken raad voorstel
door het laast gemelde waarneemende de zaaken van de
zig in Nederland. Fol: 188-189.
• Gecommitteerde raadsleeden voorgedragen zijnde om,
nadien in het negotie pakhuis geen thee in voorraad was,
ter verstrekking voor de zieken in het hospitaal. Fol: 189.
• En laastelijk om de zo goed als mogelijk is geweest te
drege koffij en leeper uit de lading van het gerepatrieerde
rethour schip Makassar. Fol: 189.
• Is met voorschreven voordragt genoegen genomen en
aan den politieken raad overgelaten of anders te
disponneeren als met des kompagnies belangen zal over
een komen. Fol: 189.
• Ter requisitie van commissarissen generaal ont scheept
van de onlangs aangekome paket boot de Maria Louisa.
Fol: 190.
• Is geresumeerd en gearresteerd eene instructie voor den
boekhouder. Fol: 190.
• De wet geproduceerd een specificque opgave vande
spillagie op de Farwe onder directie van commissarissen.
Fol: 190.
24 julij 1793
• Laaste gedeelte van het verslag der verrigtingen van
commissarissen generaal ten deezen gouvernemente,
versondene eerste gedeelte met des kompagnies pakket
boot de Faam, te weeten. Fol: 192.
25 julij 1793
• Eene missive van den resident in Baaij Fals Christoffel
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Brandt, in zijne aanstelling als effectief lid in rade van
politie. Fol: 193.
26 julij 1793
• Commissarissen generaal endervinden de pogingen om
de eensgezindheeden en goede harmonie tusschen de
respective leeden van den politieken raad. Fol: 194-195.
• Is goedgevonden en verstaan dat, envermindert de
deliberaten van commissarissen generaal over de wijse
waar op de voorschreven zaak zal worden tot effect
gebragt. Fol: 195.
• Mitsgaders een authentiek extract uit deselve missive
weder ter hand gesteld aan oud directeur Suratte A J:
Sluijsken. Fol: 196.
• Is op de instantien door den ad interim fiskaal Mr. J. L.
Deneijs, ter gelegenheid dat den zelven op haden ont
hoden in verscheenen zijnde van commissarissen
generaal vernam de reedenen. Fol: 196.
• Waar toe de missive mitsgaders ter kennis geving van de
aan stelling van den oud directeur Suratte A J: Sluijsken.
Fol: 197.
• Eene missive van den landrost van Stellenbosch en
Drakenstein H: L: Bletterman. Fol: 198.
27 julij 1793
• Eene missive van den landdrost van Zwellendam A: A:
Faure. Fol: 199.
• Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden de
dispositie het vendumeesters ambt zal werden genomen.
Fol: 199.
• So is daar op gedelibereerd zijnde, goedgevonden het
voorschreven verzoek toetestaan, zodanig gemelde
bediening door burger raden. Fol: 199-200.
• Kapitein C. J. Brugman alhier hebbende overgebragt de
paket boot de Star aan commissarisen generaal. Fol: 200.
• Met qualificatie om in steede van den voornamelijk
kapitein Brugman op de paket boot de Star als
gezaghebber. Fol: 201.
29 julij 1793
• Eene missive van de resident in de Baaij Fals Christoffel
Brandt ter kennis geeving van het vertrek uit de
voornamelijk baaij van het deensch schip Disco. Fol:
202.
• Eene missive van de kapitein C: J: Brugman ter zee het
gezag gevoerd hebbende op de paket boot de Star
geschreeven in de Baaij Fals. Fol: 202.
• Kapitein Brugman door den sekretaris Daniels daar toe
verzogt, voorschreven restitutie bij commissarissen
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generaal op zijn subject. Fol: 203.
• Kollonel Gordon alhier ter plaatze satisfactie erlango en
er eene revisie bij het aan weezen van commissarissen
generaal. Fol: 204.
30 julij 1793
• Eene missive van den resident in Baaij Fals Christoffel
Brandt ter kennis geving van het vertrek. Fol: 205.
1 augustus 1793
• Ingekomen eene missive van den resident in de Baaij
Fals Brandt van heden ter kennis geeving van het vertrek
uit voornamelijk Baaij van des compagnies pakket Boot
de faam voor de kamer Amsterdam Eepatrieerende. Fol:
206.
• Ingekomen en geleezen de requeste van den boekhouder
van des compagnies Equipagie Pakhuis Petrus Johannes
Frutter, verzoekende om reedeneen bij voorschreide
requeste ge-allegueerd, dat het Commissarisen Generaal
behagen moge, aan den suppliant toetie staan den titul en
rang van koopman. Fol: 206.
• Voorts geleesen de requeste van den zig ter oorzake van
indispositie alhier agter gebleeven en vermolgenis onder
afgeschreeven gagie gesteld zedert den jaare 1788. Fol:
206-207.
• Nog geleezen de requeste van den predekant der
gemeente aan stellenbosch messieurs Borcherds,
verzoekende om reedenen bij de voorscheide requeste uit
breede. Fol: 207.
4 augustus 1793
• ingekomen eene missive van den resident in de Baaij
Fals Christoffel Brandt, in dato van den 3 dezer,
houdende kennis geving dat door denzelven op het berigt
het welk daags te vooren bekomen had. Fol: 208-209.
• Den Gezaghebber Rehenius aan Commissarisen
Generaal gecommuniceerd hebbende eene missive bij
den zelven ingekomen van den gezachhebber het
permanent fregatschip de Meermin. Fol: 209.
• "Is zulks voor notificatie aangenomen –
• Van wegens het hoofd der Militie den kollonel Gordon,
ingekomen zijnde een naamlijst van het korps door den
zelven genaamt Pandoeren dog bestande uit Hottentotten
naar de ingekomen lijding van den oorlog met aggneatie
van Commissarisen Generaal alhier opgerigt – zonder
gemeting van eenig ander loon den randeoen, en
menamegeuse kleding. Fol: 209."
5 augustus 1793
• Is geleezen de requeste van Willem Stephanus van
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Rejneveld, secretaris der weeskamer alhier, houdende in
substantie, dat de suppliant, als meede in de teninen
vallende van het amtgeld te moeten furneeren ingevolge
de publicatie van de Hoge Regering van Indie van dato
25 october 1791. Fol: 210-213.
• Nader gedelibereerd zijnde op het verzoek door het
Hoofd de Militie dezes Gouvernements den Kollonel
Gordon in geschrifte aan Commissarisen Generaal
gedaan, om voorseining van statisfactie uit hoofde van
de uitpraak welke vermeende in het zekere geinformeerd
te zijn. Fol: 213-214.
• Door den Gezaghebber Rhenius verzogt zijnde, de
dicisie van Commissarisen Generaal te mogen
verneemen omtrend het heiwaarde doen op komen der
zig in Baaij Fals leggende bevindende des compagnie
scheepen Leijden en Dregterland. Fol: 214-215.
• Is goedgevonden en verstaan dat den Gezaghebber en
Politieken Raad zal werden gequalifeceerd, tot de
voornameleijke kuijpers winkel te emploijeeren een
Baas kuijper, tot de voornameleijke kuijpers winkel te
emploijeeren een Baas kuijper, neegen kuijpers en seven
slaven jongen ter verrigting van al het geen tot die winkel
betrekking heeft mitsgaders om tot keuner op prioeven
der en brandewijn die door de respective aanneemers bij
vervolg aan de compagnie zullen werden geleverd. Fol:
215-216.
• Is op den voorslag van den Gezaghebber Rhenius om den
kapitein ter zee C. J. Brugman uit hoofde van gebrek aan
ruimte tot desselfs transport met paket boot de Faam.
Fol: 216.
8 augustus 1793
• Den oud Directeur van Souratte en Raad van Indien
Sluijsken ter besogne met Commissarisen Generaal
verzogt zijnde, is aan denzelven bekend gemaakt dat
Commissarisen Generaal besloten hebbende hem bij
Hoogstderzelver vertrek. Fol: 217.
• Ingekomen en geleezen eene missive van den resident in
de Baaij Fals Christoffel Brandt, in dato van heden, ter
kenne geving van de aan komst in vorrzeide Baaij van
het Amerikaansch schepje the Fairij Kapitein Rogers.
Fol: 217.
10 augustus 1793
• En op heden naar dat dezelve weder gesloten en ter
versending behoorlijk voor zeen waaner aan den
Gezaghebber Rhenius te rug geleverd om naar de Baaij
Fals gezonden en weder aan boord van de aldaar
leggende pakket boot de Maria Louisa geschept te
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weden. Fol: 218.
• De generale missive gemeenlijk genaamt de december
brief, dog gedateerd 31 Januarij 1793 aan de vergadering
van 17 ter kamer Zeelandt. Fol: 218.
• Eene missive in dato 12 April 1793 aan 13 13 ter kamer
Zeelandt. Fol: 219.
12 augustus 1793
• Nader in overweeging zijnde genomen het voornemen
van commissarissen Generaal omme den Heer Raad van
Indie en oud Directeur van Souratte A. J. Sluijsken aan
te stellen tot commissaris over dit Etablissement. Fol:
220-222.
• Ingekomen eene missive van den resident in de Baaij
Fals Christoffel Brandt, gedagteekend van heden, ter
kennis geving van het ventrek uit voorschr Baaij van des
compagnie Paket bootde Maria Louisa. Fol: 222.
• Den Gezaghebber Rhenius aan Commissarissen
Generaal konnisse gegeven hebbende van het mondeling
berigt en schriftlijk rapport door den Heemraad van
Zwellendam J. W. Barkhuijsen. Fol: 222-223.
13 augustus 1793
• Eene requeste van den secretaris secretaris der
commissie voor Nederlandsch Indien en Kabo de Goede
Hoop Eduard Danielsz geeft met verschuldigde eerbied
te kennen, dat den suppliant het verdriet heefth te moeten
ondervinden, dat de verzwakking van gezigt waar van hij
zig geduurende eene geruimen tijd veelinaals heeft
beklaagd zo zeer is toegenomen. Fol: 224-226.
14 augustus 1793
• bij resumtie gedelibereerd opde verzoeken van den
Boekhouder van des compagnie Equipagie Pakhuijs
Petrus Johanners Fruter, dat in des suppliants verzoeken
voornamelijk om reedenen. Fol: 227.
16 augustus 1793
• De raads leden van politie Gordon en de wet,
gecommitterd tot het ontwerp van een reglement op het
ceremonieel bij de voorstelling van den Raad van Indie
en oud Directeur van Souratte Sluijsken tot commissaris
over deze colonie. Fol: 228.
• is naar examinatie goedgevonden het voor schip ontwerp
te approbeeren mits zodanige alteratie in het 6 artikel.
Fol: 228-229.
19 augustus 1793
• rapport van den Equipagie meester voltelen, van de
aankomst ter dezer rheede van het deensche het ziatisch
compagnie schip Kraan Prins of Augustenburg kapitein
Pieter Nording Sulling komende van Kopenhagen en
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gedestineerd Bengalen. Fol: 230.
20 augustus 1793
• Is goedgevonden en verstaan, dat den nu oud sekretaris
van Politie Egbertus Bergh, van het vendumeesterschap
dezer colonie zal werden ontslagen, zo als geschied bij
deezen om met ultimo (31) augustus dezesjaars gevolg
te neemen. Fol: 231-233.
• eene Missive van den resident in Baaij Fals Christoffel
Brandt, gedagteekend van heeden, ter kennis geeving
van het vertrek van daar na het Eiland Saint Paulus van
het Noord Amerikaansche scheepje The Fairij kapitein
W. Rogers, . Fol: 233-234.
• requeste van Johannes Andreas Grundelingh, lieutenant
der Burger kavallerij, te kennen geevende hoe hij
suppliant op den 7 Meij des jaars 1785 in het openbaar,
voor de somma van florin 17800 - - had gekogt eene
plaats of hofsteede genaamt de hooge kraal geleegen in
de Thomas kloof aan de Tijgerbergen, des tijds
toebeshoorende aan den Burger Francois de Villiers, .
Fol: 234-239.
• De eerste suppoost in de wijnkelder en door
Commissarissen Generaal tot keurder op proever der
gelevend wardende wijnen en Brandewijn aan de ko
mitsgaders tot op zigter over de kuijpers vrinkel
aangestelde Ernst Fredrik Schrader. Fol: 240-241.
• Bij resumtie gedelibereerd zijnde opde requeste van den
afgeschreeven Gagie gestelde Lieutenant ter zee in
dienst van de Compagnie Jurriaan De Vries. Fol: 241.
• dat den Gezaghebber en Politieken Raad onder
toesending van copie den voorschrijde requeste en
bijlagen, zal werden gequalificeerd, om den suppliant op
den genomen voet te stellen in Burger Vrijdam. Fol: 241242.
• Rapport van den Equipagie meester Voltelen, wegens de
aankomst op deze rheede van het permanent fregat schip
de Meermin. Fol: 242.
• Den Equipagie Meester deezes Gouvernements J. A.
Voltelen aan Commissarissen Generaal voor grdragen
hebbende dat desselfs gagin en wettige Emolumenten
niet toereikende waaren tot disselfs behoorlijk bestaan
met verzoek dat het Commissarissen Generaal behagen
mogte daar op gumestig reguard te slaan. Fol: 243-244.
21 augustus 1793
• De eerste suppoost in de wijnkelder en door
Commissarissen Generaal tot keurder op proever der
gelevend wardende wijnen en Brandewijn aan de ko
mitsgaders tot op zigter over de kuijpers vrinkel
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aangestelde Ernst Fredrik Schrader. Fol: 240-241.
• Bij resumtie gedelibereerd zijnde opde requeste van den
afgeschreeven Gagie gestelde Lieutenant ter zee in
dienst van de Compagnie Jurriaan De Vries. Fol: 241.
• dat den Gezaghebber en Politieken Raad onder
toesending van copie den voorschrijde requeste en
bijlagen, zal werden gequalificeerd, om den suppliant op
den genomen voet te stellen in Burger Vrijdam. Fol: 241242.
• Rapport van den Equipagie meester Voltelen, wegens de
aankomst op deze rheede van het permanent fregat schip
de Meermin. Fol: 242.
22 augustus 1793
• Den Equipagie Meester deezes Gouvernements J. A.
Voltelen aan Commissarissen Generaal voor grdragen
hebbende dat desselfs gagin en wettige Emolumenten
niet toereikende waaren tot disselfs behoorlijk bestaan
met verzoek dat het Commissarissen Generaal behagen
mogte daar op gumestig reguard te slaan. Fol: 243-244.
• weder intevooren de vergunning verval in het 34 Artikel
den voorschreiven instructie op zodanige voet en onder
zodanige bepaalingen als verval in de alteratie en
ampliatie der gemeld instructie heden gearresteerd. Fol:
244-245.
• Is goedgevonden en verstaan te committeeren het raads
lit Olof Goalieb de Wet, beneven den oud scretaries van
Politie Egbertus Bergh tot het naauwkeurig opneemen
der Boeken en papieren welke ter politieke sekretarie
moeten berusten . Fol: 245-246.
• werdende al verder tot commissarissen aangesteld over
het Ambagtsguartier, - het Raadslit Lesueur, en den oud
sekretaris Bergh. Fol: 246-250.
23 augustus 1793
• Dan wegens den Politieken raad ingevolge en ter
voldoening aan de requesitie van Commissarissen
Generaal verval in hoogsrderzelve missive van den 12
dezer loopende maand. Fol: 251.
• eene specificatie zodanig als reeds te vooren door het let
van het voornamelijk collegie Hendrik Justinus de Wet
onder de Notulen van den 23 Julij Jongstl:. Fol: 251.
24 augustus 1793
• eene missive van den resident in de Baaij Fals Christoffel
Brandt, gedagteekend van heden ter kennis geeving van
de aankomst in voorschrijde baaij van het genueesch
schip L'aquila Genoeve, kapitein Lieutenant F Goune,
komende van Princomale, en gedestineerd na ostende, .
Fol: 252.
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•

Commissarissen Generaal goedgevonden hebbende den
Gezaghebber en Politieken Raad aanteschrijven om van
alle Perssonen welke door Commissarissen Generaal in
dit Gouvernement in eenige administratie. Fol: 252-253.
26 augustus 1793
• De burgers deezer steede Jacobus Arnoldus van Rheenen
en Cornelis Brink, audientie verzogt en bekomen
helbunde, is door dezelve als daar tor zo zij zuden
verzogt door een groot aantal burgers en engeztenen van
de Kaab als uit de Buitendistricten. Fol: 254-256.
27 augustus 1793
• Zijn geresumeerd de notulen van den 26 dezer maand de
burgers Jacobus Arnoldus van Reenen en A. Brink, voor
Commissarissen Generaal als vermeld onder de notulen
van gisteren heeden verscheenen zijnde. Fol: 257-271.
• eene missive van den predikant in het land van Waveren
J. A. Kuijs, gedagteekend van den 24 dezer Maand,
versoekende om reedenen daar bij vermeld, te mogen
werden ge-excuseerd wegens dat denzelven zig niet
kaabwaards kan begeeven, ter afschid neeming van
Commissarissen Generaal om den 2 September bepaald.
Fol: 257-259.
• voorts het verzoek bij requeste aan welgemelte Rade
ingedeend, dor den Boekhouder bij de Chinase Handel,
Johan Paulus Krauth, coursneeming van zijne gagie van
den dag af dat denzelven alhier tot het beredderen der
goederen uit de lading van het gestrande schip Zeeland.
Fol: 259-261.
• voorts werd nog bij dezelve missive voorgedragen om
nadien de eenigermate gerust stellende tijdingen jongst
uit Europa ontrangen, minder dan voor heen voor den
vijand moeten doen dugten de verzending der
mexicaanen en ducatons naar Batavia door
Commissarissen Generaal bij Hoogstderzelver missive
van den 10 april jongstleede. Fol: 261-266.
• en zal van voortschreive dispositien werden kennis
gegeven bij missive van heeden aan den Gezaghhebber
en Politiekken Raad, ten einde als daar bij breder zal
werden vermeld. Fol: 266-267.
• is goedgevonden uit consideratien der gegrondheid van
het geallegueerd aan den voornamelijk kapiten Deemenij
toetestaan, om bij provisee geduurende den oorlog, - met
behoud zijner gagie en emolumenten aan de wal te
mogen blijven. Fol: 267.
• en zal daar van bij meermelijk missive aan den
Gezaghhebber en Politieken Raad, werden kennis
gegeven met qualificatie om het gezag over het fregat
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schip de Meermin, inmiddels aan een ander daar tor
bekwaam subject optedragen. Fol: 267-268.
• is goedgevonden en verstaan, dat tot eenblijk van
genaegen van Commissarissen Generaal deswegens, aan
den Adsistent Brand voornamelijke zal werden
toegenvoeg den rang van onderkoopman, - en aan de
Adsistanten Faure en Hansjen, elk respectivelijk uit des
compagnie cassatoegelegt . Fol: 268-269.
• is goedgevonden en verstaan dat in uit singulier geral aan
den suppliant zal werden geaccordeerd gelijk hem
geacoardeerd word mitsdeesen, desselfs volli gagie
zeederd den dag van het standen van vooroeinde bodem,
zijnde den 20 Mei jongsheeden, tot die van de aankomst
van den suppliant in het vaderland. Fol: 269-270.
• is goedgevonden en verstaan dat uit consideratie
voornamelijk en tot eene blijk der goedkeuring van
Commissarissen Generaal desweegens, aan elk
respectivelijk zal werden tregevoeg, zo als hen
toegevoegd werd mits deezen den rang van kapitein. Fol:
270-271.
• is goedgevonden en verstaan dat den Gezaghhebber en
Politieken Raad zal werden aangeschreeven, om
dienvolgens bij de compagnien van den kollonel Gordon,
en van den Lietuenant Collonel De Lille, te plaatzen
kapiten lieutenants, en bij de andere compagnien alwaar
zig geeb satfossicieren bevinden effective kapiteins. Fol:
270-271.
28 augustus 1793
• Is goedgevonden aan te stellen tot commissaris over dit
Gouvernement ende den ressorte van dien den Heere
Monsieurs Abraham Josias Sluijsken, raad van
Nederland Indie mitsgaders oud Directeur van Suratte
met zodanig ampele mogt en auctoriteit als vervat is bij
de commisieten behoer van op gemelte. Fol: 272-275.
• Requeste van Cornelis Adriaansen houdende dat hij
suppliant zig in den jare 1771 in den dienst der
compagnie begeeven hebbende als jong Matroos, in den
jare 1784 to lieutenant ter zee was bevindind, en na het
doen van onderscheide rijzen naar en in indie, in den
jaare 1786 met het schip Stavenisse alhier was
aangeland, en uithoofde van onpasselijkheid verbleeven.
Fol: 275-276.
29 augustus 1793
• De revue gehouden over het korps Pennisten, het zig in
het kort tijd bestek van eenige wijnige weeken op de
Militaire exercitie in revolutien heeft toegelegd. Fol:
277.

H O G E C O M M I S S I E | 225

30 augustus 1793
• Het collegie van burger raden Johannes Smits aan
Commissarissen Generaal te verstaan dat het voorname
Collegie geinformeerd te bedanken voor de weldaden
door Heeren Commissarissen Generaal ssn de colonie
gewezen. Fol: 278-279.
• Dispositie verleend aan de overgeevers is gerestitueerd
gelijk breeder vermeld onder de notulen van den 26 en
27 august. Fol: 279.
• Onkunde begaane misslag, met ontmoedig verzoek dan
Burgerraden haar mogten brengen uit het ongunstig dag
ligt maar inne zij zig door misleijding, voorzeeker bij
Helxen Commissarissen Generaal zouden hebben
gesteld. Fol: 279.
31 augustus 1793
• Requeste van Jacobus Arnoldus van Rheenen
verzoekende om reedenen daar bij in het Tweede
geallegueerd, dat het Commissarissen Generaal
behagenmogte te onderzoeken de procedures tusschen
den suppliant en den burger Hendrik Oostwald Ecksteen.
Fol: 280-289.
• Informatien ingenomen gebleken zijnde dat in de jare
1784 door voormelde Hendrik Oostwald Ecksteen tegen
de suppliant voor den Raad van Justitie procedures
waren geentameerd ter zake van de koop en verkoop van
zeker stuk lands geleegen aan de Wijnbergen. Fol: 280.
• De suppliant van dit vonnnis geappelleerd hebbende aan
de Raad van Justitie des kasteele Batavia het gevolg daar
van is geweest dat gemelde Rade bij haare sententie van
den 1e (eerste) augustus 1787 in cas d'appel geweezen
het vonnis heeft geconfineerd met compensatie van
kosten. Fol: 281.
• En on cas de appel geconfirmeerd als nog zoude
behooren te blijven buiten executie, dog dat vermite de
suppliant van het interjecteeren de voorschreven revisie
geen voldoen de bewijs had kunnen produceeren. Fol:
281.
• Hendrik Oostwald Ecksteen op den 5 (vijfde) maart 1789
is gedragvaard ter voldoening aan he vorschreven
vonnis. Fol: 281.
• Hendrik Oostwald Ecksteen daar door zoude komen te
lijden, ter tauxatie van gecommitterdens in om
intusschen terstond te moeten afbetaal en de intereesen
naar inhoude van het gewijsde ter eerster instantie. Fol:
282.
• Dat de suppliant voor zo veel aangaat de Betaaling der
interessen reed hebbende voldaan wijdens heeft
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goedgevonden met zijne partij den voorname Hendrik
Oostwald Ecksteen. Fol: 282.
De Suppliant bij den Rade van Justitie des kasteels
Batavia geobtineerd, wegens het appoincteement waar
op ingevolge van den des suppliants partij Hendrik
Oostwald Ecksteen behoorlijk tegens zekeren termijn
gedagvaard zijnde. Fol: 282.
Dat de suppliant is te rade geworden meermelde Hendrik
Oostwald Ecksteen te doen dagvaarden omme wegens
zodanige interessen als door hem, ingevolge
appoinctement waarin betaald. Fol: 283.
Hetzij men lette op de transactie door den suppliant met
zijne partij meermelde Hendrik oostwald Ecksteen
vrijwillig aangegaan en maar door deeze geheele zaak
behoord te worden gehouden. Fol: 284.
Des suppliants voorschreven verzoek niet kan worden
getreeden en word het zelve mitsdien geweesen van de
hand. Fol: 284.
En zal extract deeses worden gesonden aan den
Gezaghebber benevens den Politieken raad, Raad van
justitie deeses gouvernements de nodige kennisse te
doen in formatie een diergelijk extract worden
afgegeven. Fol: 284.
Ingevolge en ter voldoening aan de ordre van
Comissarissen Generaal vervat in Hoogstderzelven
missive van kennisgeving. Fol: 284.
Voorschreven naamlijkst gebruik zal werden gemaakrt
ter overzending naar Nederland. Fol: 285.
Eene specificque taxatie van alle de des compagnies
territoriadle bezittingen en gebouwen ten deezen
gouvernement ingevolge en ter voldoening aan de
requisitie van Commissarissen Generral. Fol: 285.
Taxatie en bijlagen mede gebruik zal werden gemaakt
voor Nederland. Fol: 285.
Op de request van Maria Elizabeth Eijms huijsvrouw van
den burger Jacobus Besterde oude, verzoekende om
reedenen bij de voorschreven requeste geallegueerd. Fol:
285.
In nadere overweging zijnde genomen het berigt van den
Gezaghebber binevens den Politieken Raad op de
voorschreven requeste. Fol: 286.
Informatie bij het voorschreven berigt vermeld de
suppliante en deszelfs vernoemde Man Jacobus Bester
de oude aan de scheepelingen der in den jaare 1711. Fol:
286.
Jacobus Bester de oude zig bevinden in eene zeer
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behoeftige staat. Fol: 286.
• Bijzondere consideratie der hulp en adsistentie door de
suppliante en haaren meermelde Man Jacobus Bester de
oude aan de scheepelingen door de Engelschen in de
Saldhanna baaij genamen. Fol: 286.
• De Equipagiemeester J A Jottelen ter voldoening aan de
requisitie van Commissarissen Generaal gediend hebben
van Promemorie of opgave der geriste Ankers in deze
tafelbaaij. Fol: 287.
• Kennisgeving dat het Raadslit en Administrateur over
des compagnies graan maguazijnen van Reede van
Oudshoorn. Fol: 287.
• Voorschreven verzoek te houden buiten dispositie bij
gelegenheid aan den Heer Commissaris Abraham Fosias
Huijsken. Fol: 288.
• Oppermeester in des compagnies Hospitaal Johannes
Leumer ter requisitie van Commissaris Generaal
hebbende geproduceerd eene lijks van zodanige
onbekwame manschappen. Fol: 288.
• Copie de overige bijlagenvan Commissaris Generaal aan
de Heeren Gecommitteerde Bewindhebber tot de
correspondentie zal werden verzonden. Fol: 288.
• Requeste van Catharina Cornelia de Waal de huijsvrouw
van den oud koopman Martinus Adriaan Bergh
houdende verzoek om favorabele voorschrijven van
Commissarissen Generaal aan de vergadering van 17en
(zeventienen). Fol: 288.
• Voorschrijven requeste copielijk neevens de bijlagen tot
de missivens van Commissatissen Generaal aan zijne
Doorlopen hoogheid en aan Heeren gecommitteerde
Bewindheeberen over zwarigheid zouden vinden, dat de
conduite van voorname Martenus Adriaan Bergh zederd
zijne jomst in het Vaderland. Fol: 289.
2 september 1793
• Geresolveerde onder de Notulen van den 12 dezer
loopende maand. Fol: 290-291.
• Omschreeven op heeden de voorstelling van den Raad
van Nederlandsch Indie en oud Directeur van Suratte
Abraham Fosias Huijsken als Commissaris over colonie,
gepreesteerd agterbolgens de formulieren door
Commissarissen Generaal gearresteerd. Fol: 290.
• Door den Heer Commissaris de Regeering en alle andere
collegien
gequalificeerde
persoonen
aan
Commissarissen Generaal de complimenten van
afscheid de gelukwenschinge wegens zijne aanstelling.
Fol: 290.
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3 september 1793.
• Des ochtends onder het salut, hoogestdezelve bedankt uit
de kasteel de Goede Hoop naar de baaij fals, middag in
de simons baaij, morgen aanbord dan het in
doorschreven baai geankert leggend des lands Fregat De
Amazon te begeren. Fol: 292.
• Ingekomende missive van den Resident Brandt
houdende misgeering van het verzeijlen uit de
simonsbaaij. Fol: 292.
7 september 1793
• Abraham Fosias Huijsken houdende kennisgeving van
het hoofdzakelijk voorgevallene in het bestuur, zedert
het vertrek van Commissarisen Generaal naar Baaijfals.
Fol: 293.
• Gedelibereerd zijnde op zodanig zal meaden
gerescribeerd als breder omschreeven bij de missive aan
wegemelde Commissaris Fluijsken heden geresumeerd
en gearresteerd. Fol: 293.
10 september 1793
• Zijn geresumeerd en gearresteerd de missivens onder
huijdigen datum (10 september 1793) te weeten. Fol:
294-295.
• Vergadering van seventien gecommitteerd tot de
correspondentie
met
Commissarissen
General
geschreven aanbord van des lands Fregat De Amazoon
geankert liggende in de simmonsbaaij houdende
respectivelijk het verslag der verrigtingen van
Commisarissen Generaal. Fol: 294.
• Missive geschreven aan de Edele Hoogachtend Heeren
gecommitteerdens de provintien Holland en Zeeland tot
de zaken van Oost Insdische Compagnies van authentiek
afschrift der voornamelijk missive en Register der
bijlagen. Fol: 294.
• Copien dier missivens copia van gemelde authentiek
afschrift voor Haar Edele Hogende, respectievelijk
verzeguld en aan denselver adresje beschreeven. Fol:
295.
14 september 1793
• Kennisgeving aan Commissaris Generaal van de
difficulteiten door het Raadslit van Reede van
Oudtshoorn in Rade geopperd tegens het aanneemen der
commissien opgedragen. Fol: 296-298.
• Requeste van Klein Constantia en Nikelaas Colijn aan
Commissarissen Generaal houdende verzoek dat het
Commissarissen Generaal behagen mogte de regeering
te qualificeeren om een gelijk contract met den suppliant
tot de leverantie. Fol: 297.
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•

Dadelijk geschiede om op het voorschreven verzoek
favorabel te disponeeren. Fol: 297.
• Aan Commissaris Abraham Fosias Huijsken over te
laten zodanig te disponeeren als oordeelen zal te
behooren. Fol: 297.
• Abraham Fosias Huijsken aan Commissarissen Generaal
kennis gegeven zijnde dat benevens des kompagnie
schip Leijden ter kaabsche Rheede uit de baaij fals
aangekomen ontlossen Ceylons Retourschip Dregterland
bij inspectie en volgens verklaring. Fol: 298.
• Abraham Fosias Huijsken over te laaten een geschickte
gelegenheid zonder gevaar voor des compagnies
bodems. Fol: 298.
18 september 1793
• Groot Constantia alhier in de simons baaij waaren
teruggekomen aan boord van des lands fregat De
Amazoon verscheenen te depeches voor Nederland in
gereedheid zullen zijn gebragt de reize na Batavia. Fol:
299.
20 september 1793
• Missive van den Heer Commissaris Abraham Fosias
Huijsken, bijlagen en een copia van het rapport aan
Hoogstdezelve gediend door den chef der Militiie en
Kollonel Gordon van de differente wijze om te schieten
met gloeidende kogels. Fol: 300-301.
• Een kopie missive bij welgemelde Commissaris
Abraham Fosias Huijsken van J J F Wagener ter
onderzoek naar de difficulteiten die des compagnies
gecontracteerd slagters in de leverantie van vee. Fol:
300.
• Rapport van den Equipagiemeester Voltelen de
aankomst van de Engelsche kompagnieschepen The
General Coote en The Carl op Fitz William en de copier
van het rapport. Fol: 301.
21 september 1793
• Missive van den Heere Commissaris Abraham Fosias
Huijsken houdende het rapport aan hoogst deselve van
den Equipagiemeester Voltelen wegens de aankomst van
het derde Engelschkompagnieschip The Earl of
Cornwalls. Fol: 302.
• Origineel rapport van den Equipagiemeester aan den
welgemelde Heer Commissaris Abraham Fosias
Huijsken zal terug gezenden naar Nederland. Fol: 302.
24 september 1793
• Zijn geresumeerd van den 23 september. Fol: 303.
• Missive van den Heere Commissaris Abraham Fosias
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Huijsken houdende bijlagen, eene copia missive van de
kapitein die aan de kaab gearriveerde. Fol: 303.
• Zijn geresumeerd de Notulen van den 31 august, 2, 3, 7,
10, 14, 18, 20 en 21 september. Fol: 303.
11 november 1793
• Commissarissen Generaal met des lands Fregat van
Oorlog de Amazoon in straat Sunda genaderd zijnde en
zijlende naar de Bogt van Anjer troffen aldaar aan des
compagines schepen Christophorus Columbus,
Hilverbeek en De Swaan, met de kapitein eerstgemelde
Baning, Kurel. Fol: 304-309.
• Oorlog met de vijanden verschijnen, mitsgaders dat des
compagnies schip Willem de Verde reize van Batavia na
Ceijlon. Fol: 304.
• Op last van de Hoge Regering aldaar gedetacheerd om af
te wagten de komst van Commissarissen Generaal aan
boord gebragt ter hand gesteld een pakketboot van de
Hoge Regering geaddresseerd. Fol: 305.
• Voorschreven missive en bijlage het project to de
ceremonieel receptie van Commissarissen Generaal
zodanig als het zelve in Rade van Indie gearresteerd. Fol:
305.
• Aankomst ter rheede en tevens te kunnen werden
gegeven het verlangen van Commissarissen Generaal om
bij het naderen van het eiland Onrust te werden
geinformeerd welke finaale bepaaling door haar
ingevolge van de zal zijn gemaakt. Fol: 306.
• Bij de voorschreven receptie te observeeren,
Commissarissen Generaal niet mogen ontwijsen in het
geheel niet te kunnen goedkurende interpretatie bij de
resolutie van generale en Raden aan de intentie der
vergadering van 17en (zeventienen) gegeven. Fol: 306.
• Dat Commissarissen Generaal hadden mogen verragten
dat het Hoge Character het welk Hoogsdeselve de eere
hebben te bekleeden en welkers uitoefening aan Kabo de
Goede Hoop reeds dadelijk getreeden zijn. Fol: 307.
• De intentie van het Doorlugtige Hoofd en aanzienlijk
ligchaam welke Commissarissen Generaal de eene
hebben te representeeren uit te liggen. Fol: 308.
• Commissarissen Generaal egter wenschen van dat
opperste gezag op de Hoofdplaats van Indie nimmer
zullen behoeven gebruiket te maken. Fol: 308.
• De gezamentlijk Commissarissen Generaal zullen
beschouwd worden als zodanig een egaalen rang te
bekleeden dat den Heer meede Commissarissen
Generaal Willem Arnold Alting zig ten dage der receptie
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daar zulks te passe zal komen. Fol: 308.
• Het smertelijk berigt vernomen hebben, dat de Heer
Commissaris Generaal Hendrik van Stockum aan de
verlangens van Commissarrisen Generaal en het
algemeene welzijn door den dood is ontdrukt, dat de
Heer Commissaris Generaal Hendrik van Stockum aan
de verlangens van Commissarrisen Generaal en het
algemeene welzijn door den dood is ontdrukt. Fol: 309.
12 november 1793
• Is aanbord van des lands fregat De Amazoon ten anker
liggende onder het minschnieters Eiland en voorts na
daartoe bekomen verlof voor Commissarissen Generaal
verschienen den secretarie van den Commandeur op
Bantam, Jan Fredrik Veer genaamt. Fol: 310.
• Den kapitein ter zee Kuvel kennis gegeven om de zendag
alhier en op te zeilen naar Bataviaasche Rheede. Fol:
310.
13 november 1793
• De koning van Bantam met een vaartuig aan
Commissarissen Generaal kennise was gegeven, de reize
naar boord van des lands fregat De Amazoon naar het
eiland Onrust. Fol: 311-316.
• Voordragen verscheide poincten de respectieve
belangens van Flooggemelde zijne Hoogheid en
welgemelde commandeur Beijnon concerneerende. Fol:
312.
• Consideratien aangaande de koffij culture zo wel als die
der Peeper, in het Bantamsche rijk te excerceeren. Fol:
312.
• Door meermelde Commandeur Beijnon uit naam van
den koning van Bantam aan de secretais Daniels ten
geschenk wierd ter hand gesteld kennisse zal werden
gegeven. Fol: 313.
• Voormelde vorst daar op zeer voldaan over de receptie
weder van den Commandeur Beijnon verseld, van boord
vertrokken bij welke gelegenheid eeven als bij
Hoogstdesselfs aankomst in agt was genomen. Fol: 313.
• Den eersten secretaris der Hoge Regering van de Weert
en den Commandeur en Opperequipagiemeester
Andriessen aanbord van des lands Fregat. Fol: 313.
• Hoge Regering zig met opzigt tot den rang van de
gezamentlijke Heeren Commissarissen Generaal en de
zitplaats van den Heere meede Commissarissen Generaal
Willem Arnold Alting ten dage der pligtige receptie van
Commissarissen Generaal zig zullen reguleren
agtervolgen. Fol: 314.
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•

Hoge Regering wenscht te vernemen welken dag het zij
de eerste en de tweede naar opgemelde aankomst den
Bataviaasche rheede zouden verkiezen te bepaalen. Fol:
314.
• Vervolgens den Commandeur en Equipagiemeester
Andrieszen door Commissarissen Generaal bedanke
zijnde voor deszelf dienstaanbieding op last der Hoge
Regering vertrek. Fol: 315.
• Verscheenen aanboorden voor Hoogstdeselve de Raden
Extra Ordinaire Fitsingh en Wiegerman, benevens den
eerste secretaris der Hoge Regering van de Weert,
gedeputeerd van wegens welgemelde Hoge Regering de
gelukwenschingen. Fol: 315.
• Missive van DbDt van Ranzon eerste pakhuijsmeester op
Colombo ter oorzaak van verlies van eene zijner oogen.
Fol: 315.
• Sollicatie bij de Ceylonsche Regering aangewend om
begunstigd met de vaceerende opperhoofdijen van
Kalpettij en Putulang. Fol: 316.
15 november 1793
• Plegtig receptie van Commissarissen Generaal van boord
des lands fregat De Amazoon daartoe gecommiteerde
den eersten Secretaris der Hoge Indiasche Regering alle
zodanige plegtigheden plaats gehad als in het breede
omschreeven in het Project Plsn in rade van Indien
gearresteerd. Fol: 317.
• Aanspraak van Commissarissen Generaal in antwoord
werd voorgeleezen te voegen agter het verbaal. Fol: 317.
16 november 1793
• Voldoening aan de qualificatie van de vergadering van
17ne (zeventiene) vervat in de misseve van welgemelde
vergadering aan Commissarissen Generaal. Fol: 318324.
• Door den Heere Gouverneur Generaal naar betuiging
van Hoogstdeselfs gevoeligheid aan de blijken van
vertrouwen en belang die de vergadering van 17e
(zeventiene). Fol: 318.
• Hoogstdenzelven naar het voorschreven gedaan versoek
om ontslag, genoodzaakt had daar om nog nader en op
de dringenste wijze bij zijne Doorlugtig Hoogheid. Fol:
319.
• Hoogedelheid van beridvaardigheid voor den dienst aan
het land rondelijk moest verklaaren. Fol: 319.
• De Commissie als mede Commissaris Generaal zal
aanvaarden en al het mogelijke toebrengen om in
tusschen met Heeren Commissarissen Generaal te
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bevorderen. Fol: 319.
• Dat Hoogstdezelve met hoeveel leedweezen vernomen
hebben de reedenen gronden om welke hij Heere
Gouverneur Generaal niet volleedig konde voldoen aan
het verlangen der den Hoge Committenten en van
Commissarissen Generaal egter betuijgden zeer verblijd
te zijn. Fol: 320.
• Hoogstdenzelven geconfereerd over verscheide
onderwerpen betrekkelijk den nadenkelijk en toestand
waar inne zig Nederlandsch Indie van dien over het
algemeen. Fol: 320.
• De daar uit ontslaane vertraging van uitsendingen in het
Nederland naar Indie, versendingen der rethouren
derwaarde. Fol: 320.
• De Chefs der respective korpsen Militairen ter dezer
Hoofdplaatse aan Commissarissen Generaal ter hand
gesteld hebbende. Fol: 321.
• Van sodanige Militairen als er in het GuarnisoenBatavia
en de verdere buijten posten. Fol: 321.
• Twee missivens aan Commissarissen Generaal bij
Hoogstderzelver aankomst alhier ter hand gesteld. Fol:
321.
• Mitsgaders dat in het gebrek aan zeevaarende in Indien,
door middel van uijtsendingen van Manschappen in het
Nederland ten spoedigste. Fol: 322.
• Tweede missive houdende betuiging van het genoegen
wegens de conduites door Commissarissen Generaal in
Hoogstderselver sekreete missive. Fol: 322.
• Missive als eene van den Kapitein J van Straalen en de
andere van den Kapitel Luitenant R S Immens beide op
des kompagnies schip De Swaan. Fol: 322.
• Opgemelde missive al verder versoek doed ten einde zijn
onderhebbend regiment, begreepen mag worden te
behooren onder het genot van zodanige verbeeteringen
als het Commissarissen Generaal in den tijd behagen
mogt aan het tot van des kompagnies Militairen in Indie
toe te brengen. Fol: 323.
• Missive van den Commandeur op Bantam Fredrik
Hendrik Beijmon ten geleijde van eenige ververschingen
van wegens den koning van Bantam. Fol: 323.
• Dat gemelde Commandeur het aanbieden van verdere
geschenken waar in die ook zouden mogen bestaan, ten
einde Commissarissen Generaal niet in de
noodsakelijkheid worden gebragt. Fol: 324.
17 november 1793
• Hoogstderzelve vervolgens ter verblijf plaats weder
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gekeerd. Fol: 325.
• Duplicaat missive van welgemelde Hoge Regeering aan
Commissarissen Generaal in origineel aan Kabo de
Goede Hoop geaddresseerd. Fol: 325.
• Delibereerd zijnde de inhoude van voorschreven
missivens voor notificatie aan te neemen. Fol: 325.
18 november 1793
• Der approbatie van Commissarissen Generaal
aanzegging bekomen hebbende, hebben afgelegt de
gelukmenschen wegens de behouden aankomst. Fol:
326-327.
• Twee missivens van de heeren Willem Arnold Alting en
Hendrik van Stockum aan Commissarissen Generaal van
het vertrek van Commissarissen Generaal van Kabo de
Goede Hoop niet afgesonden. Fol: 326.
• De consideratien van erlgemelde Heeren Willem Arnold
Alting en Hendrik van Stockum door Commissarissen
Generaal fluitken vervattende de middelen ter
vergadering van 17ne (Zeventiene) ontworpen. Fol: 327.
14 december 1793
• Missive aan zijne Doorlugtig Hoogheid den Heere
Prince van Oranje in Nassau. Fol: 328.
• Zodanige bijlagen en derzelve Register als in dezelve
vermeld en breder omschreeven in het copie boek der
afgaande brieven van welgemelde Commissarissen
Generaal. Fol: 328.
RESOLUTIES
Net-generale resoluties.
1793 – 1799
10 delen
Gedeeltelijk met inserties.
De resoluties, die soms besoignes worden genoemd, hebben marginalia en
zijn ondertekend.

4

1793 november 19 - 1794 juni 25
• Missive van de vergadering van Heren Zeventien
prasidiale kamer van zeeland houdende hoofdzakelijk
qualificatie van welgem: (welgemelde) vergadering op
Commissarissen Generaal uit Nederland om bij aldien
den Heer Gouverneur Generaal Willem Arnold Alting,
21 december 1793.
• Geleezen eene missive van Generaal en Raden aan
Heeren Commissarissen Generaal aan Kabo de Goede
Hoop, 21 december 1793.
• Geleezen eene missive van den door Gouverneur en
Raden van Makasser provisioneel aan gestelde Resident
van Bima Adam van Rassen, 21 december 1793.
• Geleezen eene missive van den herwaards ter
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verantwoording op ontboden Gouverneur van Ternaten
Alex Cornabe, 21 december 1793.
• Geleezen eene missive aan Commissarissen Generaal uit
Nederland van den Heer A.J. Huijsken commissaris over
de kolonie van Kabo de Goede Hoep, 21 december 1793.
• Houdende een verslag van desselfs verrigtingen uit
opperbestier, 21 december 1793.
• Consideratien van Commissarissen Generaal omtrend de
daar op te doene rescriptie, 21 december 1793.
19 november 1793
• Heere Commissarissen Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius hebben de
commissie en instructie voor commissarissen generaal in
Nederland beraamd en gearresteerd aan den Gouverneur
Generaal Willem Arnold Alting gecommuniceerd. Fol:
1.
• Is door den zelven in handen van Heere Commissarissen
Generaal afgelegd den eed vervat bij het 22 ste artikel
van gemelde instructie. Fol: 1.
• Onder reserve van te blijven joui...seeren van de
middelen van bestaam aan het generalaat gehegt. Fol: 1.
• Waar op Heere Commissarissen Generaal voornamelijk
gemelde Heere Willem Arnold Alting hebben
gecomplimenteerd en ter hand gesteld de commissie en
instructie voor Hoogst derzelver gedestineerd. Fol: 1.
• Heere Commissarissen Generaal vervolgens getreede
zijnde tot hoogst derzelver besoignes. Fol: 2.
• Hebben commmissarissen generaal uit Nederland het
neven staan de gedeclareerd omtrend de rang tusschen
commissarissen generaal te observeeren. Fol: 2.
• Voorgebragt zinjde wanneer en op wat wijze de publieke
voorstelling van commissarissen generaal gevolg zoude
neemen. Fol: 2.
• is de Heere Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting verzogt de Hoge Regering te communiceeren dat
commissarissen generaal verlang de dat daar toe een
islan wierde ontworpen gelijk aan die van de receptie van
commissarissen generaal. Fol: 2.
• Neevenstaande vangen bepaald zo voort den secretaris
als gehijmschrijver en klerk Weltters van
commissarissen generaal. Fol: 2.
• Het geen den heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting op zig heeft genomen kenbaar te doen maken. Fol:
3.
• Heere Commissarissen Generaal uit Nederland
goedgevonden hebbende tweemaal des weeks publicque
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audientie te verleenen. Fol: 3.
• en daartoe dingsdags en vrijdags bepaald. Fol: 3.
• is doen Heere Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting verzogt het zelve publieke te maken. Fol: 3.
• Geleezen eene missive van de Cantonsche bediendens
aan Heere Commissarissen Generaal gerigt. Fol: 3.
• In houdende klagten over de handelwijze van den Hoppe.
Fol: 3.
• met verzoek om voorzieninge daar tegen. Fol: 3.
• Is goedgevonden daar op een missive te laten afgaan en
dezelve te registreeren in het afgaande brieven boek van
Commissarissen Generaal. Fol: 3.
21 november 1793
• de noodsakelijkheid in aanmerking genomen om een
bekwaam persoon te assumeeren in steede van den
overleedenen Heer Directeur Generaal Hendrik van
Stokkum. Fol: 4.
• Verzoekende den Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting indedze te moge hebben de adsistentie van
den Heere Johannes Siberg. Fol: 4.
• Is zulks eenpaazig goedgevonden. Fol: 4.
• en is gemelde Heer Johannes Siberg daar toe in het
besoignes verscheenen zijnde dit neevenstaande aan
derzelver voorgehouden. Fol: 4.
• Betuigende daar op desselfs en kentelijkheid voor de
eerste en het vertrouwen aan hem beweezen. Fol: 5.
• Dog verzogt om volgens zijn aan de Hoge Regering
gedaan verzoek om in october 1794 te moge repatrieeren.
Fol: 5.
• Belovende Commissarissen Generaal zoveel mogelijk
daar op reguard te zullen slaan. Fol: 5.
• Communicatie aan gemelde Heer Johannes Siberg van
de instructie van Commissarissen Generaal heeft Hoogst
dezelve den Eed daar bij vervat afgelegd. Fol: 5.
• Wat na heeren commissarissen generaal zijn ed: (edele)
complimenteerde en den zelven instructie en commissie
ter hand stelde. Fol: 5.
• Zullende de Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting hier van aan de Hoge Regering de nodige
kennisgeeven. Fol: 5.
• Gebesoigneerd over de retouren en het getal ver
scheepen voor Nederland. Fol: 6.
• Goedgevonden daar mede te superce dieren tot het
eerstvolgend besoigne. Fol: 6.
• Offerte van den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius om van des lands fregat Amazoon tot
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uit der maatschappij het nodige gebruijk te maken. Fol:
6.
23 november 1793
• Zijnde geleezen eene missive bijde Hoge Regering
ingekomen van den kapitein ter zee Jan van Straalen
commandeerende des komp (kompagnie) kruijssend in
Straat Sunda. Fol: 7.
• Houdende communicatie van de slegte gesteldheid der
equipagie op ge.. scheepen. Fol: 7.
• Is goedgevonden dezelve van hum kruijspost te rug te
roepen. Fol: 7.
• Waar toe de Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting de nodige ordres zal laaten afgaan. Fol: 7.
• Nadere deliberatie over de rethouren voor Nederland.
Fol: 7.
• Is uijthoof de van het groot gebrek aan zeevaarende
bezijden gemelde reflexien gevallen. Fol: 8.
• Dog aan de andere kant de noodzakelijkheid beschouwd
dat Nederland met rethouren werde voorzien. Fol: 8.
• Alseok dat ten eersten vier scheepen na nevens gemelde
plaatzen werde gezonden. Fol: 8.
• Is begreepen dat uijterlijk niet meer dan vijf scheepen
naar toe zullen komen worden aangelegd. Fol: 8.
• ende zelve zo rijk mogelijk te beldden so spoedig
mogelijk verzenden so veel doenlijk in staat van defensie
te brengen en tot buijten de Straat Sunda te doen
geleijden door des lands fregat de Amazoon. Fol: 9.
• Op bekome informatie bij Heeren Commissarissen
Generaal uit Nederland omtrend eene andere wijze van
heffing alhier van het middel van het ambtgeld. Fol: 9.
• Is zulks bij hoogsteezelve profereeren bevonden. Fol: 9.
• En teffens aan de Heere Willem Arnold Alting en
Johannes Siberg ter hand gestelde eene memorie daar toe
relatief van wijlen den Heer Kraane. Fol: 9.
• Met verzoek om te willen nagaan wat daarvan eenig niet
zoude kunnen zijn. Fol: 9.
• Deliberatie op de noodsakelijkheid dat het lighaam der
Hoge Regering met eenige leeden werde versterken. Fol:
9.
• Is verstaan het zelve aan te houden tot het eerstvolgend
besoigne. Fol: 9.
• En als dan toevens in overweeging zal worden genomen
de toegenswoordige constitutie van den Raad van
Justitie. Fol: 9.
• Dan daar thans verscheide crimineele procedures voor
gem: (gemelde) rade hangende zijn. Fol: 10.
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•

Goedgevonden inmiddels daar bij te assumeeren den
procureur Mounier. Fol: 10.
• Waar van aan de Heer Regering door den Heer
Commissaris Generaal Willem Arnold Alting zal worden
kennis gegeeven. Fol: 10.
• Door den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius ter tafel gebragt een berigt van den
Commandeur en Opper Equipagiemeester Willem Jacob
Andriesse houdende desselfs gevoelen omtrend een
verbeeterd bestaan tot behoud der gezondheid
derzeevaarende alhier. Fol: 10.
• Had zulks ook den aandagt der Hoge Regering tot zig
getrokken en stond eerstdaags een ander ontwerp in het
ligt te komen. Fol: 10.
• Betoonende commissarissen generaal hoogste derzelver
verlangen dat zulks zo spoedig mogelijk geschied. Fol:
10.
• Kennisgeeving van de informatien bij den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius
bekomen omtrend de rang der subalterne des lands
officieren in indie. Fol: 11.
• Verzoekende dat de bepaling daarop door
commissarissen generaal wierde gemaakt. Fol: 11.
• is goedgevonden neevens gemelde rangen daar bij te
bepaalen. Fol: 11.
• En aan hoogste dezelve mitsgaders de Hoge Regering
hier van extract werde afgegeeven. Fol: 12.
27 november 1793
• Resumptie een missive van Heeren Commissarissen
Generaal aan de Hoge Regering te geleide van een
extract resolutie omtrend de bepaalde rang der des lands
officieren in indie. Fol: 13.
• De heeren Commissaris Generaal Willem Arnold Alting
en Johannes Siberg communiceeren dessels bevinding
omtrend de memorie van de Heer Kraane over het
ambtgeld. Fol: 13.
• Kunnen de alleen van gemelde voorslagen van applicatie
zijn op een aankomend gouverneur en directeur generaal
als ook op de raden van indie. Fol: 13.
• Is na dat het bezijden gemelde in aanmerking was
genomen. Fol: 13.
• Goedgevonden dezelve bij aankomst tot gemelde
waardigheeden neevens gaande somme te laten betaalen.
Fol: 14.
• En zulks zodra desselfs approbatie alhier zal zijn
ingekomen. Fol: 14.
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Zullende aan de Hoge Regering hier van extract werden
gezonden. Fol: 14.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting dat een groot fransch schip zig
bevond in de Bogt van Lucipare en aldaar verscheide inl:
(inlandsche) vaartuijgen had genomen. Fol: 14.
Is verstaan des lands fregat de Amazoon en des
compagnie gewapend schip de Zwaan derwaardes te
zenden. Fol: 14.
Zullende de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius hoogstdesselfs gedagten hier over laten gaan.
Fol: 14.
Zullende in tusschen het schip de Zwaan so spoedig
mogelijk in gereedheid werden gebragt. Fol: 15.
Consideratie van den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg et voldoen der Kaapse Eijsschen. Fol:
15.
Is aan hoogstdesselfs voorstel gedefereerd. Fol: 15.
Voorstel door den Heer Jan Hendrik Wiegerman in Rade
van Indie gedaan om tot beeter bemanning der retour
schepen eenige slaven kaapwaards te zenden. Fol: 15.
Hebbende de Heeren Commissarissen Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik
Frijkenius zulks om bezijden gemelde reedenen
afgekeurd. Fol: 15.
Als ten hoogsten gevaarlijk voor de colonie beschouwd.
Fol: 15.
En recommandatie dat voortaan aan dit verbod strictelijk
de hand werde gehouden. Fol: 15.
Zullende den Heer mede Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting hier van aan de hoge regering kennis
geeven. Fol: 16.
Geleezen eene memorie van den Major Simon de
Sandolroij houdende verzoek om vergoeding van
Fractement proces kosten de beschuldigingen als ook om
na ancienniteit te werden geplaatst. Fol: 16.
En het bezijden gemelde in aanmerking genomen zijnde.
Fol: 16.
Mitsgaders op het favorabel getuijgenis van den Major
George Hendrik Schaeffer. Fol: 16.
En dat de zaken van ged: (gemelde) Simon de Sandolroij
thans door de Hoge Regering finaal waaren afgedaan.
Fol: 16.
Is goedgevonden den Major George Hendrik Schaeffer
tot L:t (lieutenant) Colonnel en den Major Simon de
Sandolroij als zodanig bij het guarnizoen te plaatzen.

H O G E C O M M I S S I E | 240

Fol: 17.
• En desselfs verder verzoek van de hand te wijzen. Fol:
17.
• Nader gedelibereerd zijnde omtrend depen soon en
welke tot Leeden van de Hoge Regering zoude kunnen
werden bevondend. Fol: 17.
• Is verstaan neevens gemelde onder approbatie van zijn
Doorluchtige Hoogheid tot raden ordinair. Fol: 17.
• Ende bezijden gem: (gemelde) persoonen tot raden extra
ord: (ordinair) te bevonderen. Fol: 17.
• den raad extra ord: (ordinair) Mr. Carel Saxe tot
president van den rade van justitie. Fol: 19.
• En in desselfs plaats als water fiscaal aan te stellen den
proint: (pro interim) advokaat fiskaal Mr. Willem
Popkens. Fol: 19.
• Het thans voor zullend lid in gem: (gemelde) rade Mr.
Jacob George van Rossum toegevoegd den titul en rang
van vice president. Fol: 19.
• Gelijk ook de hier neevens gaan de tot ordinair leeden bij
dat collegie zijn bevordert. Fol: 19.
• Zullende de gagie en van gem: (gemelde) bevorderde in
gaan met den dag van heeden. Fol: 19.
• En zal hier van pr: (per) missive werden kennis gegeeven
aan de Hoge Regering. Fol: 19.
• Reflectien omtrend den ontfangst te souratte van 2
soekels noten waar in valsch paksel was bevonden. Fol:
19.
• En in aanmerking genomen zijnde dat zulks wergens
anders dar op Banda kan zijn geschied. Fol: 20.
• Goedgevonden dezelve door de bediendens aldaar te
laten vergoeden. Fol: 20.
• Hebbende de Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting aangenomen zulks te affectueeren. Fol:
20.
30 november 1793
• Resumtie eenen missive ten geleide van extract volgens
notulen van den 27 ste deezer. Fol: 21.
• Aanvang gemaakt zijnde met het onderzoek der tekort
bevondene Rd (rijksdaalder) 63000 op de kas van de
Bank Courant en Bank van Leening. Fol: 21.
• Als zijnde de afdoening daarvan door de vergadering van
Heeren Zeventien aan Commissarissen Generaal
gedemandeerd. Fol: 21.
• Met welk tot het eerstvolgend besoigne is aangehouden.
Fol: 21.
2 december 1793
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•

Communicatie van den Heer Willem Arnold Alting van
den ontfangest eener missive van den gouverneur en
Raad op Java. Fol: 22.
• Aangaande de zig op Sourabaija leggende bevinden 2
fransche freguatten L' Esperance en La Recherche. Fol:
22.
• Dewelke zig ter bekoming van Leevensmiddelen aan de
M.M. (messieurs) aldaar hadde geaddresseerd. Fol: 22.
• En zijn geleezende hier neevens gaande stukken het
voorn: (voornamelijk) geval betrekkelijk. Fol: 22.
• Waar op goedgevonden is dezelve van wegens de Hoge
Regering aan te schrijven. Fol: 23.
• van welke aanschrijvens copien agter dit verbaal zijn
gevoegd. Fol: 23.
• Op communicatie van den heere Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius over de nood zakelijkheid dat
bij des lands freguat de Amazoon en des kompagnie
gewapend schip de Zwaan ter kruijspost nog diende
tewerden gevoegd een wel bezeilde vaartuijg. Fol: 23.
• Is daartoe gedeprecieerd de Bengaalsche Loots Chialoup
de Goede Frouw. Fol: 24.
• Hebbende de Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting aangenomen te zorgen dat gemelde
vaartuig zo spoedig mogelijk in gereedheid werde
gebragt. Fol: 24.
• En hebben Commissarissen Generaal zig geconformeerd
met den inhoud der instructie voor den Kapitein ter zee
Kuvel door den Heere Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius ontworpen. Fol: 24.
• Geleezen een adres van de Raden Ordinair van
Nederland Indie Mr. Isaak Fitsingh en Jan Hendrik
Wiegerman aan Commissarissen Generaal gerigt
houdende verzoek dat dezelver respective optreeding tot
Raad Ord: (Ordinair) niet in prajuditie mag streeken om
te repatrieeken. Fol: 24.
• En is om bezijden gemelde reedenen verstaan dezelve
van het aaangaan van een nieuw verband te excuseeren.
Fol: 24.
• Als ook van de voldoening van Rd (rijksdaalder) 1000
aan de kompagnie te voldoen bij optreeding van Raad
Extra Ord: (ordinair) tot Raad Ordinair. Fol: 25.
4 december 1793
• Deeze besoigne ten principale belegt zijnde. Fol: 26.
• Eerstelijk hoe de in de Bank Courant en Bank van
Leening ont de ontdekt deficit van Rd (rijksdaalder)
63076: 32: diende te worden vereevent. Fol: 26.
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En op de dies weegens aan de vergadering van Heeren
Zeventien depresenteerd requeste te
werden
gedisponeerd. Fol: 26.
Mitsgaders hoe der cedst door de Hoge Regering op
gemelde te kort koming genomen besluiten diend te
worden gealtereerd. Fol: 26.
En in de twee de plaats op welke wijze den staat der
banken op een meer solide voet te brengen zonde zijn.
Fol: 26.
Of daartoe dienstig was het intrekken der Bank Courant.
Fol: 26.
Hierover rijpelijk gedelibereerd zijnde is omtrend het
eerste poinct de bezijden gemelde reflectie gevallen. Fol:
27.
En daar gemelde deficit wel aan den Kassier de Roth is
toe te schrijven. Fol: 27.
Gelijk blijkt uijt de onderzoek ten van wegens de Hoge
Regering der weegens reeds gedaan. Fol: 27.
Dog om daar in met zeekerheid uijtspraak te komen
doen. Fol: 28.
Nodig gevordeeld zulks door onpartijdige leiden te laten
onderzoeken. Fol: 28.
Is daartoe in aanmerking gekomen den Raad Extra
Ordinair Arnoldus Constantijn Mom. Fol: 28.
Aan wien de bezijden vermelde persoonen tot adsistentie
zal worden toegevoegd. Fol: 28.
Zullende aan dezelve alle boeken op papieren deeze zaak
betrekkelijk werden ter hand gesteld. Fol: 29.
En om van de goeduitslag verzeekerd te zijn is in
overweeging genomen. Fol: 29.
Of het niet noodzakelijk zij dat gemelde persoonen zig
verbinden om getrouwelijk te zullen op geeven. Fol: 29.
Wie zij bevinden dat de voorschreeven vergoeding
zoude competeeren. Fol: 29.
En de noodzakelijkheid daarvan gepenetreert zijnde. Fol:
29.
is verder goedgevonden gemelde gecommitterdens te
laten beloven op den eed bij den aanvaarding van hum
amp gedaan. Fol: 29.
dat zijn alles getrouwelijk zullen te werk te gaan. Fol: 30.
en aantoonen wie de voorschreeven vergoeding zoude
competeeren. Fol: 30.
Betrekkelijk het tweede stuk hoe gezorgd zal moeten
worden dat gemelde banken op een meer solide voet
werde gebragt. Fol: 30.
Of daartoe dienstig zoude zijn de intrekking van de Bank
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Courant. Fol: 30.
• Dan dit alseen zaak van veel gewicht beschouwd zijnde.
Fol: 30.
• Zal alvorens hier omtrend te disponeeren het advies der
Hoge Regering werde gebraagd. Fol: 30.
• En aan denzelven extract deezes werden toegezonder.
Fol: 31.
• Ten einde daar op te dienen van hunne consideratien en
advies. Fol: 31.
• mitsgaders hoe de zwarigheden weg te neemen dat het
capitaal dien banken niet vermeerderen. Fol: 31.
• Om de gemeente te doen gemelde ten het effect van de
instelling der Bank van Leening. Fol: 31.
• Voorts hoete vereffenen het agter stal der vendumeester.
Fol: 31.
• Gelijk ook de ten agteren staande vendu penningen ten
lasten van den boekhouder de wit. Fol: 32.
• Op de te kennen gegeeven bezwaaren door den directeur
der banken de boek. Fol: 32.
• Nopens het houden der vendutien van vervallen panden.
Fol: 32.
• Namentlijk dat de redelijkheid pleite voor den verkoop.
Fol: 32.
• Dog dat van de kopers geen betaling kan worden
verlangt. Fol: 32.
• Is al verder goedgevonden de Hoge Regering het
bezijden gemelde in beden king te geeven. Fol: 32.
• En bij het ontwerpen van een instructien voor de Bank
van Leening het hier neevens gemelde in overweeging te
neemen. Fol: 33.
• Commissarissen Generaal nadere informatie bekomen
hebbende omtrend de tedounatte ontvangen drie soekels
noten. Fol: 34.
• Waar van in twee derzelve valsch paksel bevonden was.
Fol: 34.
• Is goedgevonden de door de Hoge Regering hier omtrend
genomen maatregelen zig te laten welgevallen. Fol: 35.
• Is geleezen een ontwerp van het ceremonieel tot de publ:
(publiere) voorstelling voor Commissarissen Generaal
op den 9 deezer. Fol: 35.
• Waar op de door de Hoge Regering de gedagten van
Commissarissen Generaal verzogt zijnde. Fol: 35.
• Is goedgevonden zig daar meede te conformeeren. Fol:
35.
7 december 1793
• Is geleezen een request van kooplieden in lijwaten alhier.
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Fol: 36.
Aan de Hoge Regering gepresenteerd. Fol: 36.
Te kennen geeven de hoe zij gewoon waren hunne
ontfangene lijwaten te brengen onder de beheering van
de Bank van Leening. Fol: 36.
Voor de penn: (penningen) die gemelde Bank him
opkwam tedeheeten. Fol: 36.
En welke penn: (penningen) diende tot remises voorde
ontfangend lijwaten. Fol: 36.
Uit dien hoofde qualificatie verzoekende dat met den
verkoop van de vervallen panden nog deeze maand een
aanvang werde gemaakt. Fol: 36.
Ter vermijding van het nadeel dat voor him nog zonde
konnen nederteeren. Fol: 37.
En is om bezijden gemelde reedenen goedgevonden. Fol:
37.
Dat voorschreeven request ten fine van consideratien
toedienen aan de Hoge Regering zal werden gezonden.
Fol: 37.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg omtrend des kompagnie handel alhier in
lijwaten bij een schriftelijk advies in rade van indie
gediend. Fol: 37.
Omme uijt hoofde van bezijden vermelde reedenen. Fol:
37.
Het houden van vendutien citia 6 maanden uijt te stellen.
Fol: 37.
en een verzending daar van naar degroote oost tedoen.
Fol: 37.
Op welk voorstel bezijden vermelde reflexien gevallen
zijnde. Fol: 38.
Is goedgevonden en verstaan alvorens tot die verzending
over tegaan. Fol: 38.
De voorenstaande kooplieden in lijwaten tedoen
ontbieden. Fol: 38.
en hem het hier terzijde vermelde afteeraagen. Fol: 38.
Is in overweging genomen wanneer de pakketboot de
expeditie haare de peches voor Nederland in gereedheid
zonde konnen zijn. Fol: 39.
goedgevonden dezelve zeildagte bepaalen na den 15
deezen. Fol: 39.
Op bekomen informatien van de conduites van den
onderkoopman van den does. Fol: 39.
Is verstaan dezelve als een onnut subject na Nederland
op te zenden. Fol: 39.
En hier van bij missive kennis te geeven aan de Hoge
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Regering. Fol: 39.
Deliberatie over het plan tot het afzien van den handel op
de westersche comptoiren. Fol: 39.
Mitsgaders ten dien einde jaarlijksch alhier vendutien te
houden van specetijen en het japans koper. Fol: 40.
Is goedgevonden hier omtrend te verneemen de gedagten
der Hoge Regering. Fol: 40.
Den raad extraordinair van Naderlandsch Indie mom als
daar toe verzogt voor commissarissen generaal
verscheenen zijnde en aande demotiven waarom
commissarissen generaal hadden goedgevonden hem te
stellen aan het hoofd der commissie tot het onderzoek
van het deficit de bank courant en bank van leening. Fol:
41.
Is door welgem (welgemelde) raad extraord
(extraordinair) mom gelijk meede door den vervolgens
insgelijk daartoe ontboden en verschenen eerste
suppoost op het comptoeir generaal Frens den kassier
van de bank courant en bank van leening. Fol: 41.
Gedaan de belofte voorkomende bij de notulen van den
4e (vierde) deezer maand. Fol: 41.
Vervolgens gecompareerd de voornaamste kooplieden in
Lijwaten deezer steede. Fol: 41.
Zijn commissarissen generaal door gemelde formeerd
geworden van de schadelijkheid derverkoop van
Lijwaten alhier. Fol: 41-42.
Waar op aan voormelde kooplieden voorgehouden
zijnde de noodzakelijkheid en billijkheid dat door de
compagnie uijt haaren aan handen zijn de voor. Fol: 42.
Is goedgevonden de verzending ingevolge het ontrens
van den Heere mede commisaris generaal Johannes
Siberg te doen gevolg neemen en om departiculiere
handel te des te meer te animeeren afte shaffens de agio
van vier percento van permitteren op de oostarsche
comptoiren in des kompagnie kas werdende gesteld. Fol:
42.
En zal hier van kennis worden gegeven aan de Hoge
Regering. Fol: 42.
In aanwerking genomen zijnde dat de vergadering van
XV4 tie (Heeren Zeventien) uit zommige adviesen der
Hoge Regering heeft moeten op maken als of des noods
des kompagnie zittingen op Makassar voor haar bestaan
en handel zouden te missen zijn. Fol: 43.
Is goedgevonden verstaan dat bij missive zullen werden
gerequireerd de consideratien en het advise der Hoge
Regering. Fol: 43.
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• Resumtie eene missive aan de Hoge Regering. Fol: 44.
14 december 1793
• Resumtie van eene missive aan zijne Doorlugtige
hoogheid en eene aan de Heeren gecommitteerde
bewindhebberen tot
de
correspondentie
met
commissarissen generaal om beide on der huidigen
datum met de paketboot de expeditie. Fol: 45.
18 december 1793
• In aanmerking genomen zijnde de mammoedige
verdediging van den Kapitein Michiel Surgensz van
deszelfes bodem de eefprins. Fol: 46.
• Vide ve contre van een vijandelijk fregat van 36
(zesendertig) stukken. Fol: 46.
• Is in overweging genomen da of schoen door de offcieren
enverdere equipagie met anders was betragt dan eene
pligtelijke gehondemisse. Fol: 46.
• Of even wel uit bijzondere consideratie de goedkeuring
van commissarissen generaal met konde worden aanden
dag gelegt. Fol: 46.
• Goedgevonden de bezijdenvermelde douceurs aan de
officieren en equipagie toe te leggen. Fol: 46.
• En zal hier bij extract kennis werden gegeven aan de
Hoge Regering. Fol: 47.
• Ten welken geleijde heden eene missive is gearresteerd.
Fol: 47.
• Deliberatie over poincten waar vande afdoening door de
vergadering van heeren zeventien dan commissarissen
generaal zijn overgelaten. Fol: 47.
• Omtrend dissolutie vande amfio en sociteit mogt worden
geprolongeerd. Fol: 47-48.
• Zal de stukken werden geelamineerd ende dispositie
aangehouden. Fol: 48.
• Betaekkelijk het onderzoek naar te emploij dat van des
kompagnies zeevaarende in Indie gemaakt werd. Fol: 48.
• Is verstaan te verbieden het overgaan inpartikuliere
dienst buijten voorkennis vande Hoge Regeering. Fol:
48.
• En zal hier van aande hoge regering kennisse werde
gegeeven. Fol: 48.
• Betrekkelijk het gecommuniceerd vergadering heeren
zeventien door heeren commissarissen tot denvarten
handel op China. Fol: 49.
• Wegens het bij haar ingekomen berigt van decantonsche
bediendens. Fol: 49.
• Dat met al het fin het welk door de Engelschen werd
aangebragt als gesmokkeld fin is aan te merken. Fol: 49.
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Mitsgaders vande ouvertures door welgemelde
gecommutteerdens tot de concer weerende het door de
cantonsche bediende gedaan voorstel om…kantor in
straat Banca niet zo verre van de hand op de rivier van
Palembang te houden. Fol: 49.
Is goedgevonden de dispositie hier op aan tehonden tot
de aankomst vanden oud resident van Palembang. Fol:
49-50.
Is nog geleezende ter vergadering van Heeren Zeventien
ingediende stukken door den koopman Jacobus Hendrik
Parringaun. Fol: 50.
Welke stukken door commissarissen generaal zullen
worden rond geleezen. Fol: 50.
Waar na geleezen zijnde een extract uit de resolutien van
meermaals welgemelde vergadering van Heeren
Zeventien nopens zeeker different hangende tusschen de
admiraliteit en de kompagnies. Fol: 50.
Omtrend de gedaand ver stackkingen van Tafelgelden in
Indië aan de officieren van des lands eskader. Fol: 50.
Zal hier omtrend geeraminneerd worden de brief van de
vergadering van heeren zeventien aan de Hoge Regering
in dato december 1793. Fol: 50.
In de dispositie in middels blijven aange houden. Fol: 51.
Vervolgens gedelibereerd op het poincten der bekende
vervalsching der nagulen in des compagnies in de
westijdsche lakhuijzen te Batavia. Fol: 51.
Is door de Heeren mede commissarissen generaal Alting
en Siberg gecomuniceerd zijnde geworden deeze zaak
door de Hoge Regering op daar toe van de vergadering
van Heeren Zeventien was afgedaan. Fol: 51.
Goedgevonden en verstan dat de papieren hier toe
betrekkelijk door commissarissen generaal zullen
worden onderzogt. Fol: 51.
Gelijk meede goedgevonden is te eramineeren de
stukken betrekkende des kompagnies handel op Sumatra
west kust. Fol: 51.
Wijders geleezen de zeven de achten der laast gemelde
missive van de vergadering van Heeren Zeventien. Fol:
52.
Nopens de door de Hooge Regering bedeelde
bedenkelijkheid namentlijk de scheepen zonder last te
breeken van Japan naar Batavia te laten werden keeren.
Fol: 52.
Is verstaan dat aan de Hoge Regering extract van
voorschreven missive zal werden gezonden aan de Hoge
Regering. Fol: 52.
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Ten einde met de stukken hier toe betrek het
voorschreven poinct concerneeren door de Hoge
Regering gesteld te worden in handen van den raad
ordinair van Nenlands Indie Mr. Isaak Sittingh. Fol: 52.
• Nader gedelibererd zijn de wegens de opbrake van
Makasser. Fol: 52.
• En het hier bij vermelde geleezen het dienaang aan de
voorkomende onder de voorname achte der missive van
de vergadering van Heren Zeventien aan commissarissen
generaal in dato 22 december 1791. Fol: 53.
• Is goedgevonden en verstaan dat van wegen
commissarissen generaal daar op te vorderen de
consideratien en berigten vande Makkassaarsche
Gouverneur Beth. Fol: 53.
• Laastelijk nog geleezen zijnde het bij de vergadering van
Heeren Zeventien ingediende request vanden
predikanten der hervoumde gemeeste alhier. Fol: 53.
• Om te hebben vermeerdering van tractement. Fol: 53.
• Is verstaan ter dispositie aan te houden. Fol: 53.
• Communicatie door den heer commissarissen generaal
van eene missive vanden Malaks Gouverneur Couperus
aan de Hoge Regering gedagteekend 29 november 1793.
Fol: 53.
• Is naar dank betuijging voor communicatie
aangevonden. Fol: 53.
22 december 1793
• Is door den heer Commissaris Generaal Alting
gecommuniceerd eene sekueete missive vanden
gouverneur raad van Javas. N. O kust aan de Hoge
Regering gerigt in dato 13 (dertien) deezer. Fol: 54.
• En eene aparte van den gouverneur van overstraten in
dato 12 (twaalf) deezer. Fol: 54.
• Houdende kennisgeeving van eenige zwaarig heeden
door den kommandant der zig te Sourabaija bevinden de
Fransche freguatten la recherche en L' Esperance. Fol:
54.
• Omtrend het ligten van all het geschut en het met aan
doen van Mauritius. Fol: 54.
• Conform de ordres vande Hoge Regering. Fol: 54.
• Is goedgevondenen verstaan dat door Hoge Regeering
aan welgem: (welgemelde) gouverneur en raad zal
werden aangeshreeven omme aan den voorn:
(voorname) franschen kommandant waneer den zelven
daar op volstrekt mogt aan houden. Fol: 54.
• En zal hier van aan de Hoge Regeering de nodige kennis
werden gegeeven. Fol: 55.
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En vande de zelve gerequireerd worden copia van vooren
gem: (gemelde) missive door de Hoge Regering afte
zenden. Fol: 55.
• Om gevoegd te werden agter dit verbaal. Fol: 55.
8 januarij 1794
• Is geleezen het rapport van den raad extra ordinair van
Indië Arnoldus Constantijn mom als beneevens der
boekhouder generaal J: Prins. Fol: 56.
• Betrekkelijk het ontdekte deficit van Rd.63076.32 inde
bank courant en bank van leening. Fol: 56.
• Waar op mitsgaders tewens bij resumtie gedelibereerd
zijnde op de requesten door den raad van Indie directeur
der voorschreven banken Adriaan de Bock. Fol: 56.
• Goedgevonden zig met het voorschreeven rapport
volkomen te conformeeren. Fol: 57.
• En met alteratie der dispositie door de Hoge Regering op
deeze materie genoomen voor so verre dezelve aan dit
beschut zonder mogen contrarieeren. Fol: 57.
• Verklaaren dat de geweese kassier de beide banken
Elardus Magnus de Roth geheden allen aan sprakelijk is
voor het ontdekte deficit Rd. 63000. Fol: 57.
• En voorschreven request van Adriaan de Bock van
Jasinga ter ontheeven vande hun opgelegde belastingen.
Fol: 57.
• Zullen de extract deezez beneevens copia van
voorschreven rapport werden gezonden aande Hoge
Regeering. Fol: 57.
• Om te sorgen dat het voorschreven dificit groot Rd.
63000 of wel het geen daar van na aftrek. Fol: 57.
• Door den heer mede Commissaris generaal Siberg
verzogt zijnde om ontslagen teworden van het proesidie
bij het collegie van scheepenen. Fol: 58.
• Goedgevonden heere Siberg van het voorschreven
prosidie te verstaan en in steede aan te stellen. Fol: 58.
• Den raad extra ordinair van Indië Arnoldus Constantijn
mom mitsgaders tot collonel der Bataviasche burgerij.
Fol: 58.
• En voor de aanstelling vanden duossaard der Bataviasse
ommelanden der sekretaris ter weeskamer Albertus
Henricus Wiese tot raad extra orinair van Indië. Fol: 58.
• Goedgevonden tot drossard te bevorderen den secretaris
der weskamer Albertus Henricus Wiese mitsgaders tot
president van het collegie van heemraden. Fol: 58.
• En inplaats van laast gemelde tot secretaris der
weeskamer der secretaris van schepenen Mr. Wijbrand
de Jongh. Fol: 58.
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En in plaatze van gemelde de Jongh den gezwooren
klerek van laastgemelde collegie Johannes Lohr. Fol: 58.
En op bekomen goede getrugens aangesteed tot
boekhouder generaal mitsgaders president van het
collegie van boedelmeesteren met de qualiteit van
opperkoopman. Fol: 58-59.
En in steede vande erste den boekhouder der artillerie
Abraham Cornelis Munnik. Fol: 59.
Zullen de alle der zelver gagien en ingaan met de dag van
heden. Fol: 59.
Laastelijk uit bij londere consideratien aan den koopman
buiten emploij Pieter Bangeman toegevoegd de qualiteit
van Sabandhaar. Fol: 59.
En zal hier vanper missive kennis werden gegeeven
aande Hoge Regeering. Fol: 59.
Is door den president van justitie Mr. Carel Saxe
commissarissen generaal geproduceerd eene verklaaring
door den onlangs met een der drie Chinasche retour
scheepen alhier aangekoomen Carga Bekker Jeerlink.
Fol: 59.
Houden de wegens eene opene brief door hun geleezen
aan boord van het schip de schelde. Fol: 60.
En welke opene brieven door gemelde Saxe aan
commissarissen generaal mede vertoond zijnde. Fol: 60.
Zo is bevonden dat dezelve was geaddresseerd aanden
kapitain Westfaal. Fol: 60.
En voorts aan eene van des kompagnie kennisse. Fol: 60.
De eene van zekere Charles Frieder zig qualificeerende
viec consulen kapitein op het genueesch schip Cita de
Genua. Fol: 60.
De andere van J. Gouverneur super carga en kapitein op
het voord Americaansch schip America. Fol: 60.
Houdende ordre vande eerst gemelde om ter waarde van
15000 dollars. Fol: 60.
Ende laast gemelde van 20000 dollars aan noten en foulij
bij hun verschijning onder het noorden eijland te doen
leeveren. Fol: 60.
Is den heerd Commissaris Generaal Alting verzogt het
shickste onderzoek nade mede pligtigen vande
opernbaare smokkelhandel te Catondoen. Fol: 60.
En door de Hoge Regeering ter opsperring van de zelve
en een promij van een duijsend goude hollandsche
ducaten. Fol: 61.
En zal gemelde verklaring agter dit verbaal werden
gevoegd. Fol: 61.
En na Nederland worden verzonden. Fol: 61.
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11 januarij 1794
• Commissarissen Generaal Nederburgh en Frykenius
hebben voorgedragen dat het werk aan het secretaris der
commissie geaccrocheerd hoe langen hoe uijt gestrekken
worden. Fol: 62.
• Den secretaris Daniel niet in staat de is zonder genoeg
zaame adsistentie het voorschreven werk te kunnen
verrigten. Fol: 62.
• Proponeerende dierhalven om aan te stellen een tweeden
secretaris. Fol: 62.
• Het welke geleegenheid zonde geeven om in andere op
zigten vande kennissen bekwaam herden van gemelde
secretaris Daniel met te kunnen trekken. Fol: 62.
• Waar op de voorschreven nood zakelijkheid der
aanstelling van een tweeden secretaris erkend zijnde.
Fol: 62.
• Is geleezen het rapport van den raad extra ordinair van
Indië Arnoldus Constantijn mom als beneevens der
boekhouder generaal J: Prins. Fol: 62.
• Aan te stellen den operkoopman en oud eerste sekretaris
der Hoge Regeering Derk Goetbloed. Fol: 62.
• Op het hier bij vermelde fractement gelijkstandig aan die
van een raad extra ordinair van Indie en boven dien een
douceur van Rd. 100 ter maand. Fol: 63.
• Commissarissen Generaal van Frijkennis hebben
gecommuniceerd ontvangen eene missive vanden
Abraham Josias Sluijsken in dato 25 october 1793. Fol:
63.
• Verslag van desselfs verrigtingen seedert het vertrek van
commissarissen generaal. Fol: 63.
• Als meede in rescriptie welke aan dezelve zonden
kunnen worden afgevaardigt. Fol: 63.
• Welk een en ander ter lecture zijnde overgenomen is de
dispositie daar op aangehouden. Fol: 63.
• Gedelibereerd zijnde op de requeste van Pierre Isaac de
Meuron geweezen van Heeren Zeventien. Fol: 63.
• Houdende verzoek dat de nodige ordinair moge werden
gesteld dat des suppliant alhier berustande goedeaan en
aan desfefs gemagtig mog werden afgegeven. Fol: 63.
• Is goedgevonden het zelve verzoek te accordeeren. Fol:
64.
• En zal aande Hoge Regeering hier van kennis werden
gegeeven. Fol: 64.
• Resumtie der nog on afgehandel de poincten waar vande
dispositie aan commissarissen generaal zijn overgelaten.
Fol: 64.
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Zijn daar op de gevallen de volgende besluiten. Fol: 64.
Omtrend de hardigheid welke er voor den secretaris
Goedbloed is geleegen is van met te mogen repratieren.
Fol: 64.
Als betrekken zijnde de te kort koming op de groote geld
kas alhier. Fol: 64.
Dat uit aanmerking dat andere persoonen welke daar
mede waren in betrokkenen zijn gerepatrieerd. Fol: 64.
En een hardigheid voor dezelve in geleegen is om opeen
anderen voet te worden behandeld. Fol: 65.
Gemelde oud secretaris Goedbloed mits deer zal worden
gereleveerd van gemelde verpligting. Fol: 65.
Dog zal zig alvorens ander eede hebben te zuijveren
omtrend den boedel vanden geweeser kassier Bierens.
Fol: 65.
En door van bij missive kennis te geeven aan de Hoge
Regeering. Fol: 65.
Omtrend het berigt vanden geweesen equipagiemeester
alhier de Haart tot justificatie van diverse in kopen van
houtwerken. Fol: 65.
En het rapport door de kemeren Amsterdam en Zeeland
daar over vergadering van Heeren Zeventien uit gebragt.
Fol: 65.
Waar het bleck dat enorme excessen in dit stuk hadden
plaats gehad. Fol: 65.
Zullende gemelde stukken werden gesteld in handen van
den raad extra ordinair en visitateur generaal neur ter fine
daar op te dienen van berigt. Fol: 65.
De aan de vergadering van Heeren Zeventien gedaan
verzoeken om bevordering requesten van M.E.J.
Verklokke en L.Z. Rijser als mede van J.H.A. Zezilles.
Fol: 66.
Zijn uit hoofde van hun overlijden voor vervallen
gehouden. Fol: 66.
Betrrkkelijk de zevarigheeden tegens de executie vande
resolutie van hun hoog mogende in dato 5 maart 1789.
Fol: 66.
Omtrend het met admitteeren van vreemde oorlog
schepen in de Indische Etablissenmenten. Fol: 66.
Ten zijn gevallen van den uitersten hord. Fol: 66.
En het verlangen der vergadering van Heeren Zeventien
dat commissarissen generaal hoogst dezelve zoude
dienen van dezelver consideratien en adries op wat
wrijze. Fol: 66.
Op wat wijze deeze zwarigheden zouden kunnen worden
opgeligt. Fol: 67.
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Zal aan gemelde vergadering van Heeren Zeventien
worden gerepresenteerd. Fol: 67.
Dat commissarissen generaal met zullen nalaten hier
omtrend denodige informatien teneemen. Fol: 67.
Dag uit hoofde der verleegenheid waar in men zig
werkelijk bevind hoe de voorschreven resolutie van haar
hoog executie leggen. Fol: 67.
Commissarissen generaal mey mogen nalaten
devergadering van Heeren Zeventien in consideratie
tegeeven. Fol: 67.
Dat de voornaamste zwarigheid hier in bestaat. Fol: 67.
Dat het de compagnie op verre de plaatsen aan mog
ontbreekt oorlogschepen. Fol: 67.
En zal welgemelde vergadering werden verzogt
commissarissen generaal ter spoedisten met positive
instructie te munieerd hoeding zig hier temoeten
gedragen. Fol: 68.
Dat omtrend het verlangen van meer gemelde
vergadering van Heeren Zeventien dat de zeevarende
manschappen op een gezonde plaats alhier werden
bescheiden. Fol: 68.
Commissarissen generaal niet zullen nalaten haare
aandagt hun op te vestigen conservatie van de
gesondheid. Fol: 68.
Dag agter zig verpligt de vergadering van Heeren
Zeventien te doen opmerken. Fol: 68.
Hoe wijnig vrugt daar van altijd te verwagten zal zijn met
gebrek aan manschappen moet worstelen. Fol: 68.
Waar in de zwarig heden bestaan van den vroegen
morgen den laaten avond te moeten emploijeeren. Fol:
68.
Het aan commissarissen generral gerenvoijeerde verzoek
van de hervorende predikanten alhier. Fol: 69.
Om te hebben vermeerdering van fractement. Fol: 69.
Zal meneerst informeeren omtrend hunne jegenswordige
inkomsten. Fol: 69.
Met relatie tot de instantien van het het staf van Lisbon.
Fol: 69.
Omtrend de ontheffing van Portugeesche schepen in
straat Malakka. Fol: 69.
Zal overtien jaaren worden wagegaan hoe veel die
vertollingen compagnie hebben opgebragd. Fol: 69.
En gevorderd worden de consideratien van de zig alhier
bevindende Cantonsch bediendens Bekker Teerlink en
Certon. Fol: 69.
Welke favongs worde compagnie op Macao zonde te
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bedingen zijn bij aldien hof van Lisbon onderhandeling
te treeden. Fol: 69.
• Omtrend de recommendatie der vergadering van Heeren
Zeventien van te maaken teegens de overzending van
thee op vragt. Fol: 69-70.
• Artikelen op vragt naar Nederland zullen
commissarissen generaal met nalaten daar aan de hand te
houden. Fol: 70.
• Dat het voorstel der Cantonsche bediendens omtrend
deverplaatsing van des kompagnie kantoor op
Palembang. Fol: 70.
• Missive bij provisie zal worden worden aangehouden tot
nader onderzoek. Fol: 70.
• En zullen commissarissen generaal almede onder zoeken
de begaan hordigheder in de medicinale winkel en
laastelijk. Fol: 70.
• En zal laastelijk de requeste van den kapitein militair le
clereq houdende klagten over de behandeling der
Ceilongsche ministers. Fol: 70.
• Worden gezonden aande hoge regeering ten einde daar
op naar goedriden te disponeeren. Fol: 70.
• Commissarissen generaal vehemente suspicie opgevat
hebbende uit hoofde dat het cantonsche opperhoofd
merkelijk geinsteresseerd is in het noord american schip
the fairs Americaan. Fol: 71.
• En werden moeten denken dat det moeten doen denken
dat de met dat schip van China na de kaab overgegans
adsistent van schoor in staat is daar omtrend nadere
onderrigtingen te geeven. Fol: 71.
• Is de heer commissaris generaal Alting verzogt door de
Hoge Regering den commissaris over het gouvernement
van Kabo de Goede Hoop en de den ressorte van dier ten
spoedigsten. Fol: 71.
• Alle mogelijke perquisitien daar na tedoen. Fol: 71.
• En het zelve te brengen ter kennisse van de vergadering
van Heeren zeventien. Fol: 71.
• En het te brengen ter kennisse van de vergadering van
Heeren zeventien. Fol: 71.
• Geresumeerd eene missive aan de Hoge Regering van
heeden. Fol: 71.
15 januarij 1794
• Resumtie der notulen vanden 7, 11, 14, 18 en 22
december annopassato en achten ste deezer. Fol: 72.
• De tot tweede secretaris van commissarissen generaal
aangestelden oud secretaris der Hoge Regering Dirk
Goedbloed. Fol: 72.
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In het besoigne van heeden verscheenen en hem de
dispositie van commissarissen generaal ontbodten zijnen
opzigte genomen. Fol: 72.
En hem de dispositie van commissarissen generaal ten
zijnen opzigte bekend gemaakt zijnde. Fol: 72.
Heeft een zelven afgelegd handen van den heer eerste
Commissaris Generaal Nederburgh afgelegt de bij een
ten dun einde ontwerpen. Fol: 72.
Communicatie vanden heer commissaris generaal
Frijkennis dat door lands fregat de heer Kapitein Kuvel
commandeerende des lands fregat van oorlog D'
Amazoon in straat Sunda en de 12 (twaalf) deezer hier
ter rheede opgebragt. Fol: 72.
Het noord Amerikansche schip canton Kapitein Mackij
bemand behalven gemelde equipagie en negen
zevaarende vande in de compagnies Bark De Waaker.
Fol: 72-73.
Met zeeven fransche officieren 25 (viftentwintig)
gemeenen. Fol: 73.
Dat van de laatste de officieren op het laboratorium in
het binnen hospitaal en de gemeenen in des compagnie
als krijgsgevangenen in verzeekening waaren gebragt.
Fol: 73.
Voorts geleezen eene missive vanden heer Kapitein
Kuvel in dato 12 (twaalf) deezer. Fol: 73.
Houdende communicatie dat volgens onderrigting de de
hading vangen..schip canton voor onderigt twee derde
gedeelten is beladen voor engelsch rekening. Fol: 73.
Zijn de vertrek van een lijst der Fransche navale magt op
Mauritius en Bourbon. Fol: 73.
Is goedgevonden gemelde noord amerikaansch schip
canton te laten. Fol: 73.
Om aldaar ter overstaan van gecommitteerde onder
advocaat fiskaal van Indie Mr. Willem Popkens. Fol: 73.
De goederen geinventaris eersten aldaar der pat huizen
het zij daar ten opgeslagen te worden. Fol: 73.
En zal wijders der advocaat fiskaal van Indie Mr. Willem
Popkens gelast werde. Fol: 74.
Ende Franschen officieren te ondervragen de reedenen
die zij hebben gehad omdat schip tenoemen. Fol: 74.
En vervolgens in die zaal zodanig verder te procedeeren
als hij pligshalven zal oordeelen behooven. Fol: 74.
Communicatie vanden heer commissaris generaal Alting
vanden ontfangst eener missive van het engelsch
gouverneur in Bengalen de dato 22 november 1793. Fol:
74.
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Waar bij word kennisse gegeeven van het afmeeren
afzonden van schepen en een minder vaartuig om e
kunnisen. Fol: 74.
Als mede van eene missive vanden commandant van het
Esquader Mitchell bedee eende zijn aarivement alhier.
Fol: 74.
En verzoek doende om geinformeert alhier zijnde
narigten omtrend de franschen. Fol: 74.
Is goedgevonden den heer commissaris generaal Alting
te verzoeken daar heenen te dirigeeren. Fol: 75.
Dat aan gemelde commandeur eene gepaste receptie
werden afgezonden. Fol: 75.
En daar bij te verzoeken on de retour schepen die onder
convoij van de Amazoon ende zevaan van hier zullen
vertrekken. Fol: 75.
Mede tot in zee te willen convoijeeren. Fol: 75.
En zal gemelede engelsch commandeur werden te
gezonde de lijst van de franschen navale mogt op
Mauritius en Bourbon. Fol: 75.
En een uijtreksel uit de missive door den heer Capitein
Kuvel in dato 12 (twaalf) deezer om te strekken tot zijn
informatie. Fol: 75.
Resumtie eene missive aan der commisaaris over het
gouvernement van Cabo de Goede Hoop van den Mr.
Abraham Josias Sluijsken gedateert op heeden. Fol: 75.
Nog is geleezen eene secrete resolutie inrade van Indië
genomen de dato 10 january 1794. Fol: 76.
Op een door den raad extra ordinair Mr. Carel Saxe
overgelegde verklaaring. Fol: 76.
Sprekende van voorgenomen morshandel in specerijen.
Fol: 76.
En door den heer commissaris generaal Alting
geproduceert weezende zeeker declaratour verleend en
eigen handig onderteekend door de Nord Amerikaansche
Carga Gouverneur. Fol: 76.
Bij zijn aan weezen alhier in dato 30 (dertig) julij 1790
in rad van Indië overgegeven. Fol: 76.
Tot zuivering vande tegen hem opgevalle suspicie. Fol:
76.
Zo is goedgevonden in de daar tegen gesteld ordres door
de Hoge Regeering te berusten. Fol: 76.
En het gerept declaratour de haaren superieuren aan te
bieden. Fol: 76.
Door de vergadering van Heeren Zeventien aan
commissarissen generaal gezonden zijnde een missive en
resolutie. Fol: 76.
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Betrekking hebbende tot zeekere vriendelijke
conversatie te Lisbon. Fol: 77.
Tusshen den heer van spaan en den secretaris van staat
aldaar de heer Redder De Pinto. Fol: 77.
Over de tot heffing vande Portugeche scheepen in straat
Malakka. Fol: 77.
Waar omtrend onder den 11 (elf) deezer besloten was te
gaan hoe veel die vertollungen in tien jaaren haaden
gerendeerd. Fol: 77.
En vande zig alhier bevinderde Cantonsche bediendens
Bekker Teerlink en Certon. Fol: 77.
Der zelver consideratien welke favesurs in steede vanden
te Macao zonde te bedingen zijn. Fol: 77.
Waar aan zij hebben voldaan bij een schriftelijk berigt in
houdende poincten die zij veereneeren dat in zulks een
geval te Macao te bedingen zouden zijn. Fol: 77.
Waar in de zelve bestaan toond den Fert. Fol: 78-79.
Zo is goedgevonden de vergadering van Heeren
Zeventien copia van voorschreven berigt aan te bieden.
Fol: 80.
En ter kennisse te brengen dat degedagten van
commissarissen generaal. Fol: 80.
Als welke prefereeren de in williging van gemeld
poincten. Fol: 80.
Boven de invordering vande tot hier toe door de
Portugeesen betaald te Malakka en uit dien hoofde hunne
vergadering te verzoeken. Fol: 81.
Om wanneer mogt goedvin den daar over in
onderhandeling le treeden. Fol: 81.
Als van aan te duingen op het expedicieren van stricte
ordres naar Macao. Fol: 81.
10/ om aan de Hollanders even als de spanjaarden
tevergumen in cas van noord de baaij van taijpha in the
loopen. Fol: 81.
20/ om vermindering van tot op het te Macao geborgen
wordende gouden zilver. Fol: 81.
30/ om aan de Hollanders vrijheid tevenleenen tot het
kopen en verkopen van vaste goederen. Fol: 81.
40/ om even zo aan Hollanders goed regt te verschaffen
als aan de Portugeeshe word gedaan. Fol: 81.
50/ om de beschikking over onegte kinderen aan de
ouders over onegte telaaten. Fol: 81.
60/ om in allenndeele gelijke handelvrij uijt te oefferen
als de Hollanders aande Portugeeshe bijzonder. Fol: 8182.
En daar gemeld cantonsche bediendens zig verder
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refereeren aan de nadere berigten der in China
verbleeven Carga's. Fol: 82.
Zo is verstaan dezelve van gemeld berigt kennis te
geeven. Fol: 82.
Met aan schrijven om manneer zij nogits op deese
materie hadden bij te voegen. Fol: 82.
Zo is te brengen ten kennis sevande vergadering van
Heeren Zeventien en Heeren gecommitteerd op het uijt
van China. Fol: 82.
Het ampt van Franslateur in de engelsch en fransche
taalen thans open zijnde. Fol: 82.
Is goedgevonden den adsistend Johannes Charles
Boswel daar toe aan te stellen. Fol: 82.
En aan den zelven toe gelegd een douceur van 30 (dertig)
rijsdaalders. Fol: 82.
Gelijk meede is bevonden het gezworen klerk bij het
collegie van scheepenen tot secretaris Johannes Lohr den
adjunct gezwore klerek Derk Simons Smit. Fol: 83.
Zullende desselfs fractement door scheepenen jaarlijk uit
de slads in compagnie worden gerestitueerd. Fol: 83.
En van deeze aanstelingen bij missive aan de Hoge
Regeering kennis werden gegeeven. Fol: 83.
Op het gedaan verzoek vanden onderkoopman Cornelis
vander Does. Fol: 83.
Is verstaan die instantie vande hand te wijzen. Fol: 83.
Gelijk meede te ontzeggen het verzoek vanden
onderkoopman Petrus Dorotheus Maria vander Aa. Fol:
83.
Laastelijk is door den secretaris Daniels te kennen
gegeeven. Fol: 83.
Dat daar zijn gerigt van dag tot dag begind te
verzwakken. Fol: 83-84.
Hem zulx een totaal versies doed vreezen indien hij met
tijds de nodige hulp middelen gebruikt. Fol: 84.
Hij verzogt om bij verdere toeneem het secretariaat te
mogen nederleggen. Fol: 84.
En des geraden vinden de naar Nederland te
retourneeren. Fol: 84.
Waar op na dat den secretaris Daniels zig uit het
besoigne had gerestireerd. Fol: 84.
Zo bestuigden commissarissen generaal zulks met dan
met leedweezen teverneemen. Fol: 84.
Dat een Ministers vande Kunde iever en bekwaanheid.
Fol: 84.
Van intentie was zijn ampt teverlaaten. Fol: 84.
En daar hem door de aanstellingen van den tweeden
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secretaris Goedbloed veel verligting was toegebragt. Fol:
84.
• Commissarissen generaal verlang den dat in zijn ampt
wilde continueeren. Fol: 84.
• Verklarende den secretaris Daniels dat hij over de
toegeneegenheid van Heeren Commissarissen Generaal
zeer gevoelig. Fol: 84.
• Om zijne denissie met te zullen verzalken dan in de
uijterste noord. Fol: 84.
• Maar als dan verhoopte een gunstige reflexie op zijn
verzoek zal worden geslagen. Fol: 85.
22 januarij 1794
• Door den heer mede Commissaris Generaal Alting
voorgesteld zijnde. Fol: 86.
• Of Commisarissen Generaal met zouden komen goedvin
den de Hoge Regeering te invorneren vande
consideratien der cantonshe bediendens Blekker
Teerlink en Certon. Fol: 86.
• En vande dispositie daar op genomen. Fol: 86.
• Betrekking hebbende tot de faveurs op Macao te
bedingen. Fol: 86.
• Ingevalle de vergadering van Heeren Zeventien mogt
goed vinden met het Portugeesch onder handeling te
treeden. Fol: 86.
• Over aan zoek om antheffing der van de Portugeesch
scheepen in straat Malakka. Fol: 86.
• Als mede de cantonsche bediendens te gelasten hunne
elucidatien die zij hier omtrend aan de vergadering van
Heeren Zeventien zullen suspediteeren. Fol: 86.
• Zo is goedgevonden aan de Hoge Regeering te zenden.
Fol: 86.
• Copia van gemeld bericht der cantonsche bediendens.
Fol: 86.
• En den extract resolutie handelen de over gemeld faveurs
op Macao te bedingen. Fol: 87.
• En de cantonsche bediendens te gelasten hunne
elucidatie mede aan de Hoge Regeering te zenden. Fol:
87.
• Omtrend de fransche krijgs gevangenen. Fol: 87.
• Is goedgevonden zelve per diretour scheepen Nederland
over te zenden. Fol: 87.
• En op dat hier aan geen verhindering worde trege bragt
aan het onderzoek het officie fiskaal geordonneert. Fol:
87.
• Om onderzoek te daan na de omstandig heeden die bij
het neemen van het Noord Amerikaansch schip door de
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Franschen hebben plaats gehad. Fol: 87.
En de zelven worden geardomreerd daar mede zo veel
spoed mogelijk te maken. Fol: 88.
En zal den Commissaris sluijsken van weegens de Hoge
Regeering werden aangeshreeven. Fol: 88.
Te zorgen dat gemeld krijgs gevangenen aldaar met
komen te echapeeren. Fol: 88.
Geleezen een missive vande Hoge Regeering in dato 16
(zestien) deezer. Fol: 88.
Waar op besloten is de dispositie aan te houden. Fol: 89.
Nadere deliberatie op het aan de vergadering van Heeren
Zeventien gedaan verzoek van de predikanten der
hervormde gemeente alhier. Fol: 89.
Om te hebben vermeerdering van fractement. Fol: 89.
En geblekken zijnde dat een predikant alhier
maandelijksche geniet buijten zijn gagie rd 10 2/5. Fol:
89.
Waar op gedelibereerd en daar bij en consideratie
genomen zijnde dat men de gagie van die leeraaren. Fol:
90.
En het bezijden vermelden in aanmerking genomen
zijnde. Fol: 90.
Zo is goedgevonden als een douceur toeteleggen. Fol:
90.
Aan een predikant op Batavia beroepen predikanten. Fol:
90.
Aan de predikanten van het eiland Onrust rd 25
(viftentwintig). Fol: 90.
En 10 (teen) aan de proponenten in den tijd alhier
aankomende. Fol: 90.
Dag zal dit geen relatie hebben tot de predikanten op de
buiten comptowen. Fol: 91.
Zullende hier van kennisse werden gegeeven aande
Hoge Regeering. Fol: 91.
Den Raad extra ordinair van Indië visitateur generaal der
Indiesche negotie boeken. Fol: 91.
Geresindent
hebbende
het
berigt
vanden
equipagimeester ter kamer Amsterdam. Fol: 91.
Met opzigt tot de in het haar 1788/9 gedaan in koop van
Houtwerken. Fol: 91.
Door den gerepatrieerden commandeur Philip Hendrik
de Haart. Fol: 91.
Berigt van der equipagiemeester ter kamer Amsterdam
geinsereerde vraag poincten op gelast. Fol: 91-92.
En is daar uit komen te blijken dat 161814 aan de
compagnie diende tewerden vergoed. Fol: 93.
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Zo is goedgevonden de Hoge Reegering met toe zending
van voorschreven aan wijzing der prijsen van de oneige
op gekogt hou twerken. Fol: 93.
Aan schrijven te zorgen dat voorschreven somma in des
kompagnie kassa werden voldaan. Fol: 93.
Betrekkelijk het poinct rakende de Amphioen Sociëtëid
vermelt onder de notulen vanden 18 (achttien) . Fol: 94.
Is goedgevonden de dispositie aan te houden. Fol: 95.
Communicatie vande Heeren Commissarissen Generaal
Nederburgh Frijkenius dat door hoogst dezelve aan Kabo
waaren aangehouden de volgende poincten. Fol: 95.
10/ het bezwaar vande Kaabsh ingezetenen. Fol: 95.
Om volgens het placcaat van commissarissen generaal
met temogen navigeeren plaatzen bevosten het java
geleegen. Fol: 95.
20/ de klagten der ministers over de slegte qualiterd der
goederen die van Batavia werden gezonden. Fol: 96.
30/ de verzoeken van 28 bannelingen om verzagting van
hun tot. Fol: 96.
40/ het gedaan verzoek vande geweese secunderen en
kassier te jaggernaikpoeram de Francois Jacques de
Ravaltet. Fol: 96.
Om onder cautie zijnde reijze Nederland voort te zetten.
Fol: 96.
50/ het door de Hoge Regeering dispensatie vande
politieken ordonnantie aan den kapitein ter zee Nicolas
Acker. Fol: 96.
Om met zijn overledene huijsvrouw zuster dagter
Johanna Laubscher te mogen trouwen. Fol: 96.
Om bij ontdekking dat de scheepen van herwaards aldaar
slegte straat zijn aangekomen. Fol: 99.
Vande schepen overheeden afteverderen. Fol: 99.
Berigt waar door die schade is vereorsaakt. Fol: 99.
En het zelve aande Hoge Regeering over te zenden. Fol:
99.
Ten einde de schade wanneer de door verzuijn vanden
commandeur is veroorzaakt aande compagnie te Certon
vergoeden. Fol: 99.
Op schriftelijk consideratien vande heer commissaris
generaal Siberg om aan den boekhouder generaal een
matig middel van bestaan tevoegen. Fol: 99.
Voor vervallen zal worden aangemerkt. Fol: 100.
Dat betreffende de verleende dispensatie aan Nicolaas
Acker. Fol: 100.
Zal worden afgewagt de productie van gemeld request
van hem Acker. Fol: 100.
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Het geen den Heer commissaris generaal Alting heeft
aangenomen te zullen producuren. Fol: 100.
• Dat op minister voor gedragen verzoek om ontheeven tot
worden van eene belasting groot rd: 838: 26. Fol: 100.
• Bij provisie zal werden aangehouden. Fol: 100.
• Om reedenen als in textu vermeld. Fol: 100.
• Gelijk meede om de hier bij vermeld reedenen zal
worden aangehouden de dispositie over het amptgeld.
Fol: 100.
• En zal door de Hoge Regeering de minister der buijten
comptouren. Fol: 100.
• Gelijk ook aan de opperkooplieden des kasteels. Fol:
101.
• Dat het verzoek vanden gewezen secunde en kassier te
jaggernaikpoeram de ravallet als zijnde reeds door de
Hoge Regeering afgedaan. Fol: 101.
• Ten einde anderen aan te spooren om gemeld post in der
tijd te ambieeren. Fol: 102.
• Zo is goedgevonden conform gemlede voorstell. Fol:
102.
• Den zelven benevens zijn eerste suppoosten te
qualificeeren. Fol: 102.
• Om van de tellers van gelden in des compagnie kas op
assignatien na Nederland te verderen 1/4 percento van
het honderd. Fol: 102.
• Resumtie der hier bij vermelde onder scheidere
missivens. Fol: 102.
• Een missive aan de heeren afgaande en aankomende
gouverneur te Ceylon. Fol: 103.
25 januarij 1794
• Is goedgevonden dat voorstaan bij den aanvang der
besoignes zal werden gebruijkt gemaakt van het gebed
van uijt Heeren Commissarissen Generaal. Fol: 104.
• Communicatie vanden heer commissaris generaal Alting
ontfangen
steeren
missive
vanden
Engelsch
commandeur Mitchell. Fol: 105.
• Houdende kennisgeving van twee Franschscheepen
frequatten Le Bengeur en La resolutien. Fol: 105.
• Als meede het antwoord daar op door welgemeld heere
commissaris generaal Alting in gereedheid gebragt. Fol:
105.
• Zo is goedgevonden en verstaan de heer mede
commissaris en Gouverneur Generaal Alting voor
gegeven communicatie bedanken en te verzoeken. Fol:
105.
• Gemeld missive indievoegen te amplieeren. Fol: 105.
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Dat commandeur werden verzogt om de retour schepen
tot buiten de straat te…. Fol: 105.
Te einde des lands fregat de Amazoon en het gewapend
schip de zwaan te kunnen empoijeeren. Fol: 106.
Tot het convoijeeren der scheepen naar de oostersche
gouvernementen. Fol: 106.
Voorts welegemelde Engelsch commandeur kennis
tegeeven vande ordres aan den heer Kapitain Kuvel
gegeeven om bij ontmaltuig van Engelsch scheepen in
straat Balij dezelve onder zijn convoij te meenen. Fol:
106.
Eindelijk hier op een spoedig antwoord te verzoeken.
Fol: 106.
Betreffende de vergoeding door de Hoge Regeering aan
de kaabsche minister op gelegd op een quantiterd roet.
Fol: 107.
Twee extracten resolutien en uijt het bezijden vermelde
gebleken zijnde. Fol: 107.
Dat zo wel het roet pawillen de vierde als voorige
schepen aangebragt slegt van qualiterd was bevonden.
Fol: 107.
Zo is goedgevonden het verzoek van ministers omtrend
de ontheffing dien vergoeding van de hand tewijzen. Fol:
108.
En te blijven persisteeren bij het genomen besluit in dato
26 maart 1793. Fol: 108.
Nader gedelibereerd zijnde over het poinct vakende de
Amfioen Sociteit. Fol: 109.
En in overweging genomen de voorstellingen door
Heeren Bewindhebberen gedaan. Fol: 109.
Welke van dien het meest mittigst zonder zijn. Fol: 109.
Door heer commissaris generaal Alting verzogt
hebbende van het voteeren in deeze zaak te worden
geexculeert. Fol: 110.
Als zijnde een voornaamste deelhebber in gemelde
sociteit. Fol: 110.
Zo is door den Heer Commissaris Generaal Frijkenius
het bezijden vermelde aangemerkt geworden. Fol: 110.
Betuigen de welgemelde heer commissaris generaal
Alting zig daar na te zullen Willem Schikken. Fol: 110.
Is consideratien gekomen dat volgens eene berekening
blijkt. Fol: 110.
Dat de kompagnie 301302 gedurrende de jaaren 1789 tot
1792 merder zoude hebben genoten gehad. Fol: 110.
Wanneer overhandel voor haar rekening was gedreven.
Fol: 111.
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Een geene bedekingen zijnde voor gekomen waarom den
handel met voordeck vande kompagnie allen zoude
kunnen worden gedreven. Fol: 111.
Is goedgevonden gemelde sociteit te dissolveeren. Fol:
111.
En dien handel alhier te houden aan de compagnie. Fol:
111.
Mitsgaders om na te gaan hoevel het gewoon aandeel van
zijne Doorlugtige Hoogheid des jaarlijk heeft bedragen.
Fol: 112.
Om daar na een billijk shikking te maaken. Fol: 112.
En zal den heer commissaris generaal noord van deeze
dispositie werden kennis gegeven. Fol: 112.
Het geen door den secretaris Goetbloed aan Hoog
gemelde Heer eerste commisssaris generaal Nederburgh
raport gedaan zijnde. Fol: 112.
Heeft hoogst dezelve aan zig geresen veert gelieven te
houden om zig daar op nader te zullen declareeren. Fol:
112.
Communicatie vanden Heer commissaris generaal
Alting van eene missive vande Kappsche ministers. Fol:
112.
Houdende dat met de retour sheepen onder den admiraal
greeve
angepermitteerde
goederen
aldaar
waarenaangebragt. Fol: 113.
En dat de aan brengen hadden opgegeven zij die
goederen alhier hadden gekogt. Fol: 113.
Is geleezen een missive vande raden ordinair Mr. Isaac
Fitsingh en San Hendrik Wiegerman aan commissarissen
generaal gerigt te Batavia. Fol: 113.
Verzeld van een adres door den commandeur Willem
Jacob Andriesse alhier en capitein Zacharias van Slek
van compagnie scheepen onder teekend. Fol: 113.
En aan welgemelde raden als commissarissen ter zee en
teveld gepresenteerd. Fol: 114.
Waar bij zij verzoek doen om het aanleggen vaneer
hospitaal schip. Fol: 114.
Waar op gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde
dat het onderhond van 20: zieken 3646: 14: 8 jaar heeft
gekost. Fol: 114.
Dat dit de reeden is geweest van het afschaffen van het
hospitaal schip in 1785. Fol: 114.
En dat die ongelden met wierden goedgemaakt door het
uit daar meede bedoeld. Fol: 114.
Dog dat egter de nood zakelijkheid plaatse voor het
weder aanleggen als door de bij het adres vanden
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commandeur Andriasse C.S van het zelve. Fol: 115.
• Zo is goedgevonden weder aan te leggen den hospitaal
schip en ter rheede te plaatzen. Fol: 115.
• En zal der commandeur Andriesse geordomeerd hier toe
een convenabel dog onbequaam schip ingereedheid te
brengen. Fol: 115.
• Zullende den Heer Commissaris generaal Frijkenius
ontwerpen de ordres die op gemelde schip agtervolgd zal
moeten worden. Fol: 115.
• Verzoek aan de Hoge Regeering gedaan door den
Fransche krijgsgevangen kapitain rivals om met rd: 2600
goedhisteerd te werden. Fol: 115.
• Onder belofte van te zullen zorgen dat die somma aan de
kompagnie worde gerestitueerd. Fol: 116.
• Zo is goedgevonden de Hoge Regeering kennis te geven
dat commissarissen generaal met de afgave vande
duijzend te vreeden zijn. Fol: 116.
• Mits door den Capitain Rivals een behoorlijk verband
schrift werde verleend. Fol: 116.
• Door den Heer commissaris generaal Frijkenius
bedenking zijnde gegeven. Fol: 116.
• Of het niet dertig was dat den commissaris sluijken
wierde aangschereeven. Fol: 116.
• Om wanneer bij aan komst aldaar de aangenaam tijding
mogt zijn ontfangen vande vreede. Fol: 117.
• Als dan de met de retour scheepen verzellende Fransche
krijgst vangeren vrijheid te geeven naar Mauritius te uit
te keeren. Fol: 117.
• Zo is verstaan zig daar meede te conformeeren. Fol: 117.
• En de Hoge Regeering te qualificeeren het vermelde den
commissie sluijsken aanteschrijven. Fol: 117.
29 januarij 1794
• Is geleezen een door den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius ontworpen instructie voor den Heer Kapitain
Kuvel. Fol: 118.
• Om met den Engelsch commandeur Mitchell te samen te
ageeren. Fol: 118.
• En eenige poincten waar na gemelde capitain en
engelsch commandeur zig respectivelijk zullen hebben te
gedragen in de ophanden zijnde expeditie tegen de
Franschen. Fol: 118.
• Zo is goedvonden zig daar meede te confemeeren. Fol:
118.
• Door den Heer commissaris generaal Alting
gecommuniceert zijnde dat door zijn missive vanden
Engelsch commandeur Mitchell was geantwoord. Fol:
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118.
Dat vermits de verschijning der Fransche in de straat het
nood zakelijk was dat de zelve met zijn equader ter
beveiliging der Rheede in de straat Sunda. Fol: 119.
Besluit door de Hoge Regeering reeds genomen om
gemelde Engelsch commandeur met manschappen en
ammunitie adsisteren. Fol: 119.
Als ook om bij zijn esquader e volgens land fregat de
Amazoon en het gewapend schip de zwaar. Fol: 119.
In aanmerking genomen de Hoge nood zakelijkheid om
een of twee gearmeerde schepen naar depecheeren. Fol:
119.
En de Hooge Regeering van Indie overzulx heeft
besloten den raad extra ordinair en Javasch gouverneur
van overstraten kennisse te geeven van omstandig
heeden waar in menzig hier bevind. Fol: 120.
En van het ter zijnde vermelde worden geinformeerd.
Fol: 120.
Omtrend den zwakke staat der equipagie vande
gewapende compagnie schepen in elucidatie columbus.
Fol: 120.
Is in rade van indie besloten om zee vaarende van de
retour schepen te ligten op gemelde scheepen te plaatzen
benevens 80 nation Milating. Fol: 121.
En hebben commissarissen generaal gemelde genomen
besluiten door de Hoge Reegering zig laten welgevallen.
Fol: 121.
Declaratie vande heer commissaris generaal omtrend de
dissolutie vande Amfioen Sociteid. Fol: 121.
Bedekingen van Hoogst de zelve omtrend het aandeel
van zijne Doorlugtige Hoogheid in de Amfioen Sociteit.
Fol: 121.
De dispositie van gemelde sociteit de winsten welke door
de compagnie op den Amfioen handel zullen worden
behaald. Fol: 122.
En bij het extrait der resolutien van Hoog gemelde
vergadering in dato 14 meij 1791 aangemerkt het
geremaqueerde door Heeren bewind hebberen van het
preparatoir besoigne dat de amfioen societeit. Fol: 123.
Is goedgevonden zig met het voorgesteede te
conformeeren. Fol: 124.
En de voorschreeven voordaagt aande vergadering van
Heeren Zeventien te doen. Fol: 124.
Gedelibereerd hoe de Handel in Amfioen met het meeste
voordeel voor de komen is te drijven. Fol: 124.
Is goedgevonden de directie daar van te bepalen alhier
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bij vermeld. Fol: 124.
• De raad ordinair Adriaan de Bock als direteur der Bank
courant en bank van Leening ontfangen zijnde. Fol: 125.
• En in desselfs steede daar toe weder aantestellen den raad
extra ordinair en visitateur generaal der Indische negotie
backen coenraad Martin Neun. Fol: 125.
• En zal hier van bij missive worden kennisse gegeeven
aan de Hoge Regeering van Indië. Fol: 125.
• Commissarissen Generaal tot heeden met ontvangen
hebbende het gerequreerd advies vande Hoge Regeering
omtrend de intrekking aande Bank Courant. Fol: 125.
• Zo is goedgevonden de Hoge Regeering aan te schrijven.
Fol: 126.
• Dat dezelve tot nader order gesloten zal moeten blijven.
Fol: 126.
1 februarij 1794
• Resumtie der hier bij vermelde missivens. Fol: 127.
• En is verstaan copia van voor en staande missive aanden
Commissaris Abraham Jonas Huijsken, te zenden aande
Hoge Regeering, te zenden aande Hoge Regeering. Fol:
127.
• Uijt de stukken gehoorende tot het proces door het officie
fiskaal geentameert tegen den Capitain Jacob Thomson.
Fol: 127.
• Gebleeken zijnde dat in zijn bodem het eiland onrust
diverse hout werken etcetera had geladen. Fol: 128.
• Maar dat het nergens blijkt dat daar na eenige recherge
is gedaan. Fol: 128.
• Zo is goedgevonden den prointerim advocaat fiskaal
Willem Popkens Serieus te gelasten een nauwkeurig
onderzoek des wegens te doen. Fol: 128.
• Bij examinatie der papieren rakende den aan breng van
ongepermitterde goederen aan kabo. Fol: 128.
• Ontwaarde zijnde dat de Gezachebber van Cornelis van
Dijk eede had verklaard. Fol: 128.
• Neeven staande goederen van de Commandeurs
Andriesse en van Hek te hebben gekogt. Fol: 128-129.
• En dat den Kapitein Simon Laurentius had op gegeeven.
Fol: 129.
• Dat neevens gemelde goederen van de daar bij genoemde
persoonen waaren ingekogt geworden. Fol: 129.
• Zo is goedgevonden de Hoge Regeering aan te schrijven.
Fol: 129.
• Onderterug zending der voorschreven papieren. Fol:
129.
• Dezelve te stellen in handen van officie fiscaal. Fol: 129.
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En teegens de schuldigingen te procedeeren. Fol: 130.
Betreffende de dispensatie door de Hoge Regeering
verleend aanden kapitain ter zee Nicolaas Acker om met
zijn overleden huijsvrouwe zusters dogter te mogen
trouwen. Fol: 130.
En geexamineerd zijnde het request van gemelde
Nicolaas Acker. Fol: 130.
Het advies door den Raad Justitie des wegens ingediend.
Fol: 130.
Mitsgaders de daar op in rade genoomen resolutie in dato
14 september 1792. Fol: 130.
Zo is verstaan de Hoge Regeering voor te houden. Fol:
131.
Dat de meenigvuldige voorbeelden van dier diergelijke
dispensatien bij haare resolutie aangehaald was
gevonden. Fol: 131.
En dat nadien zodanige huwelijken bij het egt reglement
uijtdrukkelijk zijn verboden. Fol: 131.
Commissarissen Generaal verlangen dat voortaan zulken
verzoeken niet zullen worden geaccordeerd. Fol: 131.
Dan ingevallen van uitterste nood zakelijkheid. Fol: 131.
Door den Heer Commissaris en Gouverneur Generaal
Alting geproduceerd zijnde eene secreete missive
vanden Gouverneur van Javasch Noord Oofteust kust
aande Hoge Regeering. Fol: 131.
Waar bij hij kennisse geeft dat de Heer D'Auribeau
commandant den twee Fransche scheepen La Recherge
en L'Esperance. Fol: 131.
Had verzogt, geschut .... te mogen be houden. Fol: 131.
Zo is in aanmerking genomen de betuiging van gemelde
gouverneur. Fol: 132.
Dat hij niet in staat is dan in der minne hum tot de
overgave van het geschut .... te nood zaaken. Fol: 132.
Zo is goedgevonden deese zaak geheel aan gemelde
gouverneur over te laaten. Fol: 132.
Bij examinatie der verantwoording van den eerste
administrateur in de Medieena winkel Fredrik
Schouwman bij missive den Hoge Regeering in dato 16
januarij 1794. Fol: 132-133.
Relatief tot de door de vergadering van XVIIen
gemaakte reflectien met op zigt tot de slondige directie
in de administratie. Fol: 133.
Als meede de geordonneerde vedgoeding weegens
gedaand in koop van medicijnen. Fol: 133.
Tot een montant van 28035, 8 gulden aande kompagnie
te vergoeden met een intrest van ses procento. Fol: 133.
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Na aftrek van de articulen die benodigt zijn geweest. Fol:
133.
En verdere order den vergadering dat gemelde
administrateurs overdie slordige directie zig satisfactor
zal moeten verantwoorden. Fol: 133.
En daar bij gemelde verantwoording met blijkt van wier
alle die geleevende medicijne zijn ingekogt. Fol: 136.
Zo is niet te twijffelen of dezelve zijn uit de schoot van
de compagnie zelve gekomen. Fol: 136.
En is vervolgens goedgevonden den administrateur
Fredrik Schouwman het onbetamelijke van zijn
voorgeeven tot die in koopen voor te houden. Fol: 139.
Wijders door hem enden overleeden tweede
komitaateurs cox te laten vergoeden der in koop van het
jaar 1790/1. Fol: 140.
Gelijk ook door hem in den ...... twee administrateur
Johan Samuel Fredrik Schiffel die van het jaar 1791/2.
Fol: 140.
En daar het beijkt dat een administrateur Fredrik
Schouwman, de drijfveer van de exorbitante inkoopen is
geweest. Fol: 141.
Hem om dien reede boven gemelde vergoednigen op te
leggen een boete van tien deuizen rijksdaalders. Fol: 141.
Omtrend deverstrekkingen der medicijnen aan vask
posten door den Heer C.G.S. (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) het bezijden gemelde voorgesteld
zijnde. Fol: 141.
Zo is goedgevonden het hoofd van de chirurgie
cantebeen te gelasten daar op te dienen van zijne
consideratien. Fol: 141.
Welkens executie den Heer C.G.S. (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) op zig heeft gelieven te
neemen. Fol: 141.
Gelijk ook om Hoogst dezelfs gedagten te caaten gaan
over een middel van bestaan voor gemelde
administrateurs. Fol: 141-142.
Nog is goedgevonden gemelde administrateur Fredrik
Schouwman te ordonneeren om op te geeven wat
emplooij van de dekoktum keetels ... bij retour der
scheepen word gemaakt. Fol: 142.
Omtrend het groot gebrek aanbequame apothekans en
laboranten alhier. Fol: 142.
Is verstaan het zelve te brengen ter kennisse vande
vergadering van XVIIne. Fol: 142.
Met voordragt om daar toe lieden in Nederland aan te
kweeken. Fol: 142.
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En zal van deeze dispositie de nodige extracten werden
afgegeeven. Fol: 143.
5 februarij 1794
• Gedelibereert op de poincten bij missive vande Hoge
Regeering in dato 16 Januarij 1794. Fol: 144.
• Zo is goedgevonden. Fol: 144.
• Betreffende het gedaan verzoek aan de Hoge Regeering
van den kapitain ter zee Michiel Jurgens. Fol: 144.
• Om uit hoofde van geleedene verliesen. Fol: 144.
• Met een middel van bestaan te mogen worden
begunstigd. Fol: 144.
• Aan de overleeden van het van Japan gereverteeret schip
De Erfprins een douceur 950 rijksdaalders te laten
afgeeven. Fol: 144.
• Het poinct rakende de prijs verhoging van het
Malaccasch thin uit hoofde als bezijden vermeld voor
verwallen te houden. Fol: 144-145.
• Voorts aantehouden de representatien der Ministers van
de hier bij vermelde comptonien tegen het fournissement
van het amptgeld. Fol: 145.
• Op de herhaalde te kennen geevendere Amboinasche
Ministers dat den inlander een tegenzin heeft in de cobbij
culture. Fol: 145.
• Zal door de Hoge Regeering die messieurs worden
aangeschreeven om van de culture hier van geheel af te
zien. Fol: 145.
• Is verscheenen den eersten administrateur in de
Medicinale winkel Fredrik Schouwen. Fol: 145.
• En aan hem het ongenoegen van Commissarissen
Generaal zijnde voorgehouden. Fol: 145-146.
• Uit hoofde van bij zijne verantwoording geallegueerde
onwaarleeden. Fol: 146.
• Met serieuse recommandatie zig verder voor zulke uijt
stappen zorgvuldig te wagten. Fol: 146.
• Met betrekking tot het plan van den Heer C.G.S.
(Commissaris Generaal Johannes Siberg) om aan de
scheeps overheeden in steede van gepermitteerde lasten
een equivalent in geld en aandezelve toe te leggen. Fol:
146.
• Is wel in aanmerking genomen dat hoe zeer teegen het
aanboord brengen van ongepermitterde goederen word
gewaakt. Fol: 146.
• Maar dat wanneer de prointerim water fiscaal gemelde
formeerd is vande intentie van Commissarissen
Generaal. Fol: 146-147.
• Men dan mag vertrouwen dat zulks geheel zal cesseeren.
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Fol: 147.
En is verstaan gemelde fiskaal teegens aan staande
saturdag het besoigne van Commissarissen Generaal te
beantwoorden. Fol: 147.
Wijders aandeoverheeden op scheepen naar Japan hun
gepermitteerde lasten laten behouden. Fol: 147.
Ende heeft van gemelde equivalent in gelden. Fol: 147.
Met uit zondering den Sous Lieutenants. Fol: 147.
Die daarom van het volle equivalent zullen jonis seeren.
Fol: 147-148.
Zijnde verder goedgevonden uit hoofde van de nabijheid
van Bantam en Cheribon geen gepermitteerde lasten of
een equivalent toetestaan. Fol: 148.
En onvermindert de dispositie die de vergadering van
XVIIne nader zal gelieven te neemen. Fol: 148.
Het bezijden vermelde equivalent in gelden aan de
scheeps overheden toe te leggen. Fol: 148.
Voorts te approbeeren de door de Hoge Regeering
toegelegde vijf rijksdaalders voor ieder coijang rijst
aande scheeps overheeden bovende bepaalde quantiteit
die van Java werd aangebragt. Fol: 152-153.
Zo meede dat aan de overheeden der scheepen die
houtwerken over brengen een evenredige te gemoet
koming is toegezegd. Fol: 153.
Zo meede het toegelegd extra douceur aande overheeden
der scheepen zo ter rheede als aan het eiland onrust. Fol:
153.
Het poinct rakende den handel op souratte met twee
scheepen. Fol: 153.
Zal worden afgewagt de consideratien der Hoge
Regeering overdever kopningen alheer van specerijen en
Japans staff koper. Fol: 153.
Op voordragt bij gemelde missive bevordert. Fol: 153.
Tot koopman den onder koopman Marten Meurs. Fol:
153.
En tot onderkoopman den seriba op des kompagnie
gewapent schip de Zwaan Robbert Samuel Immens. Fol:
153.
Gelijk ook werd geapprobeerd de provisioneel
aanstelling ... van de weert, als 1ste secretaris der Hoge
Regeering. Fol: 154.
Zullende der zelve gagie wigaan. Fol: 154.
Met den dag zijner provisioneele aanstelling. Fol: 154.
Approbeeren wijders de aanstelling van neevens gaande
persoonen aan de vergadering van XVII bij missive van
31 december 1790 voorgedragen. Fol: 154.

H O G E C O M M I S S I E | 272

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Als ook de bij missive der Hoge Regeering in dato 30
december 1791 vermelde voorgedragend persoonen. Fol:
155.
Mitsgaders bij missive van 31 januarij 1793. Fol: 157.
Dog daar en tegen de hier neevens genoemde
voordragten bij provisie aan te houden. Fol: 160.
Tot over de dienaaren op degemelde comptoiren zal
worden gedisponeert. Fol: 161.
Des gelijks aan te houden de dispositie op de voordragt
der hier bij vermelde 3 persoonen. Fol: 161.
Tot dat onderzoek van het ijzer maguazijn zal zijn
afgelopen. Fol: 161.
Mitsgaders uit den dienst te ontslaan den geweezen
journal extendeerder op het negotie comptoiren Emanuel
Christiaan Brandis over verwaarloozing van zijn pligt.
Fol: 161.
En als onnutte subjecten naar Nederland op te zenden
over hun slegt gedrag, Christiaan van Warmelo en
Adolph Ferdinand Koning. Fol: 161.
Gereflecteerd zijnde dat neevens genoemdeperzoonen
onder de voorgedragend zig bevinden. Fol: 161.
Dog welke reeds zijn overleeden. Fol: 162.
En daar Commissarissen Generaal omtrend der zelven
aanstelling geene bedenking dragen zalmen nagaan hoe
dat het met de gagien alzulke dienaaren is geleegen. Fol:
162.
Commissarissen Generaal Nederburgh en Frijkenius
gecommuniceert dat behalven de 300 bhaaren peeper
vanden koning van Bantam reeds ontfangen. Fol: 162163.
Aan ieder van Haar Hoog Edelhedens ook heeft present
gedaan twee ringen met diamanten. Fol: 163.
En aan den secretaris Daniels een dito meede met
diamant bezef. Fol: 163.
En dat vande acceptatie van deezereingen reeds aan zijne
doorlugtige hoogheid ende vergadering van XVII
hadden kennis gegeeven. Fol: 163.
Met bijvoeging gemelde rengen tot hoogst der zelver
dispositie te zullen aan houden. Fol: 163.
Maar dat Commissarissen Generaal geinformeert zijnde
geworden dat zulke presente door de compagnie word
gerecompenseert. Fol: 163.
Gaane die gewoonte willen op volgen. Fol: 163.
Waar op gemelde ringen aan den Heer C.G.S.
(Commissaris Generaal Johannes Siberg) ter verzending
na Nederland werden ter hand gesteld. Fol: 163.
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8 februarij 1794
• Nader deliberatie over het al of niet toevoegen van
meerdere gagien aan zeeven overleden compagnies
dienaaren. Fol: 164.
• Die voor het in komen hunnen approbatie zijn komen te
overlijden. Fol: 164.
• Zo is het bezijden vermelde in aanmerking genomen
weesende. Fol: 164.
• Goedgevonden desoldij dood reekenningen van
voorschreeven zeeven overledenen persoonen te laaten
crediteeren met het surplus hunner gagie. Fol: 165.
• En zal de Hooge Regeering worden aangeschreeven
altoos in zelven voegen te handelen. Fol: 165.
• Nadere deliberatie omtrend de prijs verhoging van het
Malaccasch tin. Fol: 165.
• En het geschreeven dienaangaande door de Hoge
Regeering aan de vergadering van 17en geleezen zijnde.
Fol: 165.
• Zo is verstaan dit poinct te houden voor vervallen. Fol:
166.
• Den prointerim advocaat fiskaal uit besoigne
verscheenen zijnde. Fol: 166.
• En aan dezelve voor gehouden. Fol: 166.
• Dat Commissarissen Generaal met voel ontstigting is te
vooren gekomen. Fol: 166.
• Hoe niet teegen staande de her haalde beveelen der
vergaderinge van 17ne. Fol: 166.
• In des compagnie scheepen .... nog ongepermitteerde
goederen werden afgeladen. Fol: 166.
• Zo als daar van een bewijs is te vinden in de procedures
teegen den capitain ter zee Jacob Thomsen. Fol: 166167.
• Met recommandatie om teegen de morsserijen te
waaken. Fol: 167.
• En teegendie zig daar aan schuldig mogten maken, ten
rigoureusten te procedeeren. Fol: 167.
• Onder annunciatie dat het de onveranderlijke intentie zo
van Commissarissen Generaal als de Hoge Regeering is.
Fol: 167.
• Om alle gepleegde ontrouwe uit vervolg met kragt
teegen te gaan. Fol: 167.
• Al het welk den prointerim advocaat fiscaal zig ter pligt
schuldige na koming heeft laten strekken. Fol: 167-168.
• Omtrend het poinct rakende de verstrekking van tafel
gelden aam des lands scheepen in Indie. Fol: 168.
• Is in agting genomen dat van de leeden die het eerste
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besluit tot die verstrekking heeben genomen, niemand
meer present is dan der Heer Commissaris en
Gouverneur Generaal Alting. Fol: 168.
• Zulx onmogelijk maakt om aan Generaal en Raden van
dien tijd elucidatie daarop te vragen. Fol: 168.
• Zo is goedgevonden heeren superceuren het bezijden
vermelde onder het oogte brengen. Fol: 169.
• Is geleezen een berigt van den Heer C.G.S.
(Commissaris Generaal Johannes Siberg) den Raden
wiegerman en welgevaren. Fol: 170.
• Waar op volgens consessie der vergaderinge van 17en.
Fol: 170.
• Aan particulieren zoude komen worden toegestaan den
overvoer van goederen met Compagnies scheepen. Fol:
170.
• Waar op gedelibereerd. Fol: 170.
• En het bezijden vermelde geremarqueerd zijnde. Fol:
170-171.
• Is goedgevonden de Hoge Regeering te rescribeeren dat
Commissarissen Generaal het voorgemelde rapport zig
laaten welgevallen. Fol: 171.
• Dog agtte het nodig dat de hier bij vermelde
veranderingen in de vragt conditien werde gemaakt. Fol:
171.
• Zullende van deeze dispositie werden kennis gegeeven
aande vergadering van 17ne. Fol: 172.
• Nog gereflecteert zijnde dat aan goederen opvragt uit
Nederland aan gebragt geene geregtigheid alhier werd
voldaan. Fol: 172.
• Zo is goedgevonden daar van vijf percento te doen
betalen aanden pagter vande boom. Fol: 173.
• Heeren Commissarissen Generaal Nederburgh en
Frijkenius hebben gecommuniceert deverzoeken vanden
koning van Bantam door den Commandeur Beijnon
gedaan. Fol: 173.
• Van welke dispositie daar op genomen is goedgevonden
zijn Hoog heid bij geleegenheid en daar van te
informeeren. Fol: 174.
12 februarij 1794
• Is geleezen eene secrete missive van de Javasche
Ministers en een aparte vanden gouverneur van Javasch
N.O (noord-oost)-cust in dato 31 januarij jongstleden
geaddresseerd aande Hoge Regeering. Fol: 175.
• Houdende communicatie dat op Fraansche scheepen La
Recherge en Le Esperance partijschap heerschte. Fol:
175.
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Zijnde door den gouverneur daar omtrend zodanige
ordres gesteld als bij gemelde missive is om schreeven.
Fol: 176-177.
Zo is goedgevonden de verrigting van gemelde
gouverneur te approbeeren. Fol: 177.
Ende zelven ampel werden gequalificeert om hier in te
handelen zo als hij het best zal oordeelen. Fol: 177.
Volgens gemelde aparte missive was in dato 17 januarij
jongstleden voor het fort te Banjoewangie ten anker
gekomen eenige vijandelijke vaartuijgen. Fol: 177.
Dat de zelve den 18 weder waaren vertrokken met
agterlating van de sloep. Fol: 177.
Dat met gemelde sloepen aan land kwam den Lieutenant
ter zee Jacobus Herbrug. Fol: 177-178.
Beneevens de verdere equipagie alle bescheiden geweest
op des compagnies kotter de beschermer. Fol: 178.
Die na een manmoedig gevegt op den 3 januarij door een
Fraansche kaper was genomen. Fol: 178.
En was door gemelde kaper met een open brief voor zien
geworden, en met voorschreeven sloep beschonken. Fol:
178.
Geleezen zijnde voorgemelde openbrieven welke
geaddresseerd waren aan de Hoge Regeering door den
kaper Capitain Chepeau. Fol: 178.
Waar bij hij communiceert dat de kotter de beschermer
na een dapper teegenstand door hem was vermeesterd.
Fol: 178.
En daar gemelde Gezaghebber Jacobus Herburg zig als
een braaf officier had gedragen. Fol: 178.
Bij hem op vrije voeten had gesteld, en gemelde sloep
als een patristtische gift geschonken. Fol: 178.
In steede vanden tot raad van Indie geavanceerde
Gezachebber in den oosthoek Anthonij Barkeij. Fol:
178-179.
Is goedgevonden daar toe aan te stellen, den resident van
Japara Dirk van Hogendorp. Fol: 179.
En in steede van genoemde Dirk van Hogendrop ijsbrand
Hendrik Francois Vincent thans sabandhaar. Fol: 179.
Welke dispositie als nog is aangehouden. Fol: 179.
Nog is verstaan den opperkoopman te Samarang van
Santen uit hoofde van onderdom als hoofd
administrateur te onstaan. Fol: 179.
En provisioneel op te dragen aanden onderkoopman
Martinus Leonardus Gaaswijck. Fol: 179.
En de hier door vacant geraakte placaats van resident te
Joana te vervullen, met onderkoopman van campen
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Aelmans. Fol: 179-180.
• En uit het collegie van scheepen en te ontstaan het burger
lid Christiaan Louis Arnold. Fol: 180.
• En aanden zelven toe te voegen den rang van ond vice
president van dat collegie. Fol: 180.
• Op de communicatie vanden Heer C.G.A. (Commissaris
Generaal Alting) dat volgens berigt van den
commandeur Willem Jacob Andriessen het schip
Doggersbank zeer geschikt is tot een hospitaals schip.
Fol: 180.
• Is goedgevonden gemelde schip daar toe te laaten in
gerustheid brengen. Fol: 180.
15 februarij 1794
• Resumtie der korte strekte vande aanhanden zijnde
zeevaarende. Fol: 181.
• Is in aanmerking genomen. Fol: 181.
• Dat de geprojecteerde twee scheepen na Ternaten en
Macassar met 30 Europeeben dierde te worden versterkt.
Fol: 181.
• Als ook twee vaartuigen voor Amboina en Timor met
twintig mattroosen. Fol: 181.
• En den staat der equipagien op retouren geareneerde des
compagnies scheepen na gegaan zijnde. Fol: 181.
• Zo is bevonden te mankeeren 57 zeevaarende tot het
depecheeren der voornoemde scheepen. Fol: 182.
• En daar het depecheeren der retour scheepen spoed
vereijscht. Fol: 182.
• Gelijk ook werd geapprobeerd de provisioneel
aanstelling ... van de weert, als eerste secretaris der Hoge
Regeering. Fol: 182.
19 februarij 1794
• Gearresteerd twee missivens aande Hoge Regeering
gedateerd op heeden. Fol: 183.
• En eene missive aan de canton bediendens ten geleide
van een afschrift der consideratien door de Chinasche
carga en boekhouder Bekker Teerlink en Certon aan
Commissarissen Generaal gesuppediteert. Fol: 183.
• Voorts geleezen eene missive van den gouverneur van
Javas N.O. (Noord Oost) Kust in dato 7 deezer. Fol: 183.
• In houdende dat hij verlangde na assistentie ter
bekruijssinglangs Java. Fol: 184.
• Als ook eene missive van het chinasch opperhoofd in
dato 15 januarij 1794. Fol: 184.
• Houdende kennisgeeving van de mistukte Engelsche
ambassade Milord Macartneij. Fol: 184.
• Is goedgevonden hier van bij eerste occagie aan Heeren
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gecommitteerde op het rijk van China kennis te geeven.
Fol: 184.
• Uijt hoofde van het groot gebrek van zeevarende alhier.
Fol: 184.
• Zal vande aangekome Chinasche retour scheepen eenige
manschappen werden geligt. Fol: 184.
• Zo is daar op het bezijden vermelde door den Heer
C.G.A.
(Commissaris
Generaal
Alting)
gecommuniceert. Fol: 185.
• Den Heer C.G.S. (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) ontworpen hebbende een concept instructie voor
den directeur en verdere officianten vande amfioen
directie. Fol: 185.
• Is goedgevonden de dispositie daar op aan te houden.
Fol: 186.
• Laastelijk is goedgevonden in steede van den overleden
Stephen Djur tot eerste suppoost van het generaale visite
comptoir aan te stellen Johannes Adolf Ham. Fol: 186.
• En in steede van dier tot boekhouder van de wapenkamer
den boekhouder van Josua van Speren. Fol: 186.
22 februarij 1794
• Is gearresteerd eene missive aan de Hoge Regeering de
dato van heeden. Fol: 187.
• Door den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
gecommuniceert zijnde dat den geweezen fiskaal van
Amboina Banda. Fol: 187.
• Verzoek had gedaan om na zijn vrouw en kinderen te rug
te mogen heeren. Fol: 187.
• Is goedgevonden die instantie vande hand te wijzen. Fol:
187.
• Tot dat door de Hoge Regeering op zijnd verantwoording
zal zijn gedisponeert. Fol: 187.
• Voorts zijn de volgende missivens gearresteerd als, een
aan zijne doorlugtige hoogheid. Fol: 187.
• Een aan Heeren gecommitteerde bewind hebberen. Fol:
187.
• Beide in houdende summier verslag der verrigtingen van
Commissarissen Generaal Nederburgh en Frijkenius
sedert hoogst deszelfs arrivement te Batavia. Fol: 188.
• Een aan hun ed... mogende. Fol: 188.
• Dienen de te geleide van een afschrift van boven
gemelde missive. Fol: 188.
• Een aan Heeren gecommitteerde tot den handel op
China. Fol: 188.
• Ten geleide van een afschrift vande missive van het
Chinasch opperhoofd betrekkelijk de mislukte
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ambassade van het Engelsche of aandenheijzer. Fol: 188.
• Is geleezen suppliecq van de hervormde predicanten
alhier. Fol: 188.
• Te kennen geevende dat aan hun verleende toelage niet
toereikende is om hunne behalftans tevervullen. Fol:
188-189.
• Is goedgevonden de dispositie daar op aan te ouder. Fol:
189.
• Bij resumtie gedelibereerd zijnde op de door den Heer
C.G.S. (Commissaris Generaal Johannes Siberg)
ontworpen instructie vande amphioen directie. Fol: 189.
• Is verstaan zig door meede te confirmeeren. Fol: 189.
• Except met eenige veranderingen daar in te maaken. Fol:
189.
• In consideratie genomen zijnde dat de bediendens die tot
den amphioen directie zullen werden geemploijeerd
compagnies dienaren behooren te zijn. Fol: 189.
• Is goedgevonden. Fol: 189.
• Te bepaalen dat de administrateur vandie directie zullen
zijn opperkooplieden. Fol: 189.
• Dog geen ander emplooij in compagnie dienst hebbende
geen hoger gagie dan f (florin/gulden) 30 mogen
ganietten. Fol: 189-190.
• En daar de teegenwordige hoofd participanten van Bazel
en Carel Hendrik Specht veel genoegen hebben
gegeeven. Fol: 190.
• Is verstaan dezelve indienst van de kompagnie aan te
neemen voor opperkooplieden met de gagie van 30
gulden. Fol: 190.
• Laastelijk is op de propositie vanden Heer Commissaris
Generaal Nederburgh goedgevonden. Fol: 190.
• Aan der tweeden secretaris Goetbloed een klerk toe te
voegen. Fol: 190.
• Zullende dezelve aan C.C.G.G. (Commissarissen
Generaal) moeten worden voor gedragen. Fol: 190.
26 februarij 1794
• Is geleezen een addres vande Raaden extra ordinair van
de weert en Coenraad Martin Neun. Fol: 191.
• Als door de Hooge Regeering gechargeert zijnde met het
formeeren van een generaal adris omtrend de door
Commissarissen Generaal gevordende consideratoen
betalkkkelijk de Bank Courant en Bank van Leening.
Fol: 191.
• Te kennen geevende. Fol: 191.
• Dat in tusschen de Bank van Leening zonder, de Bank
Courant werk zaan zoude komen zijn. Fol: 191.
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En hadden zig verpligt geagt zulx voorlopigtemde ten
brengen ter kennisse van Commissarissen Generaal. Fol:
191-192.
• Zo is goedgevonden en verstaan zig met voorschreeven
gedaane voordragt te conformeeren. Fol: 192.
• En mitsdien de Hoge Regeering het hier bij vermelde aan
te schrijven. Fol: 192.
• Nog geleezen zijnde eene missive vanden gouverneur
van Javasch Noord ooscust in dato 14 deezer en
geaddresseerd aan de Hoge Regeering. Fol: 193.
• Houdende communicatie van het voorgevallene sedert
den 31 januarij jongstleden met de commandeerende
officieren van de fransche fregatten La Recherche en L'
Esperance. Fol: 193.
• Is verstaan de gedaand verrigtingen te approbeeren. Fol:
193.
• En den heer mede Commissaris Generaal Alting te
verzoeken in Raade van Indie die directie te geeven. Fol:
193.
• Dat de ontfangend acte vanden commandant d' Auribeau
C.S. werden te rug gezonden. Fol: 193.
• En het hier bij vermelde den gouverneur van overstraten
werden aan geschreeven. Fol: 193-194.
5 maart 1794
• Is gearresteerd eene missive aan de Hoge Regeering de
dato van heeden. Fol: 195.
• Door den Heer mede Commissaris Generaal Johannes
Siberg geproduceert zijnde eenige aanmerkingen
omtrend de securiteit der deelhebbeken in de
gedissolveerde Amphioen societieit. Fol: 195.
• Is goedgevonden zig daar meede te confirmeeren. Fol:
199.
• Dog met de hier bij vermelde ampliatie en alteratie. Fol:
199.
• Den eersten administrateur in de medicinale winkel
Fredrik Schouwman bij een berigt soldaan hebbende aan
het gerequireerde van Commissarissen Generaal bij
notulen van den 1 februarij jongstleden. Fol: 201.
• Om op te geeven wat emplooij ter vande dekoktum ketels
etcetera die vande scheepen werden te rug gebragt word
gemaakt. Fol: 201.
• Is goedgevonden en verstaan dat berigt aan te houden.
Fol: 204.
• Tot na gegaan zal zijn welke adressen daar in zal komen
worden gemaakt. Fol: 204.
• Heeft geen den Heer mede Commissaris Generaal
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Johannes Siberg heeft aangenomen. Fol: 204.
Hier na geleezen zijnde een adres van den prointerim
advocaat en water fiskaal Mr. Willem Popkens. Fol: 204.
Te kamen geevende. Fol: 204.
Dat daar bij altoos had getragt de wetten te executeeren.
Fol: 204.
Zulx met weerden authoriteid heeft gedaan na dat hem
door Commissarissen Generaal was voor gehouden
teegens alle morserijen en sluikerijen te waaken. Fol:
204.
Zo wel als teegen ongequalificeerd beladen van
Compagnie scheepen met anderrints gepemitteerde
goederen. Fol: 205.
Dat hij vermeende daar onder te mogen
comprehendeeren het aan houden van vaartuigen. Fol:
205.
Waar van de gezaghebbers der zelve geen bewijs der
regeeringe komen vertoonen. Fol: 205.
Had op dit fundament een ligten laaten arresteeren. Fol:
205.
Dat op diergelijke wijze ook goederen naar land worden
gevoerd. Fol: 206.
Verzoeken de tot weering van alle misbruijken dat hier
.... mag werden van zig. Fol: 206.
Waar op gedelibereert en het bezijden vermelde in agting
genomen. Fol: 206.
Is goedgevonden de opperkooplieden des casteels te
demandeer en aan de water fiscaal, even als aanden
commandeur af te geeven. Fol: 207.
Een generaale notitie der goederen die afgescheept of
ontfangen werden. Fol: 207.
Ende administrateur te ordonneeren misgelijks af te
geevend copia der ordonnancien. Fol: 207.
Mitsgaders gemelde water fiskaal te recommendeeren an
bij eenige suspicie de goederen direct te visiteeren. Fol:
207.
En te zorge dat de belading of ontlading van compagnie
scheepen hier door niet werde vertraagd. Fol: 207.
En zal hier vande nodige extracten werden afgegeeven.
Fol: 207-208.
In steede van het ontslagen lid in het colegie van
scheepenen Christiaan Louis Arnold. Fol: 208.
Is goedgevonden aan te stellen den oud burger Heemraad
Johannes Greving. Fol: 208.
Door de Heeren Commissarissen Generaal Nederburgh
en Frijkenius gecommuniceerd zijnde dat hoogst de
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zelve bij aan weezen in texel waaren onderrigt geworden
vande groote sterste te Batavia. Fol: 208.
• Dat hunne Hoog Edelheden van begrip waaren dat het
begraven der door den in de kerken en op de kerkhoven
voor de gezondheid der stad zeer nodeelig was. Fol: 209.
• Dier halvenals hoog nood zakelijk oordeelen dat de
begraaf plaatsen buiten de stad worden verplaatst. Fol:
209-210.
• Waar op door den Heer mede Commissaris Generaal
Alting mede gedeelt zijnde. Fol: 210.
• Dat het zelve reeds voor vijftien jaaren door de Hoge
Regeering ernstig was over wogen. Fol: 210.
• Dog uit hoofde der inconvenienten van afgezien. Fol:
210.
• Zo is goedgevonden de dispositie aan te houden, tot dat
de papieren relatief voorschreeven deliberatien der Hoge
Regeering zullen zijn rondgeleezen. Fol: 210.
• Door den tweede secretaris Goetbloed te kennen
gegeeven zijnde. Fol: 210.
• Dat hij ingevolge qualificatie pan Commissarissen
Generaal een klerk had bekomen mat name Celastius
Hambroek. Fol: 210.
• Zo is verstaan den zelven in het naast volgend besoigne
den eed van secretasse te laten prasteeren. Fol: 211.
• En teverhogen in gagie tot 20 gulden permaand. Fol: 211.
• Uijt hoofde der invallende geboorte dag van zijn
hoogheid is de ordinaire besoigne op den achte deezer
opgeschert tot den 12 daar aanvolgende. Fol: 211.
12 maart 1794
• Den klerk van den tweeden srcretaries goetbloed. Fol:
212.
• declaratie van den heer mede Co. (Commissaris) Ge.
(Generaal) N. (Nederburgh) omtrend het octroij van de
amphioen societeit. Fol: 212.
• in vergelijk Resol: (Resolutie) in Rade van Indie
genomen de dato 23 februarij 1781. Fol: 212.
• Bestaande inde bepaling dat door de sociteita an de
komps: (compagnie) voorieden kist amphioen boven het
ini kostende (singkatan Bezwaart mungkin) te Bengalen.
Fol: 212.
• nog betaald zoude moeten worden 10: perst: (tien
precento) renten van het uitgeschoten capitaal. Fol: 212213.
• en daar zule hoogst dezelve billijk was voorgekomen dat
om de Societeit voor den Jaaren 1793 wierden valdaar.
Fol: 213.
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Zo is goedgevonden Zig door melde te conformeeren.
Fol: 213.
met betrekking tot de schikkringen omtrend den handel
in Amfioen voor zeets: vande komp: (Compagnie). Fol:
213-214.
en refelctie geslagen op het gestatueerde door de Hooge
Regering. Fol: 214.
omtrend geconfisqueert wordende Amfioen. Fol: 214.
is door omtrend het bezijden vermelde geremargueert.
Fol: 214-215.
En tot wecring van alle practijken goedgevonden en
verstaan. Fol: 215.
dat alle aangehaalde Amphioen voor rd. 500. (vijf
honderd rijksdaalsders) de kist aan de compagnie zal
moeten werden gleevert. Fol: 215-216.
voorts in aanmerking genomen Zijnde dat het
ondoenelijkheid de handel en Amphioen aan
vriemdelingen te beletten. Fol: 216.
voornamelijk in straat Malacca en langs de Malendsche
cust. Fol: 216.
het deerhalven een onmogelijkheid includeert leegent de
uit vooring van de straffe bij het placcaat 2 junnij 1758
bepald. Fol: 216.
Zo is goedgevonden en verstaan den handel in Amphioen
aan een ieder op het ernstigste welteverbieden. Fol: 216.
ende straffe bij voorsch: (voorschreven) placcaat bepaald
alleen tot comp: (compagnies) Dienaaren betrekkelijk
temaakend. Fol: 216.
dog aande vreemdelingen den invoer te interdiceeren op
poere van verbeurte der verkogte Amphioen nevens de
vier dubbelde waarde. Fol: 216-217.
en confiscatie dervaartuijgen waar meede den aanbreng
is geschiet. Fol: 217.
Nader gedelibereert zijnde omtrend de vervulling van het
ampt van sabandhaar. Fol: 217.
en uit eenige aanmerkingen door den Heer mede c:
(Commissaris) Ge: (Generaal) S: (Siberg) geproduceert,
gebleeken zijnde. Fol: 217.
Dat die Post weleen zeer lucratief wat geweest. Fol: 217.
maar bij besluijt den Hoge Reg: (Regering) ni dato 15
augustust 1793 merkelijk besvoeit is gevonden. Fol: 217.
waar bij aan een ieder vrijheid is verleent om met
vreemdelingen te moegen handelen. Fol: 217.
dat egter dat in komen nog gecalculeert word op ad
19800's jaars. Fol: 217-218.
grootendeelt voort spruijtende uit de aansien toegelegde
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twede dueatont voor elk nigevoord wordende slaaff. Fol:
218.
en het geene hij buijten des vab de slaaven handelaanst
geniet. Fol: 218.
voor het excusert van het vondbrengen hunner slaven bij
de Hoge Regering. Fol: 218.
Dat na het inzien van gem: (welgemelde) Heer Siberg
hier is eene handigheijd resudebt. Fol: 218.
endus migetokken en bepaald zoude die kunnen werden.
Fol: 218.
dat aan de compagnie voor ieder aan gevond wordende
slaaf 5 rds (rijkdalders) zoude moeten worden betaald.
Fol: 218.
excepto van kleine kinderen. Fol: 218-219.
En dan in steede van dien aan den sabandhaar Zoude
kennen worden toegevolgd. Fol: 219.
de nivardering van eenige belasting op de in - en
uijtgevoerd wordende goedenen door vreende ena op
eesen. Fol: 219.
Zo is goedgevonden, en verstaan. Fol: 219.
voorschr: (voorschreiven) prerogatief aan den
gouverneur generaal raaden bij resol: (resolutie) van 29
augustus 1766 toegestaan ni te zueskg. Fol: 219.
als meede de betaaling aan den sabandhaar van twee
dueatanst voor alke aangevoerd wordende slaaf. Fol:
219-220.
en voor reek: van de compagnie lelaaten heffen de
voldoening van 5 rijkdalders voor ieder aangebragt
wordende slaaff. Fol: 220.
het geen doorden sabandhaar aan de compagnie zal in
detenworden voldaan na aftrek van een quaart
rijksdalders per kop. Fol: 220.
een aanden sabandhaar tot goedmakring zijn en onkasten
vreemdelingen studs te moeten doen, toete leggen een
prescento van het bedragen den goederen die door
vreendeligen alhier worden in en uitgevoerd. Fol: 220221.
en is goedgevonden tot gem: (gemelde) amset den te
stellend der koopman Jacobus Theodorus Reijnst. Fol:
221.
gelijk ook tot lid in het collegie van weesmeesteren den
chiurgeijn majoor Gerrit Smit. Fol: 221.
verder geleezen zijnde een request van Elias Jacobus
Beijnen van amboina. Fol: 221-222.
verzoekende dat het C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) gelieven te behagen hem uiden dienst van de
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compagnie aan teneemend. Fol: 222-223.
goedgevonden en verstaan voorschreeven verzoek te
accordeeren en hem in gemelte dienst aan te neemen als
jong adsistend nie 16 termaand. Fol: 223.
Zullende van alle deeze aanstellingen kennis werden
gegeeven aan de Hoge Reg: (Regering). Fol: 223.
Steverder is geleezen eene missive van den gouverneur
van Javasch N: O: (Noord oostkust) Pieter Gerardus van
Overstraten in dato 25 februarij 1794. Fol: 223.
vervattende zijn antweerd op het circulair aan schrijvens
van C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) de dato 25
jannuarij J: S: (Jongstleden). Fol: 223.
omtreend de commissie van oorlog scheepen van
vreemde natien in de Indisch Etablisjementen. Fol: 223.
waar op gedelibeerd en hier bij vermeede geremarqueert
zijnde. Fol: 223-225.
goedgevonden en verstaan gem: (gemelte) gouverneur
voor te houden. Fol: 225.
dat de omstandighieden van de compagnie niet
gedoodegeweldige middelen in het werk te stellen. Fol:
225.
en dat van stum Hoog Mog: (Mogende) de op heldening
van dewoorden van uittenste wood zalwerden afgewagt.
Fol: 225.
bij resumptie gedelibereerd zijnde op de missive den
Hooge Regeringe in dato 4 deezer (mart 1794). Fol: 225.
Zo is goedgevonden en verstaan. Fol: 225.
1. Met op zigt tot het te werk gestelde ter recouvreering
van de op gelegdevergoeding aan den gem: (gemelte)
commandeur de Philip Hendrik de Haart. Fol: 225-226.
te betuijgen het gevolgen van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal). Fol: 226.
2. Dat de be ontwoorde naamlijst der 28 bammelingen.
Fol: 226.
bij eerste geleegeryheid kaapmaands zal werden
gezonderd. Fol: 226.
met aanschuijvent om 19 derzelve na herwardst te doen
keeven. Fol: 226-227.
dan wel aan humme keuze te laaten om zig alsvrije lieden
op het Robben Eiland neder te zetten. Fol: 227.
maar dat devonige negen aldaar moeten gebammer
blijven. Fol: 227.
3. Zig te laten welgevallen het besluit der Hoge Reg:
(Regering) omde fransche kuijgsgevangen in steede
vandezelve averdretour scheepen teverdeelein. Fol: 227.
met de door de Eng: Comm: (Engelsche Commodoore)
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Mitchell gemaakt FR: (Fransche) isrijzen na Mauritius te
verzenden. Fol: 227.
en het gouvernement aldaar omtrend de aalden FR:
(Fransche) krijgsgevangene kapitaint Rivals afgegelve
rd (rijksdalders) 2000:-:- meede dezig aldaar bevrinde
Holl: (Hollandsche) krijgsgevangenen het nodige aan te
schrijven. Fol: 227-228.
4. betrekkelijk het berigt vande administraat:
(administrateurs) in de medic: (medicinale) Winkel
nopent het vervradige van composita. Fol: 228.
en het gebrek alhier aan bequame Apothecaas en
Laborarter. Fol: 228.
zig te laten welgevallen, mitsgaderst de nadere east aan
gem: (gemelte Administraateurs gegeeven omtrend de
quantiteid der alhier benodige composita. Fol: 228.
ten einde dries opgave aandevergaderinge van XVII aan
te lieden. . Fol: 228-229.
zullende het groot gebrek aan bequamme Apothecer en
Laborater onder het oog derverg: (der vergadering) XVII
werden gebragt. Fol: 229-230.
5. op het adres van weesmiesteren aan C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) gerigt. Fol: 230.
als admistreeren de den boedel van den gem: (gemelte)
cassier der Ban courant en Bank van Leening E: M:
(Elardus Magnus) de Roth. Fol: 230.
houdende derzelver bezwaar omtrend devoldoening voor
gem: (gemelte) de Roth vande aan rem geheel opgelegde
vergaderingen van rd. (rijksdalders) 6307626. Fol: 230.
afeigentelijk teegenst de daar onder begreepen somma
van rd. (rijkdalders) 15000.. Fol: 230.
zal de dispositie bij provisie werden aangehouden. Fol:
230.
6. op deklagten der Hoge Reg: (Regering) over het
indeert gedrag voor der chormandelsch gezaghebber
Eilbracht. Fol: 230-231.
en het door (welgem) welgemelde Hoge Reg: (Regering)
gedaan verzoek ter erlangeig vansatisfatie. Fol: 231.
Zal de dispositie werden aangehouden. Fol: 231.
te asprobeeren deprov: (de provisioneele) aan steeling
van Hendrik Pieter Woordman tot principaal journaal
exterdeerder op het negotie comptoir. Fol: 231.
Als ook op de gedaanevoordragt tot koopman den eerste
suppoost op het gem: (gemelte) visite comptoir J: A:
(Johannes Adolp) Ham. Fol: 231.
en tot onder koopman den voek honder van de wapen
kamer J: (Josua) van Speren. Fol: 231-232.
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Nopenst de vemarque der vergadering van XVII omtrend
hoogbeloop der Ceijlonselasten. Fol: 232.
• en bij gem: (gemelte) missive het goedvinden van C: C:
G: G: (Commissarissen Generaal) daar op verzogt. Fol:
232.
• hadden C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) N
(Nederburgh) en Fr (Frijkenius) gedeclareend dezelve te
reduceeren aantemerken als een hoofd werk der
commissie. Fol: 232.
• en overzulx verlandegediend te worden hoedeningde
redutie ten votvoer kan gebragt worden. Fol: 232.
• voorts door C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
gezamertlijk te worden overwagen ofdereductie vanhier
zoude kommen worden geffectueerd. Fol: 232-233.
• dan wel af het wood zakelijd zij dat welgem:
(welgemelde) humme Hooge delh: (Edelheden) zig in
persoon naar Ceijlon begeeven. Fol: 233.
• is goedgevonden den raad extraoud: (Extra ordinairen)
Neuw imiidels op te dragen C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) te formeeren hoedanig de lasten zijn
geaaresfeert. Fol: 233.
• en wat die messieurs successive daar omtrend doorde
Hofe Reg: (Regering is aangeschreeven. Fol: 233.
• geproduceerd zijnde de berigten van de Hoge Reg:
(Regering) omtrend de intrekking der Bank Courant. Fol:
233.
• is verstaan dezelve is zord zing tereemen. Fol: 233.
15 maart 1794
• Den heer commissaris generaal Nederburgh
communiceert informatien te hebben omtrend zeeker
ontstaan verschie tuschenden den Raad extra ord:
(ordinair) en President van Justitie Mr. (monsieur) Carel
Saxe. Fol: 234.
• en het ord: (ordinair) lid ni gem: (gemelte) Rade van Mr.
(monsieur) Hoesen tereenre. Fol: 234.
• en tuschen gem: (gemelte) van Hoesen en den promterim
advocaat Fiscaal van Indie Mr. (monsieur) Willem
Popkens ter andere zijde. Fol: 234.
• waar ni het geschie best oud tooud der pext. Fol: 234.
• pretendeerende gem: (gemelte) van Hoesen vond den
raad van Justitie daar over Satisfactie. Fol: 234.
• had in vallen Rade aan gem: (gemelte) President een
papier gepresenteerd dog was door dezelve geweijgerd
te accepteeren. Fol: 234.
• waar uit hevige debatten waaren ontstaan. Fol: 234-235.
• gevolgen daar uit tedugten. Fol: 235.
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en had gem: (gemelte) zijn hoog Edelheid vlameerd
deeze zaak temoeten brengen ter kennisje van C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal). Fol: 235.
geeven de te teffens het hier bij vernielde ni consideratie.
Fol: 235.
waar meede C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) zig
volscomen gecoformeert hebbende. Fol: 235.
en het ter zij den vermielde in aanwerking genomen
zijnde. Fol: 235-236.
Zo is goedgevonden den Heer C: G: N: (commissaris
generaal Nederburgh) te verzoeken gemelde perzoonen
voor zig te laten ontbieden. Fol: 236.
en aan ieder hummer hummepligt voor ogentehouden.
Fol: 236-237.
Is gelezen een concept Placcaat Betreffende de
virmetiging vande amfioen sociteit en het drijven vanden
handel voor reck: (reckening) vande compagnie. Fol:
237.
is besloten het zelve beneevert de instructie meede
nieuwe afficianten zenden aan de Hoge Reg: (Regering).
Fol: 237.
mecaan schrijvens om het Placcaat zo ni de nederdutsche
als Maleidsche en Chineesche taalen telaaten affigeeren.
Fol: 237.
vervolg ens goedgevonden de afficianten vande
gedissolverde Amfioen Sociteit bij de nieuwe directie te
emploijeeren en dus aan gesteld. Fol: 237.
Tot directeur den Raad ordinair Adriaan de Bock. Fol:
237-238.
Tot Administrateurs de geweszene hoofd participanten
Jan Hendrik Jem van Bazel en Batavia Carel Hendrik
Specht. Fol: 238.
Tot kassier, Den Raad Extra ordinair Pieter van de
Weert. Fol: 238.
Tot Boekhouder en seriba Albertus Roseboom. Fol: 238.
En daar gem: (gemelte) Administrateurs als burgers relos
de rang hebben van operkooplieden. Fol: 238.
en boven dien Batavia Carel Hendrik Specht dien als vice
presidenten van scheepenen niet wel uit dat collegie kan
werden genist. Fol: 238.
Zo blijst met te min het besluit omtrend de
administrateurs onder den 22 febr: (februarij)
jongstleeden (1793) genomen in zijn geheel. Fol: 238.
laastelijk is goedgevonden van al het betrekkelijk tot de
gedissolveerde Amfioen Sociteit bij Missive kennis te
geven aan de Hoge Regeeringe. Fol: 238.
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22 maart 1794
• Gearresteerde Missive aan den gouverneur van Javasch
N: O: (Noord Oostcust) Mr. (monsieur) Pieter Gerardus
van Overstraten in ontwoord op zijne missive van den 25
februarij jongstleeden (1793). Fol: 239.
• terwijl teffenes is goedgevonden copia van ged: (die
beide) missivens te zenden aande Hoge Regering ter
informatie. Fol: 239.
• Betreffende de klagten der Hoge Regeering over het in
decent gedrag van den chormandelsch Gezaghebber
Eilbracht onder de notulern van den 12 deezr vermeld.
Fol: 239.
• en gehoord zijnde desoort van satisfactie die de Hoge
Reg: (Regering) hier over zoude komen werden gegeven.
Fol: 239.
• Zo is goedgevonden het gedrag van voor schreeven
Eilbracht ten hoogsten afte keuren. Fol: 239-240.
• en hem onder betuging van het on gevolgen van C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) te recommandeeren. Fol:
240.
• zig voortaan te houder binnen depaalen eener geschifte
subordinatie. Fol: 240.
• met verdere ordre desweegens. Fol: 240.
• Zullende ter generaale secretarij hier van aanteekening
worden gehouden. Fol: 240.
• Is geleezen een Missive van den Gouverneur van J: N:
O: (Javasche Noord Oostkust) Mr. (monsieur) Pieter
Gerardus van Overstraten de dato 3 deezer (maart 1794).
Fol: 240.
• dienen de ter geleide van twe brieven vanden keijker en
sulthan van Javas aan C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) gerigt. Fol: 240-241.
• waar bij C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) N: N:
F: (Nederburgh en Frijkenius) met hoogst derzelver
behouden aankomst en C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) A; N: S: (Alting en Siberg) met hoogst
derzelve aan stellingen worde geluk gewenscht. Fol:
241.
• Is goedgevonden op gem: (gemelte) Missives bij eerste
gelgeegenheid een gepast compliment te laten afgaan.
Fol: 241.
• In overweging genomen zijnde de zwaart stuffe bepaald
teegen den marshandel in amfioen. Fol: 241.
• en af de mensch lievendheid zoude vorderen dat daar in
eenige ver andeering wierd gemaakt. Fol: 241.
• en het aangeschreevene diesweegens door deverg: (de
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vergadering) van XVII in aamerking genomen zijnde.
Fol: 241-242.
• en uit dien hoofde aan de Hoge Regeringe over te laten
hier op naam gelang te disponeeren. Fol: 242-243.
• verder door gem: (gemelte) Heer C: G: N:
(Commissarisen Generaal Nederburgh) gecommuniceert
zijnde. Fol: 243.
• dat hoogst dezelve bij zig had laten ontbieden den
President van Justitie Mr: C: (monsieur Carel) Saxe het
lid uit gem: (gemelte) rade Mr: W: (monsieur Wijland)
van Hoesen enden proint: (prointerim) advocaat fiskaal
Mr: W: (monsieur Willem) Popkens. Fol: 243.
• met betrekking tot zerkeve ontstaan geschie. Fol: 243.
• En aan gem: (gemelte) President Carel Saxe. Fol: 243.
• alsmeede het lid van Justitie van Hoesen. Fol: 243-244.
• mitgaders den prointerin advocaat fiskaal Popkens aan
ieder hunner het hier bij vermelde voorgehouden zijnde.
Fol: 244.
• Zo is goedgevonden daar van deeze aantekening te
houden. Fol: 244.
• Communicatie door den Heer C: G: F: (Commissarissen
Generaal Frijkenius) van het retour van S'lands fregat
d'Amazoon van het convoijeeren. Fol: 244-245.
• en geeft in consideratie af van dezelve geen verder
gebruik zoude komen worden gemaakt. Fol: 245.
• Zo is goedgevonden gem: (gemelte) Fregat naar
Samarang te depecheeren ter bekkruijssing langst Java.
Fol: 245.
• Nogverder door hoogst gem: (gemelte) kennis gegeeven
zijnde van het revolteeren van eenige fr: (Fransch)
jrijgsgevangenen. Fol: 245-246.
• dog dat die op stand door het arresteeren van eenuge
derzelve reefs wasgestuit. Fol: 246.
• Zo is goedgevonden gem: (gemelte) oproermakers naar
land te transporteeren. Fol: 246.
• En is gearresteerd eene Missive aan den den gouverneur
van over staaten de dato van heeder. Fol: 246.
• in antwoord op zijne van dien 3 deezer (maart 1794). Fol:
246.
• en communicatie van de destinatie van d' Amazoon naar
Samarang. Fol: 246.
29 maart 1794
• Is gearresteerd eene Missive aande Hoge Reg:
(Regering) in dato 4 deezer (maart 1794). Fol: 247.
• ter communicatie van het hier bij vermelde. Fol: 247.
• In nadere overweging de straffe bepaald toegens der
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Morshandel in Amfioen. Fol: 247-249.
Zo is goedgevonden de straffe van lijst en leever te
veranderen in die van lijst af leeven. Fol: 249.
Communicatie van den heer mede C: G: F:
(Commissarissen Generaal Frijkenius) der Instructie
voor der Capitain Kuvel op zijn be kruijssing langs Java.
Fol: 249.
Zo is verstaan zig daar meede te consumeeren. Fol: 249.
Is wijdens door welgem: (welgemelde) C: G: F:
(Commissarissen Generaal Frijkenius) de nood
Zakelijkheid voorgesteld. Fol: 249.
om den eng: (Engelschen) commandeur Mitchell te
tragten tepersuadeeren om gedurirende de absentie van
d'Amazoon deese Rheede te dekken. Fol: 249-250.
ten
welken
enide
gem:
(gemelte)
comm:
(commissarissen) Mitchell zal werden verzogt hier over
met C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) te aboue
heeren. Fol: 250-251.
is geleezen twee missives van de Hog: Reg: (Hoge
Regering) de dato 21 en 28 te deezer (maart 1794). Fol:
251.
waar op de dispositie bij provisie zijn aangehouden. Fol:
251.
als meede een dito van den gouverneur van Javasch N:
O: (Noord oost) kust Mr. (monsieur) Pieter Gerardus van
Overstraten in dato 14 deezer (maart 1794) aan de Hoge
Regeering. Fol: 251.
werdende daar bij bedeeld de omstandig heeden die
plaats hebbengehad, bij het arresteeren en der twee
Fransche frequatten Recherg der L'Esperance. Fol: 251253.
Zo is goedgevonden gem: (gemelte) gouverneur van
weegens de Hoge Reg: (Regering) het tien bij vermelde
te laaten aan setruijven. Fol: 253-255.
op het toestaan aande scheeps overheeder van
gepermitteerd Kister, goen grook derzelve bepaald
zijnde. Fol: 255.
Zo is goedgevonden de hier bij vermelde bepaling
temaken. Fol: 255-256.
In deliberatie zijnde gebragt dat men eerlang zal komen
besoigneeren over de adviesen der Hoge Reg: (regering)
om trend de verkopingen alhier van speccrijen en
Japansche Staafkooper. Fol: 256.
en dat teevens in overwering te neemen de reductien de
ind: (Indische) lasten. Fol: 256.
dog zal inmiddels door de Hooge Regeering moeten

H O G E C O M M I S S I E | 291

dienen van haare consideratien op het Plan in Nederland
ontwarpen ter verbectering van comp: (compagnie)
zaken in Indie. Fol: 256-257.
• Zo is goedgevonden de Hoge Reg: (Regering) zulx
aanteschrijven. Fol: 257.
31 maart 1794
• Den eng: comm: (engelsche commodore) Mitchell in het
besoigne van C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
verscheenen zijnde. Fol: 258.
• en aan dezelve de verwordering van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) Betoont dat hij van
d'Amazoon was gescheiden en na Bancahoeloe was
voort gezeict. Fol: 258-259.
• zo is door gem: (gemelte) comm: (commissarissen) hier
op het bezijden vermelde gedeclaveerd. Fol: 259.
• voorts hem kennis gegeeven zijnde van de verschrijning
van twee vrijandelijke scheepen. Fol: 259.
• en het depecheeren van s'lands fregat d'Amazoon raad
Samarang. Fol: 259.
• als ook dat men dezelve nog goorne net een schip wilde
adsisteeren. Fol: 259.
• dog waar toe men uit hoofde der geringe magt niet durfde
besluijten. Fol: 259.
• ten ware gem: (gemelte) coom: (commissarissen) de
Rheede wilde schreeven tot de terug konist van gem:
(gemelte) scheepen. Fol: 259.
• het geen men uiterlijk bepaalde teegenst den 15 meij aan
staande met verzoek om hier aan well te Wilden de
Fereeren. Fol: 259-260.
• verzoekende dat dit requestitie aan hem in geschrifte
werde gedaan. Fol: 260.
• dog teffen declareerende dat hij met 3 scheepen na het
noorden Eijland zoude vertrekken. Fol: 260.
• dogde overige twee tot dekking der rheede laaten. Fol:
260.
• gem (gemelte) commandeur gevragd zijn de hoe hij met
de fr (fransche) krijgsgevargeren meerde te handelen.
Fol: 260-261.
• gaf daar op te kennen varmeering te zijn dezelve met de
eng: (Engelsche) retour vloot na Mauritius teverzende.
Fol: 261.
• En is vervalgens goedgevonden het gewapend schip de
Zwaan naar Java tedepecheeren. Fol: 261.
• en aanden gouverneur aldaar hier van per missive kennis
te geeven. Fol: 261.
• met recommendatie om dezelve voor den 15 meij
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aanstaande te laten reourneeren. Fol: 261-262.
• Zullende van di alles bij extract werden kennisgegeeven
aan de Hoge Regeering. Fol: 262.
• llastelijk geleezen zijnde een Nota om aanden eng:
comm: (Engelsche Commodore) Mitchell te werden ter
hand gesteld. Fol: 262.
• door der scretraris Eduard Daniels. Fol: 262.
2 april 1794
• is geleezen eene Missive aan den gouverneur van Javas
N: O: (Noord Oost) kust Mr. (monsieur) Pieter Gerardus
van Overstraten in dato van heeden. Fol: 263.
• als ook twee dato aanden keijzen en sulthan van Java
gedagt: (gedagtekent) op heeden. Fol: 263.
• strekkende in antwoord op summe missives vermeld
onder den 22 maart J: L: (Jongstleeden) (1793). Fol: 263.
• Nog een aparte van den gouverneur van Javasch N: O:
(Noord Oost) kust Mr. (monsieur) Pieter Gerardus van
Overstraten de dato 23 maart L: L: (laatstleeden) (1793).
Fol: 263.
• behelsonde dat zig weder aldaar vrijandelijke scheepen
hadden verstaant. Fol: 263.
• en dat het schip de Mentor door een onbekend vaartuig
was gejaagd geworden. Fol: 263.
• communicatie van den Heer C: G: F: van twee missivene
in het partieu lieregeschreeven alseen aanden gouverneur
van Javasche N: O: (Noord Oost) kust Mr. (monsieur)
Pieter Gerardus van Overstraten ende andere aande
kapit: (kapitein) Kuvel. Fol: 263-264.
• zijnde de zelve ingerigt ter informatie van het
depecheeren van comp: (compagnie) schip de Zwaan
naar Samarang. Fol: 264.
• Zo mede van eene instructie voor den kapitein van schip
de Zwaan. Fol: 264.
• is goedgevonden zig met dies in houd te conformeeren.
Fol: 264.
• deliberatie op de poincten bij de missivens van de Hoge
Reg (Regering) in dato 21 en 28 maart L: L:
(laatstleeden) (1793). Fol: 264.
• zo is goedgevonden en verstaan. Fol: 264-265.
• de dispositie op de bezwaaren der Bantamsche bedien
dens teegens het ambtgeld. Fol: 265.
• aantehouden tot C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
zullen disponeeren over de in tweerene belasting op de
buikte comptoiren. Fol: 265.
• te aprobeeren het Advertssement bij de Hoge Regeering
gearresteerd nopens de intrekking van de gepermitteerde
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lasten aandescheeps over heeden. Fol: 265.
zo mede de door de Hoge Reg: (Regering) gemaakte
veranderingan in de conditie tot de acceptatie van goeden
en op vragt. Fol: 265.
als ook de onder aan den raad van Justitie gegeeven om
met de zook van den koopman gaasvrijk spoed te
maaken. Fol: 265.
als den last aan den prointerim advocaat fiskaal gegeeven
om onderzoek te doen om de gedreeven verboden handel
met de officier en vandescheepen west cappelle en
sterreschans. Fol: 265-266.
met op zigt tot de vergoednigen van den eerste
Administrateur in de Medicin: (Medicinale) winkel
schouwman C: S: ( ). Fol: 266.
is met de daar omtrend door de Hoge Reg: (Regering) in
twerk gestelde onder genoegen genomen. Fol: 266.
En si meede geleezen een request van gem: (gemelte)
schouwman. Fol: 266.
verzoekende gunstig ontslag van het besluit door C: C:
G: G: (Commissarissen Generaal) ten zijnen op zegte
genomen. Fol: 266-267.
zo is goedgevonden en verstaan. Fol: 267.
hem uit bij zondere clementie te ontheffen van de helft
der aan hem op gelegde boete. Fol: 267.
wijders is goedgevonden het bij gem: (gemelte) missive
gedaan versoek. Fol: 267.
om het goedvrinden van C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) te mogenverneemen betreffende de menageie.
Fol: 267.
voor komende bij de missive van de vergadering van
XVII aande Hoge Reg: (Regering). Fol: 267.
aantehouden tot zeeker memorie g'examineert zal zijn.
Fol: 267.
onde elucidatien van den steere C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) A en S (Alting en Siberg)
dar op zal zijn ingenomen. Fol: 267-268.
hebbende der Heer C: G: A: (Commissarisse Generaal
Alting) aangenoimen te zullen supediteeren een kort
vertoog van alle de besluijten zedert eenige Jaaren, in
zouderheid die na de aansteeling van den Directeur
generaal van Stockum betreffende de Bataviasche
huiijshoudrig in rade van Indie genomen. Fol: 268.
en zal de Hoge Regering werden aan geschreeven C: C:
G: G: (Commissarissen Generaal) te in formeeren
hoedanig devaart zo door comp: (compagnie)
onderdaren, als in landens en vreemdelingen op alle
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comp: (compagnie) Etabilissementen word gedreeven.
Fol: 268.
en zo daar zaaken bij voorkomen die een afzouderlijke
reflectie af alternatie van eisschen zal de Hoge Reg:
Regering) hume gedagten daar over aan C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) moeten meede dellen. Fol:
268-269.
Het poincten rakende der handel niet vreemde
europeesen door de Hooge Regering sub dato 15 aug:
(augustust) 1793 aan ieder particulier verleend met uit
sluiting van den commandeur redens den Sabandhaar.
Fol: 269.
zal werden aangehouden tot het hier bij vermeelde
onderzoek zal zijn geschied. Fol: 269.
omtrend het aan C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
door de vergadering van XVII op gedragen poinct
conceerneeren de een uitreductie van een hoofdgeld op
deslaven. Fol: 269.
waar op door de Hoge Regeering bij vooren gem:
(gemelte) missiver is verzogt geworden het goedvinden
van C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) te mogen
verneemen. Fol: 269.
Zo is gelet op de zwarig hoeden door het collegie van
scheepens door teegen in gebragt. Fol: 269-270.
mitsgaders dat als een nieuwe Pak van scomps: (Des
Compagnie) inkomsten kan worden aangemerkt de door
C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) gemtroduceerde
heffing van rijkdalders 5 voor elke ingevoerd wordende
slaaf. Fol: 270.
het geen mevroudersteld dat even zo veel als een
geproportioneerd hoofdgeld op de slaven zal afuverpen.
Fol: 270.
Zo is uijt consideratie van al het bij gebragte van dies
invoerring afgezien en zal aandevergadering van XVII
hier van kennisje werden gegeeven. Fol: 270.
De door de vergadering van XVII aan C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) gedefereerd onderzoek over
het vermongen van zand onder de Nagulen. Fol: 270.
ende doorde Hoger Regeering verzogte qualificatie tot
het afsitiriji en van 731461 ponden begraven nagelen.
Fol: 270.
waar vande decisie door welgem: (welgemelte)
vergadering meede aan C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) is overgelaten. Fol: 270.
Zal de dispositie tot dat depapieren daar toe betrekkelijk
geexamijneert zullen zijn, werden aantehouden. Fol:
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270.
Het aange schreevend door de vergadering van XVII
aande Hooge Reg: (Regering) om het openbevel overde
Militie te Malacca tor te vertrouwen aan een bquaam
hoofd officien. Fol: 270-271.
en het geavanceerde bij Missive der Hoge Reg:
(Regering) aan welgem: (welgemelte) vergadering van
XVII dat het aldaar met een Majoor te Stellen Zoude zijn.
Fol: 271.
mitsgs: (mitsgaders) het door welgem: (welgemelte)
vergadering lier op gerescribeerde aande Hoge Reg:
(Regering) om daar over met C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) te delibereeren. Fol: 271.
op welk aanschrijvend de Hoge Regeering aan C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) verzoek heeft gedaan om
hier over hoogst derzelver goedvinden te moge
verneemen. Fol: 271.
zo is uit hoofde der bezijder vermelde reedenen
Beslooten de dispositie proovisioneel voor vervallen
tehouden. Fol: 271-272.
het door de Hoge Reg: (Regeering) gedaan verzoek om
gemmunieert te werden met het goedrider van C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) omtrend de beveekering
der ongelden van comp: (compagnie) zeevaart. Fol: 272.
zal dies papieren ten ferie C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) van consideratien tedieren gesteld werden
hander van den kerste secretaris der Hoge Commissie
Daniels. Fol: 272.
omtend het berigt vande Administrateurs inde Medic:
(Medcinale) winkel overde quantiteit simplicia tot het
tesamen stellen van composita benodigd, en het
voorgestelde doorde Hoge Reg: (Regeering) om het
zelve aandevergaderinge van XVII te zenden. Fol: 272.
Met verzoek om 4 Exemplaaren van het daar bij
aangehaaldewerk Pharmacopoia wrutembergica tot
gebruijk inde medicinale winkel heerwaarts te zenden.
Fol: 272.
hebben C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) zig daar
meede geconformeerd en geaprobd: (geapproberren) dat
gem: (gemelte) administrateurs zijn gequalificeert om
van de voorschreeven Pharmacoepa wur temburgica
gebruijkt te blijven maken. Fol: 272-273.
geaprobeerd de door de Hoge Regeering voor gadragen
provisioneele aan stellinge door de Ceijlonsche
Ministers. Fol: 273.
Het door de Hoge Regeering bij Missive voor gedrag en

H O G E C O M M I S S I E | 296

verzoek van den capitain lieutenant en gezaghebber Fr:
(De Vlijt Francois Mozer) om bevordert te mogen
worden tot captain ter zee. Fol: 273.
• Zal het zelve uit hoofde der lier bij verenliden considert
aan ter worden geaccordeerd. Fol: 273-274.
• en zal in het vervolg diergelijke verzoeken als in Pextu
vermeld, door de Hoge Regeering moeten worden
behandeld. Fol: 274.
• geaprobeert dat door de Hoge Regeering behalven het ter
executie stellen van de order van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) om den water fiskaal kennis
te doen erlang en van den onfangst en afscheep van
comp: (compagnie) goederen. Fol: 274-275.
• ook der commandeur en opper Equuepagiemeester was
gelas van de afgeschept wordende touwerken na comp:
(compagnie) scheepen den gem: (gemelte) fiskaal meede
kennis te geleven. Fol: 275.
• en hebben C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) voor
notificatie aangenomen het door de Hooge Reg:
(Regeering) ter executie stellen der ondere van C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) omtrend het gedaan
verzoek vande Ammunishe kooplieden betreffende den
verkoop van Lijtvarten doorde Bank van Leening. Fol:
275.
5 april 1794
• Productie eener Missive door den Heere C: G: A:
(Commissarissen
Generaal
Alting)
van
den
Commandeur te Bantam Fredrik Hendrik Beijnon aande
Hoge Regeeringe gerigt, houden de kennis geevodig dat
aldaar was gezijn een groot schip en een klijnder
presumtie fransche vrijbuiters. Fol: 276.
• Zal hier van met ter hand stelling van een extract uit gem:
(gemelte) Missive aan den eng: (Engelsche) command:
(commodore) Mitchell werden kennis gegeeven. Fol:
276.
• Deliberatie op de door de Hoge Reg: (Regeeringe) inge
dien de adviesen ter requisitie van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) omtrend de bank courant en
Bank van Leening mitsgaders over de piblicke verkoop
alhier van specirijen en Japans staaf kopen. Fol: 276-277.
• betreffende de nitrekking der Bank courant de bezijden
vermelde reflescien gevallen zijnde. Fol: 277-281.
• mitsgaders omtrend het continueeren der Bank van
Leening. Fol: 281-285.
• omtrend de nieuwe instructie voor gem: (gemelte) Bank
van Leening Zal men Zig mutatis mutandis reguleeren
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naar de beraamde instructie voor de Amfioen Directie.
Fol: 285-286.
Bepaling der officianten en bedienders voor gem:
(gemelte) Bank. Fol: 286.
Zullende het opertoeverzigt aan den Heer Gouverneur en
Directeur Generaal werden opgedragen. Fol: 286-287.
Bepaling van het inkomen der officianten en bediendent.
Fol: 287-288.
mitsgaders vande ongelden die parlijks in computatie
zullen mogen werden gebragt. Fol: 288-290.
Zullende de Jaarlijksche overschietende intrest in scomp:
(des compagnie) kas moeten worden overgebragt. Fol:
290-291.
qualificatie om het presente huis waar inde Bank van
Leening werd gehondervoorde comp: (compagnie)
overteneemen. Fol: 291.
Bepaling van de Borgtogten door gem: (gemelte)
officianten en Bediendens tepasseeren. Fol: 291.
Permissie omtrend het houden der eijgen verdutien door
meergem: (mergemelijk) Bank. Fol: 291-292.
en prorato van het te genieten vendu salanis zal door de
officianten in de verliesen 1/10 moeten worden gedeeld.
Fol: 292-293.
qualificatie op den raad extra ord: (ordinair) Neuw
omtrend het aan gaan der door hem geproporeerde
conventie met stads vendumeesteren tot het mits stads
inne dervendupenningen aande Bank Debet Zijnde. Fol:
293-294.
mitsgaders ip den Raden Extra ord: (ordinair) van de
weerk en Neuw, ten fine te onder zoeken den staat der
zaaken op het sads verdu comptoir. Fol: 294-295.
En zal aan stads verdumeesteren worden kennis gegeeve
van den maatregelen door C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) genomen omtrent het onbehoorlijk gedrag van
zoomige comp: (compagnie) dienaaren in het voldoen
hummerverdupenningen. Fol: 295.
De door den raad ord: (ordinair) Fitsingh bij zijn voor
gem: (gemelte) advis bij gebragte oorsaaken waar aan
het verval van Batavia is ter teschrijven. Fol: 295-297.
Zal bij de eerste Missive van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) na Nederland kennis van
worden gegeeven aandevergadering van XVII. Fol: 297.
Daar den overbreng van genoogzaam den geheel en
smallen handel naar Java door gem: (gemelte) raad ord:
(ordinair) Fitsingh word beschoumd voornamentlijk het
verval van Batavia te hebben geconcurcent. Fol: 297.
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Zal de Hoge Regeering werden aan geschreeven C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) te supedieteeren hume
consideratien over dewaart en handel langs Java. Fol:
297.
• En nood zakelijk geoordeeld werdende dat hier ume
eenige veranderingen diende tewerden gemaakt C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) meede op tegeeven. Fol:
297-298.
• Zullend de deliberatie over voormelde advisen in het
eerstvolgend besoigne worden gecontinueerd. Fol: 298.
9 april 1794
• uit hoofde der indispositie Pan den Heer C: G: N:
(commissaris generaal Nederburgh) zal het vervolg der
deliberatien op de ingekomen adviesen der Hoge Reg:
(Regeering) over der verkoop alhier van specirijen
Japans staaf kopen op heede geen voort gang neemen.
Fol: 299.
• Productie doorden eersten secretaris Daniels van Zijne
consideratien op het doordevergadering van XVII
muttig geoordeelde Plan ter bereekening der ongelden
van comp: (compagnie) zeewaart. Fol: 299.
• wordende daar bij op gegeeven wat devergaderinge van
XVII heeft bedoeld met de door hoogst dezelve
ontwarpen bereekening van het waar kostende van
Amfioene en dies retour tot op Batavia. Fol: 299-301.
• Zullende gem: (gemelte) consideratien nevens de
bereekeningen in Nederland ontwarpen aan de Hoge
Reg: (regeering) werden gezonden. Fol: 301.
• Communicatie doorden Heer C: G: F: (Commissarissen
Generaal Frijkenius) van eene missive van den eng:
(Engelsche) comm: (Commodore) Mitchell houdende
kennis geeving van zijn vertrek met 2: gewapende
scheepen en dat hij het schip The Houghton tot dekking
der Rheede had gelaten. Fol: 301-302.
• op het voorstel van gem: (gemelte) Heer C: G: F:
(Commissarissen Generaal Frijkenius) om het gezag op
het Hospitaals schip te laten waarneemen door een onder
officien, zal den capitain van dien Bodem de Frijn daar
van worden ontslagen en weder worden geplaatst op het
schip huijsduijnen. Fol: 302.
12 april 1794
• vervolg der deliberatien op de adviesen der Hoge Reg:
(Regeering) omtrend de Bank Ct: (Courant) en Bank van
Leening mitsgaders omtrend den publiquen jaarlijksche
verkoop alhier van specerijen en Japans staaf koper. Fol:
303.
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Betrekkelijk het eerste en wel de gedaane vrage
hoetenhandelen met de tan agter en staande vendu penn:
(penningen) ten lasten van den gew: (geweesen)
Boekhouder Gijsbertus Henricus De Wet. Fol: 303.
en uit gem: (gemelte) advijsen geblecken zijnde dat een
meerder gumstige dispositie ten dien op zigte zoude
komen werden genomen als bereist door de Hoge
Regeering was geschied. Fol: 303-304.
Zo zal aan hem worden geaccordeerd de hier bij
vermelde posten in mindering van zijn debet te laten
strekken. Fol: 304.
en het nog daar aan mankeerende te laten vergoeden door
depersoonen die in A: 1790 gem: (gemelte) banken
hebben geadministreert. Fol: 304-305.
Pro rato zijn aandeet dat hij heeft genoten van de 15 pct:
(ten van de vijf precento) vendu salanis. Fol: 305.
concerneer ende het laaste gedraadde poinct of eene op
schorting van het verkopen der vervallen ponden en het
laten stic staan der verstan op de zulke die in december
1793 volgende onder verkopt hadden moeten werden
niet nood zakelijk zoude zijn. Fol: 305.
de berigten den leeden van de Hoge Reg: (Regeering)
deswegens. Fol: 305-306.
Zal als ter zijde vermeld daar mede moeten werden
gehandelt. Fol: 306-307.
zullende de Banks officien ten werden, aan bevoolen het
hier bij vermelde op zigtelijk het houden der boeken in
agt teneemen. Fol: 307-308.
Betrekkelijk het tweede poinct en wel de gevraagde
consideratien omtrend den Jaarlijksche publiecque
verkoopalhier van spcerijen en Japans staaf koper, en of
men tot dies vendutien ook vreemdelingen zoude telaten.
Fol: 308.
gevoelens der Raads leeden hier over. Fol: 308-309.
mitsgaders dat vanden Heer C: G: S: (Commissarissen
Generaal Siberg) op dit respect. Fol: 309-311.
Zullende de finale dispositie lier op werden aangehouden
tot over de reductie of aanhoudrig der westersche
comptoiren zal worden gedispeneert. Fol: 311.
Deliberatie op de bij het advis van den raad extra ordinair
Neuw voorkomende midoelen tot tegengang vanden
snookkel handel in spcerijen. Fol: 311-314.
En zal extract hier van aan de hoge regeering werden
gezonder ter fine C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
door op van hume consideratien tedienen. Fol: 314.
op de aanmerking en voor komende bij het meergem:
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(meergemelt) advijs van den raad extra ordinair Neuw
dat renpartieu liere handel na persien, die Thaus Stil
Stond, veel heeft gecontribueert om den colonie van
goude munt stukken van 2 rijkdalders te voor stik. Fol:
314.
• mitgaders dat de goudespecien van 10 en 5 rd
(rijkdalders) ieder genoeg zaam uit het land zijn
uitgevaagt. Fol: 314.
• propen een ende daar toe het op kopen van stofgond zo
hier als op Java tot het slaan van gem: (gemelte) munt.
Fol: 314.
• als ook dat de staat kunde zoudevoorderen middelen te
beraamen omtrend den uit voor van contanten na China.
Fol: 314.
• Zullende de Hoge Reg: (Regering) op het eerste respect
werden aangeschreeven densdige middelen in het werk
te stellen om het muts weezen weder aan de gang te
brengen. Fol: 314-315.
• ende particuliene trag ten te animeeren van het in de
munt brengen van gond en ziever en door van latten staan
demunt der ham d Java. Fol: 315.
• mitsgaders omtrend het tweede respect haare attentie
gevetigd te houden op den onmattigen uitvoer van geld
naar China. Fol: 315.
• omtrend het voorgesteldevan den raad ord: (ordinair)
Fitsingh bij zijn gem: (gemelte) advijs om tot herstel van
devervalle staat deeser colonie vreemdelingen te
admittoeren en Batavia voor een vrije handel plaats
teverklaaren. Fol: 315.
• Zal de dispositie bih provisie werden aangehouden. Fol:
315-316.
• Zullende de hoge Regeering werden aangeschreeven het
advis van schepenen in te neemen omtrend de
bevordering van Batavias gezondheid en of daar toe niet
zoude contribueeren het laaten aplaneeren der ledig
staande huijzen. Fol: 316.
19 april 1794
• Is in aanwerking genomen dat in de woorden vreemde
scheepen duisterheid legt opgesloten. Fol: 318.
• Zullende bij de te doene rescriptie het be zij een
vermelde worden aangemonkt. Fol: 318.
• Prodctie vanden heer commissaris generaal vande door
hoogst de zelve ontwerpen orders en schik kingen voor
het hospitaal schip. Fol: 318.
• Aan stelling van den opper chirurgijn Asmus des zodanig
op het hospitaals schip. Fol: 324.
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Aan stellingen van de hier bij genoem de perzoonen tot
directeur en officianten van de Bank van Leening. Fol:
324.
Zullende den commissaris van gemelde bank Paulus
vander Stengh om zijn slegt gedrag worden ontslagen.
Fol: 325.
Den heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) produceert de ingenome consideratien van het
hoofd vande chirurgie over de verstrekking in gelde in
steede van medicamenten aan devaste posten. Fol: 325.
Als meede hoogst deszelfs gedogten omtrend het
toeteleggen middel van bestaan aande administrateurs in
de medicinale winkel. Fol: 325.
Tot teegen gang van bedrog zoude de administrateurs
jaarlijk s moeten presteeren een eed van purge. Fol: 326.
Zullende na het in zien van hoogst de zelve de hier bij
vormelde poeneten tot een vaste regel waar na men zig
inde med: (medicinale) winkel zal hebben bedragen
moeten stuekken. Fol: 326.
Mitsgaders
eene
instructie
voor
gemelde
administrateurs. Fol: 328.
Na hen gevoelen van meer gemelde heer C: Ge: S:
(Commissaris Generaal Johannes Siberg) zoude de hier
bij genoemde sommas tot een qualificatie aan de
opperchirurgijns van het casteel A: (en)? kunnen werden
toegelegt. Fol: 329.
En zoude den stads apothekar kunnen worden opgelegt
tot een bestaan aan het hoofd van de chirurgie een
zeekend som jaarlijks tevoldoen. Fol: 330.
Ook zoude de comp: (compagnie) konnen profiteeren de
gagie Aa:(en) van twee ond gecommitteer dens in de
medic: (medicinale) winkel. Fol: 330.
Enter aanmoediging van de administrateurs en verdene
bedien dens zoude aan hum de neven staande bepaalde
som tot een middel van bestaan kunnen worden
toegelegt. Fol: 331.
Onder de restrictie van het ter zijde vermelde onden eede
te verklaaren. Fol: 331.
Hebbende C:C:G:G (commissarissen generaal) zig met
voorschreeven door den heer C: Ge: S: (Commissarissen
General Johannes Siberg) ontworpen remarques sVa:
(en) betrekking hebbende tot de medicinale winkel
volkomen geconformeerd. Fol: 333.
Er cepto omtrend denprijs die door de stads apothekar
voor medicamenten uijt de medic: (medicinale) winkel
zoude moeten worden voldaan. Fol: 334.
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Zullende de medicamenten door gemelde stads
apothekar vande comp: (compagnie) genoten wordende
moeten werden voldaan met 125: pr:ct: (procento) avans.
Fol: 334.
• Voor van 5: pr: ct: (procento) provisie aan de
administrateurs. Fol: 334.
• En vijf en twintig pr: ct (procento) aan het hoofd van de
chirurgie zal moeten worden uijt gekeert. Fol: 334.
• De twee vaceerende plaatsen van derde apothecar en
tweede laborant zal de Hoge Reg: (Regeering) werden
aan gesheedven de zelve te vervullend. Fol: 334.
• Door den meerg: (meergemelde) hoog ede: (edelheid)
heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal Johannes Siberg)
overgelegd zijnde een nota van de ordres successive door
hoogst de zelve aande administrateurs van de medic:
(medicinale) winkel gegeven. Fol: 335.
• Welke nota, beneevens het reglement voor ged:
(gedagte) administratie en bijlagen aande Hoge Reg:
(Regeering) zal gezonden werden. Fol: 335.
• Om te doen dienen tot een instructie voor de
administrateurs en bediendens vande medic:
(medicinale) winkel, endie het encumbeerd de nodige
extracten telaten afgeeven. Fol: 335.
• Vande aan gem: (gemelde) administrateur toegelegde
som het een middel van bestaan zal door de zelve het hier
bij bepaalde ambtgeld aan de comp: (compagnie) moeten
worden voldaan. Fol: 335.
• Bepaling der qualiteiten en gagie voor de beide
administrateurs in de medicinale winkel. Fol: 336.
• De dispositie op de door den heer C: Ge: S:
(Commissaris Generaal Johannes Siberg) geproduceerde
consideratie over Bengalen zal bij provisie werden
aangehouden. Fol: 336.
23 april 1794
• Gearresteert eene missive aande Hoge Regeering
gedateerd op heeden. Fol: 337.
• Zullende de ord: (ordinaire) besoigne in steede van op
saturdag den 26: op woensdag den 30: werden
verschuiven. Fol: .
30 april 1794
• Den raad extra ord: (ordinaire) Coenrad Martin Neun bij
een ingediend berigt te konnen hebbende gegeeven de
onmogelijkheid om te konnen voldoen aan de ordre van
C: C: G: G (commissarissen generaal) ont hoogst de
zelve te berigten de oorzaaken van het accresseeren der
Ceilonsche lasten. Fol: 338.
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Reedenen geallagueerd die het zelve als onmogelijk
maken. Fol: 338.
In welk geval aan het gem: (gemelde) requisite door hem
zoude konnen werden voldaan. Fol: 339.
Doorden heer C: Ge: N: (Commissaris General
Nederburgh) de reedenen bij gem: gemelde berigt bij
gebragt wel gegrond bevonden zijnden maar geoordeeld
dat gem: (gemelde) onderzoek een zaak is van het uit
terste aanbelang. Fol: 339.
Zo is verstaan daar toe te committeeren den eerste
secretaris deezer Hoge commissie en den raad extra ord:
(ordinair) Coenrad Martin Neun en gem: (gemelde)
onderzoek telaten doen over de jaren 1779/80 en 1788/9.
Fol: 340.
Door gem: (gemelde) raad extra ord: (ordinair) Coenrad
Martin Neun volgens eene overgelegde aanwijzing
aangetoond zijnde dat de bij de Ceijlonsche boeken
verhandelde last reakennigen gedeectelijk imperfect zijn
bevonden. Fol: 341.
En had ter voor konning van valsch vertaningen bereits
in demaand augs: (augustus) 1791 modellen vervaardigt.
Fol: 342.
Welke ook door de Hoge Reg: (Regeering) circulair
waaren aanbevolen geworden. Fol: 342.
Dog was van gevoelen uit hoof de der bezijden vermelde
reedenen dat de zelve geen effect zoude sorteeren. Fol:
342.
Zullende bij circulair missive de M: M (messieurs)
werden aangeschreeven de reeds hier omtrend doorde
Hoge Regeeringe gegeeve ordre steptelijk te agter
volgen. Fol: 342.
Beschchoneering van den bij meer gem: (gemelde)
berigt opgegeeven veragterden staat van het
gouvernament Ceijlon. Fol: 342.
Welkens reductie door C:C:G:G (commissarisen
generaal) meede geoordeel is den ten allerspoedigsten
werde geeffectueerd. Fol: 343.
Zullende op het voorgestelde door gem: (gemelde) raad
extra ord: (ordinair) Coenrad Martin Neun de M:M:
(ministers) te Ceijlon werden gelast omtrend het houden
der negotie boeken de hier bij bepaalde verandering te
maaken. Fol: 343.
Item omtrend de tot dagelijksch gebruijk afgelangt
werden de gereetschappen. Fol: 343.
Item omtrend de goedeven die jaarlijksch meer der uit de
administratien worden verstrekt als pr: (per) restant zijn
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geweest. Fol: 344.
Item omtrend de verkonning van des lands inkomsten.
Fol: 344.
Omtrend het verden bij gem: (gemelde) berigt
geremarqueerde zal worden ingenomen de consideratien
van den secretaris deezer hooge commissie edd: Daniels
en den raad extra ord: (ordinair) Coenrad Martin Neun.
Fol: 345.
Is in overweging genomen op met tot faciliteid van
C:C:G:G (commissarissen generaal) omtrend het
onderzoek van het gouvernement Ceijlon zoude konnen
zijn het doen opmaken eener aanwijzing der generale
lasten winsten en inkomsten sedert den candiaschen
oorlog. Fol: 345.
Welk onderzoek is besloten op te dragen aan den
secretaris Daniels en den raad extra ord: (ordinair)
Coenrad Martin Neun. Fol: 345.
Zullende de ministerste Ceijlon werden aangeschreeven
de negotie boeken van den jaaren 1791/2 en 1792/3 ten
spoedigsten herwaarts te zenden en te zorgen dat zulks
voorstaan spoediger werde geeffectueerd. Fol: 346.
Op het door den heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) geproponeerde onderzoek naar den slaat
van alle de comptoiren van de compagnie in Indie. Fol:
346.
Zal den secretaris Daniels en den raad extra ordinair
Coenrad Martin Neun, worden gecommitteerd tot het
examineeren der generale indische negotie boeken
mitsgaders deverdere, boeken tot de Bataviasche
huijshouding relatie hebbende. Fol: 346.
Zullende het ordinair besoigne tot op den 7: Meij werden
verschooven. Fol: 347.
Is geleezen eene missive van den gouverneur van Javas
N: O: (noord oost) kust in dato 18: dezer en aan C:C:G:G
(commissarissen
generaal)
gerigt
houdende
communicatie van het arrivement aldaar van het schip de
Zwaan en zijn vertrek naar Sourabaija. Fol: 348.
Mitsgaders dot bij het eiland sepodie een twee maste
bark wasten anker gekomen vertoonende een witte vlag
met een rood slauijs naar gessing gearmeerd met 16:
stukken kanon en bemand met 100: koppen. Fol: 348.
Dewelke na het met geweld weg neemen van een bark
met jagon beladen daags daar aanweder was vertrokken.
Fol: 348.
Op het gecommuniceerde door den heer C: G: A:
(Commissaris en Gouverneur General Willem Arnold
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Alting) van eene sekreet brief van gem: (gemelde)
gouverneur aande Hoge Reg: (Regeering) gerigt,
bedeelende de gestledheid van de ter Sourabaijasch
rheede leggende fransch scheepen La Rechercge en L'
Esperana. Fol: 349.
• En verzoekende de intentie van wel gem: (gemelde)
Hoge Reg: (Regeering) daar op tevorneemen. Fol: 349.
• Is wel gem: (gemelde) heer C: Ge: A: (Commissaris en
Gouverneur General Willem Arnold Alting) versogt in
rade van indie die directie te geeven dat gem (gemelde)
gouverneur werd gequalificeerd daar omtrend ten meeste
belangen vande comp: (compagnie) te disponeeren. Fol:
349.
7 mei 1794
• Door den heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) in consideratie gegeeven zijnde welke
voorstellen aan den eng: (engelschen) comm:
(commodore) Charles Mitchell de heeden in het
besoigne van C:C:G:G (commissarissen generaal) zoude
verschijnen zoude werden gedaan. Fol: 350.
• Is uijt hoofde van het bezijden vermelde verstaan gem:
(gemelde) comm: (commodore) Charles Mitchell te
tragten tepersuadeeren om met zijn esquader voor eerst
de rheede met te verlaaten. Fol: 350.
• Communicatie van den heer C: Ge: F: (Commissaris
Generaal Frijkenius) omtrend de bijhoogst de zelve
bekome informatie wegens de aan de comm:
(commodore) Charles Mitchell bij zijn instructie verleen
de vrijheid. Fol: 351.
• Mitsgaders dat den Kapitain Kuvel met responsabel mag
werden verklaaren voor het op brengen hier ter rheede
van de twee suspecte Noord Amerikaansche schepen
door het gecombineerd esquader in beslag genomen. Fol:
351.
• Waar omtrend de hier bij vermelde reflectien gevallen
zijnde. Fol: 352.
• Is het zelve geconsidereerd te zijn een zaak die de
commandanten van het gecombineert esquader aangaat.
Fol: 352.
• Productie van den heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) van een concept instructie voorden
directeur on officianten der Bank van Leening. Fol: 352.
• En is meede geleezen een advies van den directeur van
gem: (gemelde) bank houdende desselle bezwaar teegens
het verkopen van lijwaaten doorde bank courant in pand
aangenomen. Fol: 352.
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Zullende de dispositie hier op werden aangehouden en
van den gem: (gemelde) directeur C: S: werden
afgevonden eene opgave van de solid......goederen enhij
water. Fol: 353.
Is in het besoigne van verscheenen den eng: (engelschen)
Commandore Charles Mitchell en aanden zelve het
voorenstaande voor gehouden zijnde. Fol: 353.
Is door den zelven verzogt dat het gem: (gemelde)
verzoek aan hem in geschchrifte werde gedaan. Fol: 353.
Hebbende wijders gedeclareerd de onmogelijkheid omde
door het gecombineerd esquader genomen twee suspecte
amerikaansche scheepen naar Bengalen onder convoij
van een zijnen scheepen op te konnen zenden. Fol: 353.
En uit dienhoofder en zoeken dat gem: (gemelde) twee
scheepen beneevens de twee door hun gemaakte
Fransche paijten alhier confiscabel moge werden
verklaard. Fol: 354.
Mitsgaders dat depastieren concerveerende gem:
(gemelde) twee Amerikaansche scheepen aan hem ter
hand geftel moge werden. Fol: 354.
Hen heer C: G: A: (Commissaris en Gouverneur General
Willem Arnold Alting) met dies bezorging zig wel te
willen chargeeren. Fol: 354.
En aan den comm: (commodore) Charles Mitchell om
zijne belangens omtrend gem: (gemelde) twee Noord
Amerikaansche scheepen in geschrifte voor te stellen.
Fol: 354.
Door gem: (gemelde) Eng: comm: (engelschen
commodore) Charles Mitchell te konnen zijnde
gegeeven gebrek aangenoegzaame ballast te hebben voor
de terug reijze na Bengalen. Fol: 354.
Verzoekende ten dien einde om met een toereikend
quantiteid koper of anderen zwaare articulen te worden
geadsisteerd. Fol: 355.
Is hier op door C:C:G:G (commissarissen generaal) de
onzeekerheid in overweging genomen of men in staat zal
zijn dit jaar een schip overde kaap naar Bengale te
expedieeren. Fol: 355.
En op propositie van hoogst dezelve heeft gem:
(gemelde) comm: (commodore) Charles Mitchell
aangenomen een quantiteid Japans koper Va: na
Bengalen voor reek: van de kompe: (kompagnie) over
tevoeren. Fol: 355.
Hebbende den heer C: Ge: A: (Commissaris en
Gouverneur General Willem Arnold Alting)
aangenomen hier van aan de Hoge Reg: (Regeering)
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kenniste geeven. Fol: 355.
• Aan welke is overgelaten een conventie met gem:
(gemelde) comm: (commodore) Charles Mitchell over
het betaalen den vragt aan tegaan. Fol: 355.
• En daar omtrend het ter zijde vermelde worden
geobserveert. Fol: 356.
• Informatie per missive aan den engels comm:
(commodore) Charles Mitchell van den toe stand waar in
men zig hier bevind. Fol: 356.
• En verzoek om voor eerst met zijn esquader met van hier
te vertrekken. Fol: 356.
10 mei 1794
• Geleezen zijnde eene missive van den eng: comm:
(engelsche commodore) Charles Mitchell aan C: C: G: G
(commissarissen generaal) de dato 7: deeser. Fol: 357.
• Aantonende de nootzakelijkheid om zijn esquader
onverdeeld in deese zeien te moeten houden. Fol: 357.
• Waar door hij buijten staat is om de twee door hem
genome Fransche prijzen naar een engelsche haven te
kunnen opzenden. Fol: 357.
• En uit dien hoofde verzoekende dat dezelve door den
raad van justitie als wettige prijzen mogen werden
gecondemneerd. Fol: 357.
• Als ook de twee scheepen onder Amerikaansche vlag
door het gecombineerd esquader aan gehouden. Fol: 358.
• Reedenen geallugeerd ten bewijze dat de laast gem:
(gemelde) scheepen Fransch eijgendom is. Fol: 358.
• Mitsgaders wat hem doet moveeren om hier op ten
sterksten aantedringen. Fol: 358.
• Waar op verstaan is de dispositie aan te houden. Fol: 358.
• Communicatie van den heer C: G: A: (Commissaris en
Gouverneur General Willem Arnold Alting) dat den eng:
comm: (engelsche commodore) Charles Mitchell
ongeneegen was om in onderhandeling te treeden over
de gelden die voor vragt van eenige goederen voor reek:
van de komp: (kompagnie) na Bengalen met zijn
scheepen, zoude worden overgevoord. Fol: 358.
• Begeerende dat dies bepaling aan het eng: (engelsche)
gouvernnt: (gouvernement) en comp: (compagnie)
ministers aldaar zoude worden overgelaten. Fol: 358.
• Zullende gem: (gemelde) eng: comm: (engelsche
commodore) Charles Mitchell hier op doorde Hoge Reg:
(Regeering) van het ter zijde verenelde worden kennis
gegeeven. Fol: 359.
• Resumtie eener misive aande Hoge Regeering de dato
van heeden. Fol: 359.
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14 mei 1794
• Resumtie der missive vanden eng: (engelsche)
Commodore Charles Mitchell in dato 7: deeser. Fol: 361.
• Inhoudende verzoek dat qualificatie op den raad van
justitie mag werden verleed om over dewettigheid der
door hem genomen twee fransche scheepen, uijt spraak
te doen. Fol: 361.
• Gelijk ook over de twee scheepen onder Americ:
(Amerikaansche) vlag door het gecombineert esquader
op gehouden. Fol: 361.
• Is omtrend het eerste verzoek door C:C:G:G
(commissarissen generaal) geen zwarigheid maakt hem
zulx te accordeeren. Fol: 361.
• Mits door hem werde gepasseerd een certificaat gelijk in
een dier gelijk geval door den eng: comm: (engelsche
commodore) Burnel in 1745, is verleert. Fol: 362.
• En zal den raad van justitie werde geinformeerd zig inde
behandeling deeser zaak zo mogelijk te reguleeren nadie
van gem: (gemelde) jaar 1745. Fol: 362.
• Zullende den raad van justitie van weegen de Hoge Reg:
(Regeering) werden ter handgesteld copia der briev van
gem: (gemelde) comm: (commodore) Charles Mitchell
en het antwoord van C:C:G:G (commissarissen generaal)
daar op. Fol: 362.
• Dog omtrend het tweede verzoek bij C:C:G:G
(commissarissen generaal) zeer gewigtige bedenkingen
ontstaan zijnde als in ter tu vermeld. Fol: 363.
• Zo zal dit verzoek van den eng: (engelsche) commandore
Charles Mitchell zeer beleefdelijk worde vande hand
geweeserd. Fol: 363.
• Dog zal aan gem: (gemelde) comm: (commodore)
Charles Mitchell werden toegezonden extracten uit alle
de papieren tot het arresteeren van gem: (gemelde) twee
scheepen relatie hebbende. Fol: 365.
• En op bekome informatie vanden heer C: Ge: A:
(Commissaris en Gouverneur General Willem Arnold
Alting) dat de officieren der scheepen gedeeltelijk over
hunner ladnigen hadde beschikt gem: (gemelde)
Commandore Charles Mitchell tever zekerer zulk
teegen, de intentie van het gouvernement te zijn. Fol:
365.
• Gearresteert de missive, aanden eng: comm: (engelsche
commodore) Charles Mitchell te dateeren op den 15
deeser. Fol: 365.
• Mitsgaders een aande Hoge Reg: (Regeering) meede op
den 15o: te dateeren. Fol: 365.
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Communicatie vanden heer C: Ge: A: (Commissaris en
Gouverneur General Willem Arnold Alting) van eene
missive vanden gouverneur van Javas N: O: (Noord
Oost) Kust de dato 23 april aande Hoge Reg: (Regeering)
gerigt. Fol: 365.
• Houdende nader verslag van het voor gevallene met de
ter Sourabaijsche rheede leggende Fransche frequats La
Recherge en L' Esperance. Fol: 366.
• Is verstaan teper sisteeren bij het dies weegens
gearresteerde onder den 30: april J:L: (Jongstleden). Fol:
366.
• En zal de Hoge Reg: (Regeering) doorden heer C: Ge: A:
(Commissaris en Gouverneur General Willem Arnold
Alting) hier van worden geinformeerd. Fol: 366.
17 mei 1794
• Den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
verklaart te blijven persisteeren bij het gedeclareerd door
hogst desselve in het besoigne vanden 7o: deeser
omtrend de aan houding vande twee scheepen onder
Amerikaansche vlag. Fol: 367.
• Insgelijks de overige heeren C:C:G:G (commissarissen
generaal) op dat su jet door hoogst dezelve in gem:
(gemelde) besoigne gedeclareerd. Fol: 367.
• Is geleezen eene missive vanden eng: comm: (engelsche
commodore) Charles Mitchell versoekende om
ontwoord op zijne missive vanden 7: deeser. Fol: 367.
• Waar op is verstaan den 1.ste secretaris Daniels te
qualificeeren gem: (gemelde) comm: (commodore)
Charles Mitchell het ter zijde vermelde te
communiceeren. Fol: 368.
• Communicatie vanden heer C: Ge: A: (Commissaris en
Gouverneur General Willem Arnold Alting) van eene
missive van ged: eng: comm: (engelsche commodore)
Charles Mitchell gerigt aande Hoge Reg: (Regeering)
betuijgende desselfs genoegen over de aflading in zijn
scheepen van Japans staat koper. Fol: 368.
• Met aanbod om nog andere goederen voor reek: van de
Nederl: (Nederland) comp: (compagnie) voor Bengalen
in teneemen. Fol: 368.
• Is geleezen eene missive vanden commandant der op
Sourabaija leggende Fransche scheepen D' Auribeau aan
C:C:G:G (commissarissen generaal). Fol: 368.
• Verzoekende om den overbrengen die missive den
Ridder Cretin alle beleeft heiden hulp te bewijsen. Fol:
368.
• Zullende het ter zijde vermelde door den secretaris
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Eduard Daniels mantwoord werde gerescribeerd. Fol:
369.
Op communicatie vanden heer C: Ge: F: (Commissaris
Generaal Frijkenius) van het arrive van twee der zeeven
officieren door den op Sourabaija leggende Fransche
Commandeur D' Auribeau naar Samarang opgezouden.
Fol: 369.
Waar ende zelve op gedaan verzoek vanden heer mede
C: Ge: A: (Commissaris en Gouverneur General Willem
Arnold Alting) instaat van arrest geplaatst op des
compagnies schip Ijselmonde. Fol: 369.
Is verstaan zig daar mede te conformeeren. Fol: 369.
Is geleezen een missive van voorschreeven Fransche
officieren aanden heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal
Frijkenius) gerigt, met een verbaal van het voorgevallend
op Sourabaija zedert de aan komst der Fransche
scheepen La Recherche en L'esperanse. Fol: 370.
En een betoog vande enoegt daardige handelwijze
vanden commr: (commandeur) D' Auribeau ten hunnen
op zigten. Fol: 370.
Waar op het ter zijde vermelde in aanmerking genomen
zijnde. Fol: 370.
Is verstaan het ingebragt beswaar buijten dispositie te
houden. Fol: 370.
Dog zullen zij worden geinformeerd dat men hend weder
na Java zal terug zonden tot dat gelegenheid zal zijn om
te kunnen repatrieeren. Fol: 371.
Gelet zijnde dat de predikanten bij de voor beddinge voor
des lands overheeden zig met schikken nade daar te
beraamde order. Fol: 371.
Zal hier op het verlangen van C:C:G:G (commissarissen
generaal) aan gem: (gemelde) predikanten werden te
kennen gegeeven dat gem: (gemelde) order woordelijk
wierde agtervolgd. Fol: 371.
Deliberatie op eene missive van de Hoge Reg:
(Regeering) aan C:C:G:G: (commissarissen generaal) in
dato 9: deezer. Fol: 371.
Zal omtrend het eerste jooniet betreffende de
gerequireerde vertonnig hoedanig de Ceijlonsche lasten
zoude konnen worden verminderd, uitgesteld te mogen
laten tot den raad extra ord: (ordinair) Coenrad Martin
Neun van berigt zal hebben gediend. Fol: 372.
Het ter zijde vermelde werden gerescribeeren. Fol: 372.
2/ de onder de gew: (geweezen) kassier der
gedissolveerde amphioen societeit op gegeve berustened
penn: (penningen) ten behoeven van participanten in
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Europa zig bevindende. Fol: 372.
Zal op de hier neevens bepaalde termijn in scomps: (des
compagnies) kas ter remitteernig moeten worden
overgbragt. Fol: 373.
En geduurende den tijd van drie jaaren de hier bij
bepaalde som meerden ter remitteering worden
geaccordeerd. Fol: 373.
Hebbende den heer C: Ge: A: (Commissaris en
Gouverneur General Willem Arnold Alting) aan zig
gereserveerd gehoudende teneemen dispositie omtrend
het aandeelvan zijn hoogheid in de gew: (geweezen)
Amphioen Sociteit. Fol: 373.
3/ betrekkelijk het doorden heer mede C: G: A:
(Commissaris en Gouverneur General Willem Arnold
Alting) in rade van Indie overgelevert 3o: advis op de
res: (resolutie) van H:H:Mogd: (hunner hoog mogende)
om geen oorlog scheepen van vreemde natien inde Ind:
(Indiasche) etablissementen te admitteeren. Fol: 373.
Zal met de bedenkingen der M:M: (ministers) op de
buiten comptoiren na Nederland werden gezonden. Fol:
374.
4/ De consideratien der Hoge Reg: (Regeering) op het
ontwerp tot herstol van s'comp: (des compagnies) zaken
in Indie zal C:C:G:G: (commissarissen generaal)
belijven afwagten. . Fol: 374.
5/ Insgelijks omtrend de aan te werden middelen ter
bevordering van de gezondheid te Batavia. Fol: 374.
6/ De toegezondene papieren concerneerende de hier
agter gelatene goederen vanden gem: (gemelde)
Lieutenant
Militair Isaac De Meuron zal
aandevergadering van 17: werden aangeboren. Fol: 375.
Het bedragen van rds, (rijksdalders) 28: 45: op de te kort
konning der onkosten, van de procedures van gem:
(gemelde) Isaac De Meuron walke ten lasten vanden
Chinees Tjap Tjieuw wed gebragt als onbillijk
beschound, . Fol: 376.
En in aanmerking genomen zijnde dat veele lieden zig
beklagen over het hoog beloop der proces ongelden. Fol:
376.
Zal de Hoge Reg: (Regeering) C: C: G: G:
(commissarissen generaal) moeten informeeren in
hoeverre de in anno 1793: ontworpen salarissen lijst
worden nagekomen. Fol: 376.
Het berigt vanden raad extra ord: (ordinair) mom op de
aandevergadering van XVII gedaane klagten van den
kapitain Mil: (militair) Le Clerq. Fol: 376.
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Zal aandevergaderringe van 17:e werden ge zonden. Fol:
377.
Het gedrag vanden water fiscaal saxe op zigtelijk het
door de Hoge Reg: (Regeering) aan herd gedemandeerde
onderzoek naar zeekere quantiteit koffij ontdekt in het
schip den arend, in een ongunstig tigt beschouwd. Fol:
377.
Waar in desselfs wangedrag geles gen is toont den Fert.
Fol: 378.
Zullende de Hoge Reg: (Regeering) bij secreete missive
worden geinformeerd van het ongenoegen van C: C: G:
G: (commissarissen generaal) overhet gedrag van gem:
(gemelde) fiskaal saxe daar ingehouden. Fol: 380.
Ter wijl de deug zaam bevonden 11403 ponden koffij
boonen voorde comp: (compagnie) zullen worden
geconfisqueerd. Fol: 380.
Op de verantwoording vanden gew: (geweezen) fiskaal
te Amboina Koene Koenes ende consideratien vanden
raad ord: (ordinair) Wiegerman. Fol: 381.
Bij C: C: G: G: (commissarissen generaal) de hier bij
vermelde reflerien gevallen zijnde. Fol: 381.
Is verstaan de Hoge Reg: (Regeering) te qualificeeren
deeze zaak conform ged: consideratien aftedaen. Fol:
382.
Nopens het fournissement van het ambtgeld op Java. Fol:
383.
Zal zo mede omtrend het fournissement van het
ambtgeld op de overegd oostersche comptoiren de
consideratien der Hoge Regeeringe werden gevorderd.
Fol: 383.
Concerneerende de verantwoording van den geweesen
Bandasch gouverneur Lambertus Jansz Haga. Fol: 383.
Ende consideratien daar op vanden raad ord: (ordinair)
Wiegerman. Fol: 384.
Het verzoek vande Hoge Reg: (Regeering) om de
dispositie van C: C: G: G: daar op te verneemen. Fol:
384.
Zal de Hoge Reg: (Regeering) werden gequalificeerd om
hier op naar welgevallen te konnen disponeeren. Fol:
384.
Het aan de Hoge Regeeringe gedaan verzoek doorden
capitain ter zee Ditmer Smith om onder bepaling als in
Perti vermeld 17: lasten negotiegoederen naar Japan te
mogen overvoeren, en van daar eenige ligte goederen te
mogen meede brengen. Fol: 385.
En het ter zijde vermelde hier op in aanmerking genomen
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zijnde. Fol: 385.
• Mitsgaders overwogen de billijkheid dat de kapitains op
gem: (gemelde) vaarwater goed making hunner kosten
mede te gemoed gekomen. Fol: 385.
• Is verstaan om onder ter zijdevermelde restructen hem te
accordeeren. Fol: 386.
• Omtrend het verzoek der Hoge Reg: Regeering om
gemuniceert werden met het goedvinden van C: C: G: G:
(commissarissen generaal) rakende de ingebraagte
bezwaar vanden raad extra ord: (ordinair) Coenraad
Martin Neun tegens het besluit de Hoge Regeering in
dato 11: maart 1794. Fol: 386.
• Dat door hem cautie zoudeworden gesteld voor de reets
genotens en nog riel geincasseerde 1/6 gedeeltens der
successive ontdekte erreuren. Fol: 387.
• Conform het aangeschreevene aan de Hoge Reg:
(Regeering) doorde vergadering van XVII. Fol: 387.
• Is verstaan de resolutie der Hoge Reg: (Regeering) in
dato 22 junij 1790 op dit solset genomen te laten stand
grijpen. Fol: 392.
• En zal hier op door C: C: G: G: (commissarissen
generaal) de agreatie der verg: (vergadering) van XVII
werden versogt. Fol: 392.
• Op voordraagt bij gem: (gemelde) missive is verstaan
den soldij boek houden endispencier te Samarang Elbers
te bevonderen tot onder koopman. Fol: 392.
• De vande Hoge Regeering ontvangen duplicaaten
treplicaat missive van de heeren B: B: (benrina) tot de
secreete zaken aande Hoge Regeering geschreeven
gedateerd des Hoge den 15: januarij 1783 zal bij eerste
geleegenheijd naar Nederland gezonden worden. Fol:
393.
• Het aande Hoge Regeering gedaan verzoek vanden
kapitain ter zee J: P: (Justinus Philippus) Mann als in
tertu vermeld. Fol: 393.
• Zal om de hier neevens bijgebragte reedenen werden van
dehand geweesen. Fol: 394.
• De dispositie op deverent woordrigen van den
Ternaatsch gouverneur Alexander Cornabe ende
consideratien van den raad extra ordinair van Riemsdijk
zal tot eerstvolgende besoigne werden aangehouden.
Fol: 394.
• Geresumeert en gearresteert een missive aanden
gouverneur van overstraten gedateerd op heeden. Fol:
395.
21 mei 1794
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Gearresteerd eene missive aan de Hoge Regeering van
heeden. Fol: 396.
Als ook eene missive aande Ceijlonsche M: M
(ministers). Fol: 396.
Mitsgaders een circularie missive aande M:M (ministers)
op de buijten comptoiren. Fol: 396.
Uit hoofde van het slegt gedrag van den geweezen
commissaris van de afgeschafte bank courant en Bank
van Leening Paulus vander Stengh. Fol: 397.
Zal de zelve als een onnut subject naar Nederland werden
opgezonden. Fol: 397.
Betrekkelijk deverant woord migen vanden geweezen
Ternaatsch gouverneur Alexander Cornabe ende
consideratien daar op vanden raad extra ord: (ordinair)
van Riemsdijk. Fol: 397.
Is in overweging genomen dat het gebruik van scomps:
(des compagnies) geld ten hoogsten strafbaar moet
worden beschouwd. Fol: 397.
Dog aande andere kant geconsidereert dat inde
administratie vande groote geld kassa meer
onvoorzigtigheid als op zettelijk quade tropen heeft
plaats geheld. Fol: 397.
Is uit dien hoofde goedgevonden hem dor de Hoge Reg:
(Regeering) ernstig te laten reprocheeren. Fol: 398.
En deeze zaak voor ditmaal door bij te laten berusten.
Fol: 398.
C: C: G: G: (commissarissen generaal) zig geinformeerd
hebbende met de reflectien den Hoge Regeering dat het
gedrag vanden Pl: gezaghebber Ekenholm ten aan zien
van ged: (gemelde) Alexander Cornabe zeer partijdig
meet worden be schouwd. Fol: 398.
Zal gem: (gemelde) Hoge Regeering werden
gequalificeerd gem: (gemelde) Alexander Cornabe
weder emploiabel te verklaaren. Fol: 398.
Is geleezen eene missive van den s'lands (des lands)
kapitein Abraham Kuvel en Eng: Comm: (engelschen
commodore) Charles Mitchell mitsgaders de kapitain
den andere Eng: (engelschen) scheepen in dato 19:
deezen. Fol: 398.
In houdende dat zij zoude ampleeteeren de aanbieding
van C: C: G: G: (commissarissen generaal) om dege
voelens vanderraad van justitie in te neemen over de
twee Americaansche scheepen The Amerika en
Enterprise. Fol: 399.
Met verzoek omde bewodigde papieren deeze zaak
specteerende. Fol: 399.
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Is verstaan copia van gem: (gemelde) missive ter afgave
aandenraad van justitie aande Hoge Regeering te zenden.
Fol: 399.
Nog is geleezen eene missive vanden Eng: Comm:
(engelschen commodore) Charles Mitchell gedateerd 19:
meij 1794. Fol: 399.
Houdende betuiging dat hij zig vereerd vind met de
approbatie van dienste door zijn esquader aanden staat
beweezen. Fol: 400.
En dat hij met zijn esquader tot den 1ste: vande maand
julij alhier zoude vertoeven. Fol: 400.
Om als dan vervolgens met C: C: G: G: (commissarissen
generaal) te delibereeren met verder ten nutte van de
geallieerde zoude morten worden verrigt. Fol: 400.
Is verstaan hem te kunnen te geeven het genoegen van C:
C: G: G: (commissarissen generaal) over zijn verblijft
alhier tot den 1ste: junij. Fol: 400.
Als over zijn voorstel om als dan met C: C: G: G:
(commissarissen generaal) te overleggen watverder ten
belange der beijde natien zoude konnen dienen. Fol: 400.
En op eerst gem: (gemelde) missive vanden kapt:
(kapitein) Abraham Kuvel c: s: (cum suis) hem te
informeerend. Fol: 400.
Vande ordres bereeds aanden raad van justitie afgeeven
om haar adviste uijten over de twee scheepen Amerika
en Enterprise. Fol: 400.
En van de toe zending needs opden 15: deezen vande tot
die twee scheepen relative documenten. Fol: 400.
Communicatie per missive van den gouvernemen van
Java's N: O: (noord oost) kust gedateerd 11: meij van het
reventeeren van zijne kruijstogt van des lands fregat de
Amazoon en van zijn vertrek naar herwaards. Fol: 401.
Mitsgaders dat het schip de zwaan op Sourabaija was
agter gebleeven om het schip Taniconomale naar
herwaards teconvoijeeren. Fol: 401.
Over welkens aan houding de dispositie tot de terug
komst van gem: (gemelde) bodem is aangehouden. Fol:
401.
Omtrend de door den heer C: Ge: S: (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) ontwerssen en instructie voor
de Bank van Leening. Fol: 401.
Is met eenige atteratie en ampliatie goedgevonden zig
door meede te conformeeren. Fol: 401.
Ende zelve vervolgens te zenden aande Hoge Regeering
om aan de banks officianten ter rerde afgegeeven. Fol:
402.
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Gelijk ook C: C: G: G: (commissarissen generaal) zig
hebben geconformeerd met de doorden heer C: Ge: S:
(Commissaris Generaal Johannes Siberg) ontwerpen
formulieren van leden zo voor de officianten vande
amfiden directie als vande Bank van Leening. Fol: 402.
• Om door de zelve bij aanvaarding van hun ampt
tewerden gepresteert. Fol: 402.
• Omtrend het adres vanden raad extra ord: (ordinair)
Coenrad Martin Neun vermeld onder de notulen vanden
7: deezen. Fol: 402.
• Is verstaan devandelling der 5: procento vendusalaris als
hier neevens te laten gevolg neemen. Fol: 403.
• En dies genieters reponsabel erden gehouden voor de
schaden die bij het inne der vendugelden worden
geleeden. Fol: 403.
• Dog zal door de overige banks officianten denodige
preecantien hier omtrend moeten worden gebruijkt. Fol:
403.
• Zullende de aanstaande vendutie van vervallen ponden
werden gehouden voor reekening vande officianten die
dezelve hebben beleent gehad. Fol: 404.
• De bepaling van twee klerken en 250:rds (rijksdaalders)
voor schrijt gereed schappen niet toereikende geoordeeld
zijnde zal het eerste wonden bepaald op vier het laaste
op 500: rds (rijksdalders) om des jaarlijks onder de
ongelden door de bank te wonden op gebragt. Fol: 405.
• Zullende het aande bank officianten verboden zijn geen
vendu extracten, waar vande termijn tot het laten
derigeeren van parate executie verstrekken is te mogen
beleenen. Fol: 405.
• Om ter zijde vermelde reedemen zullen de opper
kooplieden des casteels werden gedemandeerd om op te
geeven de bortogten inde groote geldkamer alhier
berustende. Fol: 405.
• Is gearresteerd eene missive aan den Eng: Comm:
(engelschen commodore) Charles Mitchell in dato van
heeden. Fol: 406.
• Opschorting vande ord: besoigne tot den laatsten deezer.
Fol: 406.
31 mei 1794
• Op het kennen geeven door den president van de
naaderen raade van justitie de den des lands kapitein
Kuvel Engelschen Commodore Mitchell zich bij
gemelde rade hadde geaddresseerd om haar gevoelen te
verneemen over het aanhouden der twee scheepen
Amerika en Enterprise. Fol: 407-414.
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En dat door gemelde Rade de Capitain Adam Babcock
na aangezegd om zijne papieren aan haar Leventanen, en
zijne vermeende belangens in te brengen teegens
gemelde Kapitain Kuvel en Commodore Mitchell. Fol:
407.
Dan dat gemelde Babcock hier op een wijgerend
antwoord had gegeven en overneegen was door den raad
van Justitie te compareeren en dat hij zijn papieren reeds
na Bengalen had gezonden. Fol: 408.
Mitsgaders een protest had laten aanleeveren, over de
onbevoedheid van de raad van Justitie om overgemelde
scheepen te Jugeeren. Fol: 408.
En daar omtrend versogt met het goedvinden van
Commissarissen Generaal te worden gemunieerd. Fol:
408.
Is daar op Commissarissen Generaal gedeclareerd
proteste blijkt dat gemelde Babcock in een verkeerd
begrip hier over verseert. Fol: 408.
Zo zal men hem bij missive moeten informeeren dat den
raad van Justitie alleen daar meede tot oogmerk had om
haar advies te kunnen uite over het aanhouden der
gemelde scheepen een geen sints om als Regters dar
over uijtspraak te doen. Fol: 408.
En dat in cas van onwilligheid ook geen reflectie kan
worden geslagen omtrend het geene tot zijn voordeel in
deeze zaak zon moeten stuckken. Fol: 409.
Zullende door gemelde Raad van Justitie van den
kapitein Kuvel en Engellsche Commodor Mitchell
moeten worden gevondend eene specia factie om in cas
van onwilligheid vangemelde Adam Babcock daar op
haar advis uijt te brengen. Fol: 409.
Communicatie van den heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting van eene missive van den des
lands kapitein Kuvel en Engelsche commodor Mitchell.
Fol: 409.
Versoekende dat daar den Engelsche buik The
Rescharch waar aanboord bevind den kapitein Adam
Babcock op morgen zal vertrekken. Fol: 409.
Gemelde kapitein mag worden aangezegt deeze Rheede
niet te verlaten voor dat gemelde Adam Babcock zig van
desselfs boord zal hebben begeeven. Fol: 410.
Hebbende gemelde Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting hier op veeds den toepasselijk antwoord
laten afgaan. Fol: 410.
En hadden kapitein van gemelde Buik aan
Hoogstdezelve verzogt dat indien hem verboden werd
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den kapitein Adam Babcock meede te neemen zulx
schriftelijk mogt en langen. Fol: 410.
Is verstaan gemelde Engelsche commodor Mitchell te
informeeren dat meergemelde Buik The Rescharch niet
voor den 4 Junij van hier staat te vertrekken. Fol: 410.
En dat het Commissarissen Generaal en des voorkant
overvloedig tijd te hebben tot het inwonnen van
informatien van gemelde kapitein Adam Babcock. Fol:
410.
En dat men in de veranderstelling dat hij een
Americaansch onderdaar was zwarigheid zoude maken
hem langen op te houden. Fol: 410.
Indetende hem vermeend request langs de gewoone weg
van regten door den Raad van Justitie alhier vervolgen.
Fol: 411.
Omtrend het verzoek van den Engelsche Commodor
Mitchell bij missive dan Commissarissen Generaal
gedaan om geassisteerd te worden met een schip van de
compagnie
ter
overvoer
van
de
fransche
kuijsgevangenen naar Mauritius. Fol: 411.
Zal aan hem werden te kennen gegeeven dat hoe gaauwe
men hem daar meede wilde gewezen egter uit hoofde van
gebrek aan manschappen buijten staat daar aan te
komenvoldoen. Fol: 411.
En zal copia van gemelde missive het voorschreven
antwoord daar op ten informatie aan de Hoge Regeering
werden gezonden. Fol: 412.
Den eerste secretaris Daniel heeft gerapporteert van het
genoegen neemen van den heer mede Commissaris
Generaal Simoh Hendrik Frijkenius van de besluijten in
het voorgaande besoigne gekomen. Fol: 412.
Er cepto met het afzenden missive aande Hoge
Regeering betrekkelijk het geval van de van Java met het
schip Den Arend in anno 1793 aangebragte koffij
boonen. Fol: 412.
Als zullende Hoogstdeselve in het eerste present zijnde
besoigne zig na de verklaarde. Fol: 413.
Is gearresteerd eene missive aan de Hoge Regeering
gedateerd opheden. Fol: 413.
Gelijk ook eene Missive aan den Engelsche Commodor
Mitchell. Fol: 413.
Is in consideratie genomen om ter bevaliging der
verwagwonderine retour schepen eene bekruijssing in
straat Sunda te laten doen. Fol: 413.
En tenden eijnde den heer Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius zal worden versogt het fregat De
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Amazoon te depecheeren. Fol: 414.
3 juni 1794
• Betrekkelijk het verzoek van den Engelsche Commodor
Mitchell bij missive aan Commissarissen Generaal
gedaan om order te willen geeven om den kapitain Adam
Babcock te doen campareeren voor den Raad van
Justitie. Fol: 415-426.
• Zal den eersten secretaris Daniel worden gecommitteerd
om den kapitein Kuvel en Commodor Mitchell voor te
houden de onbevoegdheid van den raad van Justitie om
deeze zaak als regters zig aan te trekken. Fol: 415.
• En uit dienhoofde den kapitain Adam Babcock met kan
worden geconstringueert voorden raad van Justitie te
moeten companeeren. Fol: 416.
• Hebbende gemelde secretaris Daniel van het volbrengen
van de Commissie als ter zijderermeld Rapport gedaan.
Fol: 416.
• Is geleezen ssene missive van den heer Commisaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh gerigt
houdende hoogstderzelven bedenkingen ten aan zien van
de amerikaansche scheepen Amerika en Enterprise. Fol:
416.
• Ende zwarigheeden die daar uijt zoude konden
voortvloeijen, indien de compagnie zij deeze zaak niet
aan trok. Fol: 416.
• Met betuigingndat het hoogstdezelve aangenaam zoude
zijn indien deeze bedenkingen eenige attentie zoude
mogen verdienen. Fol: 417.
• Gelijk ook het antwoord van den heer Commissarissen
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh opgemelde
missive. Fol: 417.
• Vervattende de een ontwikkeling den reede waarom de
compagnie zig deeze zaak met kan aantrokken. Fol: 417.
• Hebbende den Heere Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting en Johannes Siberg hier omtrend zig
geconformeert met het gevoelen van den Heer
Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburg.
Fol: 422.
• Van gereflecteerd zijnde het verlangen van den des lands
kapitain Kuvel en Engelsche Commodore Mitchell dat
den kapitein Adam Babcock zig zal verklaaren aan welke
notie zijne scheepen behoort. Fol: 422.
• Zal dezelve door den secretaris Daniel werden
geinformeert dat zij gem (gemelde) Adam Babcock tot
dat einde voor den raad van justitie komen doen
dagvaarden. Fol: 423.
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Op bekomen informatie van het voorneemen om gem
(gemelde) Adam Babcock met geweld van boord van
den Engelsche brik The Rescharch af te haalen. Fol: 423.
• Zal den heer Commissaris Generaal Sijmon Hendrik
Frijkenius werden versogt zulx te beletten. Fol: 423.
• Is gelezen eene missive van den Commandeur te Bantam
aan Commissarissen Generaal gerigt. Fol: 423.
• Houdende antwoord op het arculaire aanschrijvens van
Commissarissen Generaal betrekkelijk de resolutie van
van staar hoog mog (mogende) om geen oorlog scheepen
van vreemde Natien in de Indische etablissementen te
domitteeren dan ingevalle van uijtterste nood. Fol: 423.
• Dat na zijn gevoelen de bedenkingen der Hoge reg
(Regeering) bij missive aandergsdering van XVIIe
(Heeren Zeventine) bedeeld in date 7e (sevende)
december 1789 omtrend het gouvernement Ceijlon voor
al te Bantam in aanmerking Zoude dienen te komen. Fol:
424.
• Is verstaan hier van copia te zenden aandevergadeuring
van XVIIe (Heeren Seventiene). Fol: 424.
• Nog geleezen eene missive van den gouverneur van
Javas Noord Oostenst kust Commissarissen Generaal ten
geleide van het gewastend schip De Zwaan en het schip
Frinconomale. Fol: 424.
• Is verstaan als in te passeren het lange aan houdend van
het schip De Zwaan volgende Notulen van den 21ste
(twintigste) meij Jl (jongstleden, 1793). Fol: 425.
• Den eersten secretaris Daniels rapport gedaan hebbende,
dat den heer Commissaris Generaal Sijmon Hendrik
Frijkenius zig wel heeft geliesen te conformeeren om des
lands Fregat De Amazoon naar straat Sunda ter
bekruijssing af te zenden. Fol: 425.
• En dat Hoogstdezelve daar toe de nodige ordres aan den
kapt (kapitein) Kuvel zoude geeven. Fol: 425.
• Is verstaan aanteekening hier van te houden. Fol: 425.
• Zullende den heer Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius door den secretaris Daniels werden
versogt om ter completeering van de Equipagie van het
schip De Erfprins de mankeerende te laaten ligten van
eerder gewapende scheepen. Fol: 426.
7 juni 1794
• Is verstaan aanteekening te houden dan den des lands
kapitain Kuvel en Engelsche Commodore Mitchell door
den secretaris Daniels is aangezegt gewonden om den
kapitain Adam Babcock ter hunne requisitie voor den
raad van Justitie getuigenis der waarheijd te doen

H O G E C O M M I S S I E | 321

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

geeven. Fol: 427-432.
Gelijk den kapitein Kuvel ook heeft gedeclareerd zulx de
intentie van hem en Comm (Commodore) Mitchell te
zijn. Fol: 427.
Maar dat zij een gegrondevrees hadden dat gem
(gemelde) Adam Babcock zulxs zoude tragten te
ontgaan, door zig met den Engelsche Brik The Rescharch
te absenteeren. Fol: 427.
Nodig goordeelt was den capitain van gem (gemelde)
brik The Rescharch te gelasten met van hier te vertrekken
voordat den kapitain Adam Babcock zig vandessefs
boord zal hebben verwijderd. Fol: 427.
Dat gem (gemelde) Adam Babcock daar op aandewal
gekomen en voor den raad van Justitie was verscheenen.
Fol: 428.
Gelijk ook is verstaan aantekening te houden dat volgens
het gerapporteende vonden eerste secretaris Daniels den
heer Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius
wel heeft gelieven te consumeeren om de nodige
manschappen ter complementeering der Equipagie van
het schip De Erfprins te doen egter van eerder
gearmeende compagnie scheepen. Fol: 428.
Op het te kennen geeven door den Heer Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting dat de Hoge
Reg(Regeering) de gedagten van Commissarissen
Generaal wenschen te verneemen omtrend het verzoek
door scheepen en aan haar gedaan ter uijt loving eener
eenprijs ter waarde van 1000rds (rijksdaalders) aan die
geene die de beste middelen zal aan de hand geeven om
de ongezandheid van Batavia weg teneemen. Fol: 429.
Zal de Hoge Reg(Regeering) tot dies uijtschrij vorig
wenden gequalificeerd. Fol: 429.
En zal gem(gemelde) somma van een duijzend Rijses
(Rijksdaalders) moeten werden voldaan uit flaes casse.
Fol: 429.
Op het bij request te kennen gegeven door den gem
(gemelde) boekhouder Gijsbertus Hendrik de Wip van
de Bank Courant en Bank van Leening de Wilt dat daar
hij maar 1/5 gedeelte van het vendusalaris heeft genoten
gehad, hij ook al zo mag volstaan met het voldoen van
zijn aandeel in de desparate vendupenningan. Fol: 430.
Is verstaan met alteratie hier inne in de daar omtrend
reeds genomen dispositie. Fol: 430.
De geweesene officianten van gem(gemelde) bank als nu
op te leggen het voldoen ieder voor 1/5 gedeelte der nog
onvereevende des parate vendupenningen. Fol: 431.
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En zal hier van bij missive aan de Hoge reg (Regeering)
werden kennis gegeeven. Fol: 431.
• Omtrend de bij een adres te kennen gegeeven bezwaaren
van den pro int (interim) advocaat en provisioneel water
fiskaal Mr (mister) Willem Popkens nopens het
visiteeren van compagnies scheepen en vaartuigen. Fol:
431.
• Zal de dispositie tot een volgende geleegenheid werden
aangehouden. Fol: 431.
• En zal aan de Hoge reg(regeering) werden kennis
gegeeven van het aanleggen van de pakketboot De Vlijp
naar Nederland. Fol: 431.
11 juni 1794
• Geleezen zijnde twee missives van den Engelsche
Commodor Mitchell in dato 7 en 7 deezer gerigt aan
Commissarissen Generaal. Fol: 433-452.
• Bij de eerste verzoekende om geinformeert te worden
van de tijding pende Pakketboot uijt Nederland
aangebragt. Fol: 433.
• Ende andere om met Commissarissen Generaal in
conferentie te treeden wat verder tot belang der beijde
Natien zoude moeten worden verrigt. Fol: 433.
• Geevende teevens kennis van zijn aanstande vertrek van
hier na Bengale op den 15e(vijftiende) deezer (juni). Fol:
433.
• Hebbende den Heer Commisaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh op ontfangst van eerst gem
(gemelde) missive terstind meede gedeerd de uijt Europa
ontvangen tijdingen. Fol: 433.
• En bij rondleezing van gem(gemelde) missives is door
Commissarissen Generaal te kennen gegeeven hun
verlangen om ten spoedigsten met hem te overleggen
wat het met zijn der beijde Natien koomt tevorderen. Fol:
434.
• Proponeerende
Commissarissen
Generaal
aan
ged(gedeelte?) Mitchell om ten dien eijnde in het
besoigne van heeden te willen verschijnen. Fol: 434.
• Ten einde hem ook voor te houden de duingende
noodzakelijkheind om zijn bepaald vertrek nog wat uit te
stellen. Fol: 434.
• Hebbende Commissarissen Generaal in middels
overwogen de voorstellen aan ged 9gedeelte?)
Commodor Mitchel te doen bij verschijning in het
besoigne van heeden. Fol: 435.
• Omtrend eenige provisie perde Pakketboot het Haasje
voorden des lands kapitein Kuvel van Kabo aangebragt

H O G E C O M M I S S I E | 323

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

en door den Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg gecommuniceert. Fol: 436.
Maar op aan Kabo volgens cognoscement geen vragt
aldaar was betaald. Fol: 436.
Zal de gedagten van den Heer Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius omtrend de Betaaling der
vragt worden in genomen. Fol: 437.
Betrekkelijk de consideratien van den Heer
Commissarissen Generaal Johannes Siberg over den ver
vaart en handel op Java. Fol: 437.
Zal de dispositie werden aangehouden tot dat zullen zijn
ingekomen de consideratien der Hoge reg (regeering).
Fol: 437.
Den Engelsche Commodore Mitchell in het besoigne
verscheenen zijnde. Fol: 437.
In aan hem versogt zijnde van desselfs voorgenomen
vertrek op den 15(vijftien) deezer (juni) terwillen
uitstellen. Fol: 437.
En wel uit hoofge van de Critieke situatie waar in men
zig bevind. Fol: 437.
Is daar op door den zelven te kunnen gegeeven de
onmogelijkheid om zig langer te kunnen op houden, en
zulxs uit hoofde van de groote sterste onder zijn
equipagie. Fol: 438.
Dog zoude egter het aan hem gedaan verzoek bij een
krijgsraad met zijne officienen in overweeging neemen.
Fol: 438.
Op de te kennen gegeeven bezwaaren van ged (gedeelte)
Comm (Commodore) Mitchell van geen honneur genoeg
te genieten als oordeelende dat hij behoorde gelijk
gesteld te worden met den des lands cap (capitein)
Kuvel. Fol: 438.
Hem het ter zijde vermelde in antwoord gegeeven zijnde.
Fol: 438.
Is verstaan gem (gemelde) eng (Engelsche) Comm
(Commodeur) Mitchell, en zijne officieren de hierbij
bepaalde honsnas te laten genieten. Fol: 438.
Op de verder klagten van gem (gemelde) commadore
Mitchell over den president van den raads van Justitie
concorneerende de scheepen Amerika en Enterprise.
Fol: 439.
Zal den raad van Justitie door destoge req (request) het
ter zijde vermelde worden gelast. Fol: 439.
Gem (gemelde) comm (commodore) Mitchell kennis
gegeeven zijnde dat vermits den vervoer van contanten
specerijen naar hem met schijnt te conveniceeren. Fol:
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450.
• Commissarissen Generaal tot dien eijnde hadden
aangelegt de Pakketboot Het Flaasje versoekende om het
zelve onder zijn convoij te willen neemen. Fol: 450.
• Het geen door hem wierd aangenomen. Fol: 450.
• Goog declareerde dat hij hadde verwagt dat de contanten
onder Betaaling van twee prcto (percento) voorvragt in
zijn schop zoude hadde worden afgeladen. Fol: 450.
• Is verstaan uijt bijzondere consideratie daar toe over te
gaan. Fol: 450.
• Op het gedaan verzoek van ged (gedeelte) commodore
Mitchell om te mogen behouden de zeevaarende en
kanons aan hem ter assistentie afgeeven. Fol: 451.
• Zal zulx aan hem worden geaccordeert mits van de
ontfangene ammunitie een quittantie af te geven aan de
Major der Artillerij. Fol: 451.
• Gelijk ook omtrend het verzogte schip om tot een Cartel
schip te dienen ter overvoer van de fransche
krijgsgevangene naar Mauritius. Fol: 451.
• De Hoge Reg (Regeering) daar toe zal werden
geauthoriseerd, mitsgaders om de nodige arrangementen
te maken omtrend de Betaaling der randsoenen Na ().
Fol: 451.
• Zullende de Hoge Reg (Regeering) ook werden
aangeschreven met gem (gemelde) Cartel schip te
verzenden de fransche krijgsgevangenen van het
hernomen Americaansch schip Canton. Fol: 452.
• Mitsgaders de van Java herwaarts gezonden officierenen
gemeenen van de Fransche Scheepen La Recherge en
L'Esperance. Fol: 452.
14 juni 1794
• Op communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting van de ontfangen tijding van
Bantam dat aldaar den vijandelijke schip was
verscheenen. Fol: 453-468.
• De welke eenige praanwen had geplundert en van een de
equipagie aan boord ende praanen op sleephouw hadde
genomen. Fol: 453.
• Is verstaan den Heer Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius te verzoeken met den Eng
(Engelsche) comm (commodore) Mitchell ten
spoedigsten efficaciense maatregelen te willen neemen
ten einde gem (gemelde) schip werden opgezogt onder
mogelijk overmeestent. Fol: 453.
• Hebbende den Secretaris Daniels gerapporteerd dat gem
(gemelde) Heer Commissaris Generaal Sijmon Hendrik

H O G E C O M M I S S I E | 325

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Frijkenius tot dat einde direct bij zig had laaten onbieden
den des lands kapitain Kuvel en Eng (Engelsche) comm
(commodore) Mitchell. Fol: 454.
Gelijk ook nog door gem (gemelde) Heer Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting is gecommuniceerd den
ontfangss eener missive van den Gouverneur van
overstraten gerigt aan de Hoge Reg (Regeering). Fol:
454.
Houdende de qualificatie aan den gezaghebber in den
oosthoek verleegt om onder zeekere voorwaardennaan
den commandant der fransche fregatten D'Auribeau te
permitteren zig naar Samarang te mogen begeeven. Fol:
454.
Dan dat gem (gemelde) Commandant had verzogt
bervorens geinformeert te mogen zijn hoedanig hij door
de Hoge Reg (Regeering) thans beschouwd wierd. Fol:
454.
Als ook om wanneer en scheepen van de comp
(compagnie) naar Europa vertrekken daar meede de
reijste mogen aanneemen. Fol: 455.
Zal gem (gemelde) Gouverneur hier op door de Hoge reg
(regeering) worden aangeschreeven om gem (gemelde)
commandant D'Auribeau zijne manschappen te
considereeren als vrienden van de Republiek. Fol: 455.
Als ook dat hem was geaccordeerd om met de retour
scheepen naar Nederland te vertrekken. Fol: 455.
Dog zig tot het vertrek der retour scheepen op Java op te
houden. Fol: 455.
Hebbende den Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting op zig genomen de Hoge reg (regeering)
hier van kennis te geeven. Fol: 455.
Den Commandeur WIllem Jacob Andriesse verzoek
gedaan hebbende om permissie tot den omkoop der
genome Fransche fregatten Le Vengeur en Resolu. Fol:
455.
Ondezelve tot de gepermitteerde vrijevaart te mogen
emploijeeren. Fol: 456.
Is verstaan het eerste lidt van het verzoek aan hem te
accordeeren. Fol: 456.
Dog betreffende het tweede gedeelte aan zig reserveren
de bepalingen door omtrend te maken. Fol: 456.
Deliberatie op een missive den Hoge Regeering aan
Commissarissen Generaal gedateerd 13 junij 1794. Fol:
456.
Het daar bij bedeelde omtrend het aanleggen van het
schip Schagen tot een Cartel schip ter overvoerden
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fransche krijgsgevangenen naar Mauritius cdcpen
Commissarissen Generaal zig welgevallen. Fol: 456.
Gelijk Commissarissen Generaal ook genoegen hebben
genoomen omrend de schikkingen niet den Eng
(Engelsche) Comm (Commodore) Mitchell gemaakt
weegens het benodigen tot overvoer van ged (gedeelte)
krijgsgevangenen. Fol: 456.
Geapprobeert de door de Hoge Reg (Regeering) gedaane
aanstellingen. Fol: 457.
Van Huibert Ketelaar tot Notaris binnen de stad. Fol:
457.
En in plaats van gem (gemeelde) Huibert Ketelaar tot
Fiscaal te Bantam Mr (Mister) J. R. Fiele (Jan Reinier
Fiele). Fol: 457.
Gelijk ook geaccordeerdnde qualiteit van koopman aan
den tweede resident te Djocjocarta J. M van Bronkhorst
(Johannes Meindert van Bronkhorst). Fol: 457.
Mitsgaders op zijn verzoek ontslag verleend aan den
Resident te grisse Mr (Mister) Anthonius Schvenke. Fol:
458.
Met vrijheid om te kunnen repatrieeren. Fol: 458.
En is indesselfs plaats aangesteld geworden den Tweede
administraten uit Grissee Magazijn P. C W Mossel
(Pieter Christiaan Willem Mossel). Fol: 458.
En het bij request gedaan verzoek van den eerste
Pakhuijsmeester en negotie boekhouder te Samarang J.
W. Crose (Johannes Wilhelmus Crose) om ontslag van
gem (gemelde) bediening. Fol: 458.
Om met behouding van desselfs gagie en om olumenten
ende qualiteit van ond scheepen van Batavia naar
herwaarts te werden verlost. Fol: 458.
Is verstaan een dezelve zijne versogte demissie als
vooren gemelt te accordeeren. Fol: 458.
Dog de courshouding zijner gagie te intzeggen. Fol: 459.
Ter vervulling der bediening van gem (gemelde)
Johannes WIlhelmus Crose is aangesteld geworden den
onderkoopman Cornelis van Massau. Fol: 459.
En bevordert in desselfs plaats tot soldij Boekhouder Va
Samarang den onderkoopman C. L. Wieling (Carel
Lodewijk Wieling). Fol: 459.
Als ook ter vervulling van devacante Joost van Hoofd
administrateur te Samarang in plaats van den overleeden
van Gaaswijk (Martinus Leonardus Gaaswijk). Fol: 459.
Den soldij boekhouder aldaar Commissaris Generaal
Christiaan Godlieb Fisscher. Fol: 459.
En weder om in plaats van deezen den onderkoopman
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W. A. van Massau (Wouter Abraham van Massau). Fol:
459.
Den des lands kapitein Kuvel in het besoigne van
Commissaris Generaal verschreven zijnde. Fol: 459.
En te kennen gegeeven hebbende de ongeleegent heijd
waar in hij zig bevond omtrend de zaak van den kapt
(kapitein) Adam Babcock vermits zin vertrek door den
Heer Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius
op morgen was bepaald. Fol: 460.
Versoekende hier inne de adsistentie van
Commissarissen Generaal. Fol: 460.
Waar op dor Commissarissn Generaal het ter zijde
vermelde is geantwoord. Fol: 460.
Den Heer Commissaris Generaal Sijmon Hendrik
Frijkenius per missives kennis gegeeven hebbende van
het depecheeren van des lands fregat De Amazoon ter
bekruijssing van straat Sunda. Fol: 460.
Als ook de vraag bij Hoogstdezelve ontslaan indien het
vijandelijk schip zig uijt straat Sunda mogt hebben
verwijdert wat dan de beweegingen van gem (gemelde)
fregat zoude moeten zijn. Fol: 460.
Proponeerende Hoogstdezelve om in laaste geval De
Amazoon weder na deeze Rheede te doen keenen. Fol:
461.
En daar het baar Japan aangelegt schip met zonder
gevaar zoude kennen vertrekken. Fol: 461.
Zoude Hoogstgem (Hoogstgemelde) Heer Comissaris
Generaal den Eng (Engelsche) Comm (Commodore)
Mitchell versoeken om bij De Amazoon nog een
gewapend Eng (Engelsche) comp (compagnie) schip te
voegen. Fol: 461.
Mitsgaders het verlangen van gem (gemelde) comm
(commodore) Mitchell dat gem (gemelde) verzoek bij
missive aan hem wierde gedaan. Fol: 461.
Geevende
Hoogstgem
(Hoogstgemelde)
Heer
Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius
teffens kennis dat het gewapend comp (compagnie)
schio Christophorus Columbus bij na gereede was om
zee te kunnen kiessen. Fol: 461.
Voor welke communivatie den Heer Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius zijnde. Fol: 461.
Is verstaan met de afzending van De Amazoon waar
straat Sunde zig te conformeeren. Fol: 461.
En Hoogstgem (Hoogstgemelde) Heer Commisaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius werden verzogt den
capitein Kuvel te gelasten het naar Japan gedestineerd
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schip en der zijn convij te neemen. Fol: 462.
En geene vijanden ontmoetende in straat Sunda op de
wegt wordende scheepen in het Nederland te blijven
kruijssen. Fol: 462.
Zullende den Eng (Engelsche) Comm (Commodore)
Mitchell van deeze dispositie bij missive worden
geinformeerd. Fol: 462.
En dezelve de noodzakelijkheid, worden voorgesteld dat
bij gem (gemelde) fregat De Amazoon nog een zijner
gewapende comp (compagnie) scheepen wierden
gevoegd. Fol: 462.
Om des mogelijk zig van het vijandelijk schip te kunnen
meester maken. Fol: 462.
Dispositie op de missive den Hoge Reg (Regeering) in
dato 10 juni 1794. Fol: 463.
1/ Dat Commissarissen Generaal zullen blijven afwagten
de stukken relatief de memorie van Menage van qijlen
den Heer Radermacher. Fol: 463.
2/ Dat onder de verleende vrijheid aan de suiker
molenaars en draksbrarders bij biljet der Hoge Reg
(Regeering) in dato 13 september 1793. De ingeseetenen
tacite waaren begreepen. Fol: 463.
Dog oordelde Commissarissen Generaal noodzaakelijk
dat de gemeente hier van bij biljet beter wierden
geelucideert. Fol: 463.
Ten welken einde de Hoge Reg (Regeering) zal worden
gequalificeert. Fol: 463.
3/ De Consideratien den Hoge Reg (Regeering)
betrekkelijk den vaart en handel op en langs Java zullen
Commissarissen Generaal blij van te gemoet zien. Fol:
463.
En zal gem (gemeelde) Hoge Regeering werden
gequalificeerd imnieens te amplecteeren het voorstel van
den Gouverneur van Overstraten om een malige
overvoor van Rijst van Java naar de overwal te
permitteeren. Fol: 464.
Zullende van de bij deezen genomen dispositie doorden
eeste secretaris Daniels aan den heer Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius werden kennis
gegeeven. Fol: 464.
4/ Opzigtelijk de geregtineerde informatie omtrend den
handel der particulieren op de comptoiren den comp
(compagnie) zullen dezelve. Fol: 464.
5/ Als ook de consideratien omtrend het voorgestelde
door den raad extraord (ordinaire) Neun, nopens de
middelen, Zo ter bevordering eener nauwkeurigen
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administratie der specerijen als ter vergrooting der
circulatie van doud geld on teegengang van van een te
groote uitvoer na China, blijven worden afgerragt. Fol:
465.
• 6/ Van de door de Hoge Reg (Regeering) gemaakte
alteratien en ampliatien in het doorden Heer
Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius
ontworpen schriftuur om het een Instructie voor den
Opperchirurgijn op het hospitaals schip te dienen. Fol:
465.
• Zal worden aangehouden tot gem (gemelde) Heer
Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius zig
daar op zal hebben verklaard. Fol: 465.
• Omtrend het door de Hoge Reg (Regeering)
voorgedragen verzoek van den koning van Bantam om
dit jaar te worden gelibereerd van de betaaling van 12000
Spaansche Reaalen inmindering der rijst schulden
moeten afleggen. Fol: 465.
• Zal aan hem uijtstel worden verleend tot in Anno 1795.
Fol: 466.
• 6/ Geapprobeerd de bevestiging van den negotie
boekhouder in Japan Samuel Bernard tot de qualiteit van
koopman. Fol: 466.
• Gelijk ook aan den dispositie aldaar Jan Baptist Richard
de qualiteid van onderkoopman. Fol: 466.
• Is geleezen eene missive van den Gouverneur te
Macasser Willem Beth Jacobszoon in antwoord op het
aangeschreevene van Commissarissen Generaal omtrend
de resolutie van Haar H. M. om geen oorlog scheepen
van vreemde Natien inde Ind (Indie) Etablissementen te
admitteeren. Fol: 466.
• Van welke missive is verstaan copia te zenden van de
vergadering van XVIIe (Heeren Seventiene). Fol: 467.
• Is gearresteert eene missive aan den Eng (Engelsche)
Comm (Commodore) Mitchell gedateerd opheeden. Fol:
468.
15 juni 1794
• Op het aan den Eng (Engelsche) Comm (Commodore)
Mitchell bij misive gedaan verzoek om een zijner
scheepen bij des lands fregat De Amazoon te willen
voegen ten einde het vijandelijk schip in straat Sunda op
te Zoeken. Fol: 469-472.
• Door den zelvem te kennen gegeeven zijnde van het
voorneemen te hebben om dadelijk met de geheele vloot
na zee te willen gaan. Fol: 469.
• Zullende gem (gemelde) Commandeur worden versogt
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hier over met Commissarissen Generaal nader te willen
aboucheeren. Fol: 470.
• En is ten dien eijnde in het besoigne van Commissarissen
Generaal verscheenen zijnde aan dezelve de gevolgen
die
uijt
desselfs
vertrek
bondevoortvloeijen
voorgehouden. Fol: 470.
• Hebbende gem (gemelde) comm (commodore) verzogt
dat het aan hem gedaan verzoek in geschrift geschiedde.
Fol: 471.
• Als ook dat hij communicatie mogterlangen van de
missive van weegens de Hoge Reg (Regeering) af te
zenden aan het gouvernement van Mauritius. Fol: 471.
• Het welk is verstaan aan hem te accordeeren. Fol: 471.
• Zullende ten dien eijnde copie van gem (gemelde) misive
worden inhandig. Fol: 471.
• Is verstaan het schip De Erfprins naar Japan gedestineerd
te laten convoijceren tot bij op in straat Bliton door des
compagnie gem (gemelde) schip Christophorus
Columbus. Fol: 471.
• En ten dieneijnde door den Heer Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius de manqueerende
manschappen aan de equipagie van gem (gemelde) schip
Christophorus Columbus gesuppleert van de andere
gewapende komp (kompagnie) scheepen. Fol: 472.
• Is gearresteert eene missive aan den Eng (Engelsche)
Comm (Commodore) Mitchell gedateerd opheeden. Fol:
472.
18 juni 1794
• Zijn gearresterd eene missive aan de Hoge regeering.
Fol: 473.
• En eene aan den Gouverneur van Macasser gedateerd op
heeden. Fol: 473.
20 juni 1794
• Is gelezen eene missive van den Eng (Engelsche) comm
(commodore) Mitchell houdende in antwoord op die van
Commissarisen Generaal in dato 15 deezer (juni). Fol:
474-479.
• Waar bij de zelve opgeeft de redenen die hem doen
noodzaken om bij zijn genomen voorneemen om van
hier te vertrekken, te blijven persisteeren. Fol: 474.
• Met aanbieding van zijn dienst waar meede
Commissarissen Generaal voor het gouvernement van
Bengalen hem zoude willen chargeeren. Fol: 474.
• Is verstaan bij missive van heeden hem nogmaals het
gevaar voor te houden, dat uijt desselfs vertrek zoude
komen voortvloeijen. Fol: 475.
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En ernstig aanteduingen om hem van besluit te doen
veranderen. Fol: 475.
• Dog indien hij bij zij voorneemen blijkt volharden, hem
worden teruggevraagd de 60: matroosen naar mede hij
door de Hoge reg (regeering) is geadsisteert geworden.
Fol: 476.
• Zullende gem (gemelde) comm (commodore) Mitchell
ook werden te geeven kunnen dat Commissarissen
Generaal hadden afgezien om de pakketboot het Haasje
onder zijn convoij over Chormandel naar Bengalen te
verzenden. Fol: 476.
• Mitsgaders werden verzogt om zijn route te willen
neemen door straat Sunda, ter beveijliging der verwagt
wordende uitkomen de scheepen. Fol: 476.
• En aan het Gouvernement van Calcutta onder toezending
der missives van en aan den Comm (Commodore)
Mitchell het ter zijden verweldeworden te kennen
gegeeven. Fol: 477.
• Gelijk ook aan de Hoge reg (regeering) tot hem narigt
zullen
worden
toegezonden
copias
van
voorengem(gemelde) missives van en aan den Eng
(Engelsche) Commodore Mitchell. Fol: 477.
• Om bezijden vermelde reeden zal den Heer Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius werden verzogt
alles in het werk te stellen ter bemanning van twee
scheepen om in straat Sunda te kruijssen, en een om
deeze rheede te dekken. Fol: 478.
• In steede van den overleedenen Ignatius Aanzorg is pl
(provisioneel) tot binnen regent in het buijten hospitaal
aangesteld Willem Michael Doekers. Fol: 478.
• Waar van de finale dispositie tot nader gelegenheid zal
worden uijtgesteld. Fol: 479.
• Waar van door den Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting in rade van Indie zal worden kennis
gegeeven. Fol: 479.
• Is gearresteerd eene missive aan den Eng (Engelsche)
Comm (Commodore) Mitchell ten Sine voorschreeven.
Fol: 479.
21 juni 1794
• Ontvangst eener missive van den Cheribond Resident
Johan Lubbert Umbgrove aan Commissarissen Generaal
gerigt. Fol: 480-497.
• Houdende dat hij de door Commissarissen Generaal
gegeeven beveelen omtrend de formeering der straat
reekeningen in observantie zoude neemen. Fol: 480.
• Dog verzoekende om met de hier bij vermelde stukken
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tot dat einde te mogen worden geriefs. Fol: 480.
Is verstaan ten fine van dispositie gem (gemelde) missive
aan de Hoge reg (regeering) te zenden. Fol: 480.
Op communicatie van der Heer Commissaris Generaal
Willem
Arnold
Alting
dat
den
franschen
krijgsgevangenen en capitein Rival verzoek had gedaan
om ter verrigting van eenige zaaken onder het opzigt van
een officier te mogen uijtgaan. Fol: 480.
Zullende gem (gemelde) kapitain Rival mitsg
(mitsgaders) den Sabandhaar van de ter zijde vermelde
daar op genomen dispositie door den Heer Commissaris
General Willem Arnold Alting werden geinformeerd.
Fol: 481.
Gelijk ook aan gem (gemelde) Kapitain Rival zijne
papieren zullen werden gerestitueerd. Fol: 481.
Communicatie per missive van het hoofd te bours van
het vertrek vandaar van het Eng (Engelsche) komp
(kompagnie) schip The Duke of Clarence kapitain John
Flaijes. Fol: 482.
Is geleezen eene missive van het Chinasch opperhoofd
van A. C. van Braam Houckgeest aan Commissarissen
Generaal gerigt. Fol: 482.
Houdende dat hij door een der eerste mandarijn was
beright van de ophanden zijnde 60 jarige regeering van
den keijzer. Fol: 482.
En door dezelve was afgevraagd of de Holl (Holland)
komp (kompagnie) niet zoude komende solveeren
iemand ter congratuleering naar het hof te zenden. Fol:
482.
Begrooting der somma tot den inkoop van de presenten
voor den keijzer benodigde. Fol: 484.
Is hier op wel in consideratie genomen dat de situatie van
de komp (kompagnie) niet locaal buijten gewoone
depenses te doen. Fol: 487.
Ogter de noodzakelijkheid daar van gepenetreerd zijnde.
Fol: 487.
Zo zal der voorslag tot het doen van gem (gemelde)
commissie aan den raad ordinair Mr (Mister) Isaac
Fitsingh gedaan. Fol: 488.
En den zelven door den Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburg hier over werden
onderhouden. Fol: 488.
Deliberatie op eene missive van de Hoge reg (regeering)
aan Commissarissen Generaal. Fol: 488.
Verzoekende te mogen vernemen het goedvinden van
Commssarissen Generaal op de aan haar gepresenteerde
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request door den des lands kapitain Kuvel en Eng
(Engelsche) Comm (Commodore) Mitchell houdende
klagten over den raad van Justitie. Fol: 489.
• En is bij deeze geleegenheid in deliberatie genomen het
verzoek van den kapt (kapitein) Adam Babcock om naar
Bengalen te mogen overgaan. Fol: 489.
• Het welk aan hem toegestaan zijnde. Fol: 490.
• Zal den Eng (Engelsche) Comm (Commodore) Mitchell
werden versogt transport aan den zelven te verleenen.
Fol: 490.
• Dog het verzoek van den des lands kapitain Kuvel en
Eng (Engelsche) Comm (Commodore) Mitchell voor
vervallen worden gehouden. Fol: 490.
• En zal hier van aan de Hoge reg (regeering) werden
kennis gegeeven. Fol: 490.
• Mitsg (Misgaders) aan den Eng (Engelsche) Comm
(Commodore) Mitchell. Fol: 491.
25 juni 1794
• Hebbende den heer Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius gecommuniceert dat een gem
(gemelde) comm (commodore) Mitchell was kennis
gegeeven van het besluit om de Zelve eene missive aan
het Eng (Engelsche) gouvernement in Bengale meede te
geeven. Fol: 491.
• Met bijvoeging dat dezelve niet konden worden
vervaardigd voor dat door gem (gemelde) Mitchell op de
missive van Commissarissen Generaal van gisteren was
geantwoord. Fol: 491.
• In voldoening van het aan den Heer Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius gedaan verzoek had
Hoogstdezelve met den Commandeur Andriesse
overlegt of het mogelijk ware twee scheepen te
equipeeren ter bekruijssing van straat Sunda en een derde
tot dekking der Rheede. Fol: 491.
• Dog dat Hoogst dezelve door gebrek aan manschappen
had bevonden zulxs mogelijk te zijn. Fol: 492.
• Is hoog gem (gemelde) Heer Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius nader versogt om bij
terugkomst van het gewapent schip Christophorus
Columbus en der gewapende komp (kompagnie)
scheepen te voegen bij des lands fregat De Amazoon.
Fol: 492.
• Ter bekruijssing van straat Sunda op de verwagt
wordende scheepen uit Nederland. Fol: 492.
• Op het gecommuniceerde door den heer Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius dat de successive
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op het gewapend komp (kompagnie) schip De Zwaan
geplaatse manschappen zig ontbloot van kleederen en
kooij goed bevinden. Fol: 493.
Zal aan den kapitain van Straalen een partij kleederen ter
verstrekking aan zijn equipagie werden afgegeeven. Fol:
493.
En is wijders door hooggem (gemelde) Heer
Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius
kennis gegeeven dat des lands fregat De Amazoon van
zijn kruijstogt was gereverteerd zonder iets te hebben
ontmoeten. Fol: 493.
Zullende om bekijken vermede reedenen gem (gemelde)
fregat De Amazoon van de bepaalde kruijstogt werden
gecreuseerd waar tot dekking der rheede worden
aangehouden. Fol: 494.
Op het bij request gedaan verzoek van de Commandeur
Andriesse om twee in gekogte scheepen tot den
particulier vaart te mogen emploijeeren. Fol: 494.
Zal de consideratien der Hoge Reg (Regeering) dies
wegens werden gevraagd. Fol: 495.
Betrekkelijk het verzogte goedvinden van den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg eenige provisien
per de Pakketboot het Haasje van Kabo aangebragt voor
des lands fregat De Amazoon waar van geen vragt was
voldaan. Fol: 495.
Zal de gedagten van den Heer Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius worden ingenomen. Fol: 495.
Zo meede omtrend de door de Hoge Regeering gemaakt
alteratie en ampliatien in de instructie voor den
operchirurgijn op het Hospitaalsschip. Fol: 496.
Is van weegens hoog welgem (Welgemelde) heer
Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius door
den Secretaris Daniels omtrend het eerste
concerneerende den aanbreng der goederen voor des
lands fregat De Amazoon het ter zijde vermelde te
kennen gegeeven. Fol: 496.
Mitsg (mitsgaders) dat hoogstdezelve zig liet
welgevallen de door de Hoge Regeering gemaakte
alteratie en ampliatien in de Instructie voor den
opperchirurgijn op het hospitaalsschip. Fol: 497.
Zijn gearresteerd eene missive aan de Hoge reg
(regeering) gedateerd op heeden. Fol: 498-508.
Mitsg (Mitsgaders) eene aan het Engelsch gouvernement
in Bengale. Fol: 498.
Op het bij missive gedaan verzoek van den Eng
(Engelsche) Comm (Commodore) Mitchell om boven de
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aan hem reeds afgegeeven 60 man zeevaarende met nog
50 anders te worden geadsisteerd. Fol: 498.
Is verstaan de reeds afgegeeven 60 man onder ten zijde
vermelde conditien te laten behouden. Fol: 499.
Dog het onder verzoek om nog 50 andere beleefdelijk
van de hand te wijzen. Fol: 499.
Is in aanmerking genomen dat het somtijds zoude
kunnen gebeuren dat den Rng (Engelsche) Comm
(Commodore) Mitchell met ongefundeerde dolcantien
zig aan het Eng (Engelsche) Ministerium in Bengalen
addresserende. Fol: 500.
Zo is den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting versogt van al het gepasseerde met de Engelschen
alhier gedurende het verblijf van gem (gemelde) comm
(commandeur) Mitchell voorgevallen een collectiele
doen formeeren en dezelve te seponeeren. Fol: 500.
Omtrend het gedaan verzoek van Java overgekomen drie
officieren en twee geleerden gehoorende tot de
Equipagie der op Sourabaija leggende Fransche fregatten
La Recherche en L'Esperance. Fol: 501.
Om voor hun vertrek naar boord van het Cartel Schip
schagen eenige tijd te mogen hebben tot het in kopen van
het benodigde tot de reize. Fol: 501.
Zal aan dezelve de verzogte vrijheid werden verleend
onder de daar bij bepaalde reserve. Fol: 501.
En is hier van bij een nota kennis gegeeven aan de Hoge
Reg (regeering). Fol: 502.
Is op het gecommuniceerde door den heer Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburg dat der raad ord
(ordinaire) Mr Isaac Fitsingh door Hoogstdezelve was
voorgehouden of hij geneegen zoude zijn zig te laten
emploijeeren tot Ambassadeur aan het hof en bij den
keizer van China. Fol: 502.
En het gedeclarende van gem (gemelde) raad ord
(ordinaire) Fler Fitsingh desweegens. Fol: 503.
Mitsgaders van zijn verzoek om ter gemoet koning den
kosten een tractement van 600 sp (spaanse) realen
termaand mogt worden toegelegd. Fol: 503.
Met cessering in tusschen van zijne gagie p? als raad van
Indie gemetende. Fol: 503.
Als ook dat aan hem mag werden geaccordeerd om bij
zijn retour onder het Noorder Eijland herwaarts te
kunnen om volgens rang weder in rade van Indie sessie
te neemen. Fol: 503.
Dan wel met het zelve schip direct na Europa te
vertrekken. Fol: 503.
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Is verstaan gem (gemelde) raad ord (ordinaire) Isaac
Fitsingh daar ta te bligeeren en aan te stellen. Fol: 504.
• En bij desselfs komst in China aldaar te laten vergezellen
door het opperhoofd van Braam Houckgeest. Fol: 504.
• Mitsgaders aan de Zelve de gedaane verzoeken te
accordeeren. Fol: 504.
• Zullende zijn verslag van de volbragte Commissie bij
afveestigheid van Commissarissen Generaal aan de
Hoge reg (regeering) moeten daar toe komen. Fol: 505.
• Omtrend het inkopen der geschenken het inrigten der
brieven aan den keijzer van China en het sontoq mitsg
(mitsgaders) het ontworpen der instructie voor den Raad
ord (ordinaire) Isaac Fitsingh. Fol: 505.
• Zullen de heeren Commissarissen Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius en Johannes Siberg werden
verzogten en gecommitteerd. Fol: 505.
• Van het ingekomen venderment ver verkogte amfioen
zal de verg (vergadering) van 17 (heeren seventien)
copia werden aangeboden. Fol: 506.
• Mitsgaders van de ter onder van Commissarissen
Generaal geformeerde bereckening van het onderscheid
van het voordeel dat voor de komp (kompagnie) op den
voet der nieuwe directie word behaald. Fol: 506.
• Betreffende de consideratien van door heer Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburg over de ampten
van Advocaat fiskaal en water fiskaal van India. Fol:
507.
• Zal de dispositie werden aangehouden. Fol: 507.
• Op het gecommuniceerde door den Heer Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius dat des land fregat
De Amazoon gereed legt om na zee te kunnen gaan als
ook dat het gewapend komp (kompagnie)schip De
Zwaan in twee dagen meede daar toe in gereedheid
zoude zijn. Fol: 507.
• Is verstaan dezelve ten spoedigste af te zenden ter
bekruijssing op de verwagt wordende scheepen uit
Nederland. Fol: 507.
• En zo het mogelijk is het gewapend komp (kompagnie)
schip Christophorus Columbus bij zijn retour meede daar
toe te emploijeers. Fol: 508.
• Is gearresteerd eene missive aan de Eng (Engelsche)
Commodore Mitchell. Fol: 508.
1794 juni 28 - 1794 november 10
28 juni 1794
• Communicatie van den secretaris Daniels uit naam van
den Heer Commissarissen Generaal Simon Hendrik
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Frijkenius dat des lands fregat de Amazoon en des komp:
(kompagnie) gewapend schip de Zwaan heeden morgen
in zee (korosi tinta) gestrokken om tusschen de javasch
en het Princen Eiland te kruijssen. Fol: 509.
Hebbende Commissarissen Generaal zig geconformant
met de instructie door hoogst gemelde Heer
Commissarissen Generaal Simon Hendrik Frijkenius aan
den Kapitein Kuvel ter hand gesteld. Fol: 509.
Op de door den Heer Commissaris en Gouverneur
Generaal Willem Arnold Alting kennen gegeven nood
zakelijkheid dat het Eiland Onrust van eenige militairen
wierden voorzien. Fol: 510.
Zullen een officieren en vijf en twintig gemeenen
wurtemburghsche militairen aldaar tot nader order
moeten postvatten. Fol: 510.
Gelijkverder door gemelde Heer Commissaris en
Gouverneur Generaal Willem Arnold Alting is
gecommuniceert dat den Fransche krijgtgevangene
Kapitein Rival was aangezegt geworden om aan den
Sabandhaar op te geeven het benodig de voor zijne
reijze. Fol: 511.
Daar op hadde geantwoord niets benodigt te hebben den
devrije lugt. Fol: 511.
Vervolgens door welgem: (welgemelde) heer
Commissaris en Gouverneur Generaal Willem Arnold
Alting den ontfangst eener missive van den Raad Extra
Ordinair van Indie en Gouverneur van Javasch Noord
Oost kust Mr. Pieter Gerardus van Overstraten
gecommuniceerd zijnde houdende dat aldaar was ten
anker gekomen een drie mast schip voerende een roode
Standaart en den Engelsch vlag. Fol: 511.
Die op de stad met schoten te hebben gehalucerd met
seven schoten was beantwoord geworden. Fol: 512.
Dog kort daar na weder was onder zeijl gegaan
agtertalende hun brief aan gemelde gouverneur. Fol:
512.
Uit welk was gebleeken dat een kapitein van dat schip
zig over het doen van het contra salut had beleedigd
gevonden. Fol: 512.
dat voornoemde John Haijes zig bij zijne brief mede op
een bijzondere wijze had uitgelaten. Fol: 513.
Vertrekende gem: (gemelde) gouverneur dat hem
satisfactie moge erlangen over indecente uijt...kingen ter
zijnde op zigten bij gem: (gemelde) missive gebeetegd.
Fol: 514.
Is verstaan dat van weegens het hollandsche
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gouvernement aan het Eng: (engelsch) Ministers te
Bengale ernstigste presentatien des wegens zullen
worden gedaan. Fol: 514.
En wijders het gedrag van gem: (gemelde) gouverneur
onder ..staande remarque te offerbeeren. Fol: 514.
der verzeekering dat de aakomende schepen wezentlijk
zijn die ze voorgeeven zal den Sabandhaar hunne
papieren werden afgeraagd. Fol: 515.
En bij hun vertrek weder worden terhand gesteld. Fol:
515.
Is op het te kennen geeven door den Heer Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh dat door den
provisioneel water fiscaal aan de boom was
aangehouden een vaartuig met 11 nieuwe en twee
oudezeijlen. Fol: 515.
Dog die ter ordre van de Hoge Regering om ter zijde
vermelde reedenen weder om... gelaageert geworden.
Fol: 516.
Waar door gem: (gemelde) fiskaal omtrend het
voortzellen van zijn actie schijnde geintinndeerd te zijn
geworden. Fol: 516.
Uit dien hoofde proponeerende dat dezelve als nog zende
worden geordonneerd zijne vermeende actie te
institueleren. Fol: 516.
is op het door den heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting ter zijde vermelde te kennen gegeeven.
Fol: 516.
verstaan der proint: (prointerim) water fiscaal Mr.
Willem Popkens te gelasten teegens den baas den zeijl
maken op de equipagie werff ten regoureusten te
procedeeren. Fol: 516.
Omtrend het in komen van de administrateurs in de
pakhuisen op Onrust en de Kuiper door den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg overgelegen
zijnde eene memorie waar biij dezelve inkomen als ter
zijde vermeld word gedetailleeren. Fol: 517.
Mitsgaders van de ongelden die door dezelve moeten
worden gedaagen. Fol: 518.
Proponeerende
welgem:
(welgemelde)
Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg de ter zijde
vermelde 6 poincten die buijten veel bezwaar van de
komp: (kompagnie) aan dezelve zoude konnen worden
ge(korosi tinta)deert. Fol: 519.
Zullen de de inkomsten raneen administrateurs strateur
hier door op circum circa rijksdaalder 6000 worden
gebragt. Fol: 520.
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Is verstaan de vijf eerste poincten te amplecteeren en alzo
die administratien door een persoon te laaten beheeren
met de qualiteid van koopman. Fol: 520.
• wijders ter veebetering van de zeer sobere inkomsten
welke die administratie tegenswoordig afwerpt. Fol: 521.
• En omtrend het ses de poinet om het huijs ten Eiland
Onrust voor reekeening van de comp: (compagnie)
overteneemen onder bepading als bezijden gemeld te
accordeeren. Fol: 522.
• Mitsgaders van deeze dispositie aan de Hoge Regering
kennisse geeven. Fol: 522.
• Op communicatie van de Heer Commissarissen Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh dat aan hoogst dezelve
was ter hand gesteld een ongetekent schriftuur houdende
consideratien over de verzaaken den Bataviasch
ongezondheid. Fol: 523.
• Is verstaan de dispositie daar op te houden. Fol: 523.
• Op het gedaan verzoek van den des lands Kapitein Kuvel
om met agt honderd rijks: (rijksdaalder) uit des comp:
(compagnie) cassa te worden geassisteerd. Fol: 523.
• Zal de Hoge Regering tot die afgeven werden
gequalificeerd. Fol: 523.
• Onder voorwaarden als terzijde vermeld. Fol: 523.
• Is besloten aan te kening te houden dat de Eng:
(engelschen) Comm: (commodore) Mitchell ongeneegen
is geweest om op te geeven de route die hij van hier na
Bengale donkt te neemen. Fol: 524.
• De door den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting geproduceerd bedenkingen over de op brake of
aanhoudening der westersche comptoiren. Fol: 524.
• Zal de deliberatie werden aangehouden tot na het
inkomen der des weegens gevraagde consideratien van
de Hoge Regering. Fol: 524.
2 juli 1794
• Deliberatien omtrend de door den Heer Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh overgelegd
consideratie betrekkelijk de ampten van advocaat fiskaal
en water fiskaal van indie om aan dezelve een beeter
middel van bestaan te bezongen. Fol: 525.
• Resolutie van Heeren Commissaris General daaromtrent
van een heilzame uitwerking zal zijn zo wit als de
genomen secreete resolutie der Hoge Regering. Fol: 526.
• Waar in hun tegenwoordig bestaan is geleegen. Fol: 527.
• Wanneer de inkomsten van den advocaat fiscaal slegts
zullen bestaan in gagie volgens het reglement. Fol: 528.
• En dat aan dezelve tot verteeternig van hun bestaan een
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prc: (procento) van de zuivere winst door de kompagnie
op de amfioen behaald worden de zoude kannen worden
toegelegt. Fol: 529.
Ten einde gemelde fiskaal met billijkheid op te leggen
uijtgestrekte middelen tot tegengang van de
smokkelhandel aan tewenden. Fol: 530.
Proponeerende gemelde Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh om de comp:
(compagnie) hier in te gemoet te komen en belasting te
leggen op de vreemde particuliere scheepen die van het
zee hooft alhier gebruijk maken. Fol: 531.
Is verstaan zig niet het voorgestelde door den Heer
Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh
to conformeeren. Fol: 531.
Dog de geproponeerde introductie van een belasting op
voor schreeven scheepen die dispositie aan te houden tot
dat het ter zijde vermelde zal weesen onderzogt. Fol:
531.
Gelijk ook op de gebragte consideratien van den Heer
Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh
dat het waarneemen van die beide ampten door een
persoon niet met deverescht exactitu de kan worden
verrigt. Fol: 532.
Uit dien hoofde den pro interim advocaat fiscaal en
provisioneel water fiscaal van indie Mr. Willem Popkens
van eerstgemelde post te ontstaan en tot de laastgemelde
aan testellen. Fol: 532.
En tot heb ambt van advocaat fiscaal van indie te
bevorderen het ordinair lid in den Rade van Justitie Mr.
Paul Moumer. Fol: 533.
beide met terugschrijving van gagie tot 50 gulden
termaand. Fol: 533.
En is vervolgens tot vervulling van de post van tweede
administrateur in het graanmagazijn door gemelde Heer
Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh
vorgedragen der persoon van Coenraad Jonas en Jan
Constantijn van Son. Fol: 533.
Dog dat uijthoofde van derzelver 13 jarig dienst de eerst
genoemde het meest daar toe bij hoogst derzelve was in
aanmerking gekomen. Fol: 533.
Propeneerende van der om den laastgemelde tot den
dienst van de eerstgemelde provisioneel aan te stellen.
Fol: 534.
Zo is verstaan gemelde Coenraad Jonas daartoe te
bevorderen. Fol: 534.
En de provisioneele administratie van het ijzer magazijn
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in zijn plaats op te dragen aan den onderkoopman Jan
Constantijn van Son. Fol: 534.
• hebbende den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius versogt dat hoogst dezelven
declaratie omtrend de aanstelling van gemelde Coenraad
Jonas als ter zijde vermeld bij de notulen mogt worden
aangetrekent. Fol: 534.
• Is in overweeging genomen de zwakke gesteldheid van
het collegie van den Rade van Justitie den ood
zakelijkheid dat daar worde voorzien. Fol: 535.
• Mitsgaders gelet dat onder de zig hier bevonden de
persoonen ofschoon den titul van Mr: (Mister) volrende
geene zig bevinden die in bekwaarheid zonnige ondere
dienaaren ....ren. Fol: 535.
• Is daartoe het meest in consideratie genomen den
onderkoopman Jan Gregorius Herklots. Fol: 535.
• Mitsgaders den zelve tot raad ord: (ordinair) is gem:
(gemelde) collegie aan te stellen. Fol: 535.
• Zullen de vergadering van Heren Zeventien het terzijde
gestelde omtrend zonnigd uijt komende leeden van
justitie onder het nog werden gebragt. Fol: 536.
• Mitsgaders werden verzogt om dat collegie voortaan te
laten bestaan de heeft uitpersoonen in nog ten gestudeerd
in de ondere heeft uit persoonen die met in regten
gestudeerd hebben. Fol: 536.
5 juli 1794
• Is in nadere overweeging genomen op het nuttig zoude
weezen dat de Hoge Regering wierde gequalificeerd om
bij vacature in het collegie van den Raad van Justitie van
persoonen die niet gestudeert hebben direct te vervellen.
Fol: 537.
• Is daar op wel door een der heeren de ter zijde vermelde
zevanig heeden door tegens geoppart. Fol: 538.
• Dog dat dezelve zoude weg te neemen zijn indien door
den Raad van Justitie devordragt tot vervulling bij een
tripel getal aan de Hoge Regering wierde gedaan. Fol:
538.
• Ter welke einde de Hoge Regering zouden dienen te
worden gequalificeert. Fol: 538.
• Om vervolgens aan de vergadering van Heren Zeventien
tot de verkrijging van de effective qualiterd rd:
(rijksdaalder) te worden voorgedragen. Fol: 539.
• is verstaan dat den eed door den advocaat en water
fiscaal van indie te presteeren met het hier bij gevoeg de
zal worden geampleert. Fol: 539.
• Wijders die van den water fiscaal nog apart. Fol: 540.
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Zullende de Hoge Regering werden aangeschreeven
jaarlijks bij vernieuwing den eed door de fiskaal mitsg:
(mitsgaders) als hooge en lage ambtenaaren aan den
subject te laten prasteeren in Raad van Indie. Fol: 541.
Excepto terzijde vermelde collegie. Fol: 541.
Omtrend het te bepaalen middel van bestaan voor de
presidenten van den Raad van Justitie en scheepenen zal
de dispositien bij provisie werden aangehouden. Fol:
541.
Omtrend de bij Commissarissen Generaal bekomen
informatien rakende het niet permitteeren aande meede
laaden der Hoge Regering in zonnige gevallen van visie
temogen neemen van de ingediend werdende advisen
aan ter bij weesen van eender secretarissen. Fol: 541.
Zal de Hoge Regering van het terzijde vermelde worden
geinformeerd. Fol: 542.
In verwagting dat zij zig zulks tot narigt zal laten
strekken. Fol: 543.
Is bij resumptie een missive van de Hoge Regering
verstaan. Fol: 543.
De daarbij toege zouden publicatie behelsende een
beteere elucidatie aan de ingezectenen omtrend den
handel met vreemdelnigen. Fol: 543.
onder de terzijde vermelde aanmerking voor voldoende
te consideneeren. Fol: 543.
En als eerste resident te Banjermassing te bevestigen den
onderkoopman Adriaan Willem Jorissen. Fol: 544.
Dog het gedaan verzoek om pardon van Paulus Jacobus
Blandaun bij provisie aan te houden. Fol: 544.
Gelijk ook omtrend het gedaane voorstel van den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg van een gedeette
der losvaartuigen afte schaffen. Fol: 544.
Ente approbeeren de plaatzing van den Kapitein
Luitenant Wijnand Lucas Baggers op het schip de Pollux
en dezelve te bevonden den tot kapitein ter zee Jan
Craaij. Fol: 545.
Mitsgaders tot president van het collegie van curatoren
en scholarchen over de stads schoolen aan te stellen den
Raad Extra Ordinair Steven Poelman in stede van den
Raad Ordinair Adriaan de Bock. Fol: 545.
Gelijk ook op de aangedrongen instantie der Hoge
Regering omtrend zakere insolente brief door den
Engelschen Kapitein John Haijes aan den Gouverneur
Overstraten gechreeven. Fol: 545.
Gemelde Hoge Regering te qualificeeren copia van
gemelde missive aan de M.M. (ministers) in Bengale te
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zenden om door dezelve van het Engelschen
Gouvernement te Calcatta satisfactie dientwegen te
worde gebragt. Fol: 545.
Ende behandeling van den Gouverneur van Overstraten
onderbezijden vermelde aanmerking te approberen. Fol:
546.
en het accordeeren het gedaan verzoek door den Resident
te Paccalongang Nicolaas Alexander Lelieveld om uijt
die post te werden ontflagen. Fol: 546.
Mitsgaders in steerde van dezelve aan te stellen den
Secretaris van Politie te Samarang Frederik Jacob
Rothenbuler. Fol: 546.
En de vervulling van den post van gemelde Frederik
Jacob Rothenbuler aan den Gouverneur van Overstraten
over te laten. Fol: 546.
Omtrend het door den commandeur en opper
equipagiemeester Willem Jacob Andriesse gedaan
verzoek aan met twee scheepen rijst van Java naar den
der oostersche gouvernementen over te brangen zal de
Hoge Regering werden gequalificeerd. Fol: 546.
Mits direct van daar herwaarts kecren. Fol: 547.
Zullende ook gebruijk kannen werden gemaakt van het
aanbod van gemelde commandeur om des compagnie
benodigd heeden naar java vragt vrij overtebrengen. Fol:
547.
In welk geval gemelde aanbod voor vervallen zal moeten
worden gehouden werd ter zijde vermeld. Fol: 547.
Opzigtelijk het verzoek van den Luitenant ter zee Joris
Schut zal de Hoge Regering werden gequalificeerd hent
te ontstaan van de pacquet boot het haasse des
kompagnie schip de Hertog van Brunswijk. Fol: 547.
Op de door den Raad Ord: (Ordinair) Mr. Isaac Fitsingh
gesuppediteert de bedenkingen over het continueren van
den vaart en handel op Japan. Fol: 548.
En de opbrake of aanhouding der westersche comptoiren
zal de dispositie worden aangehouden. Fol: 548.
is verstaan aan de terzijde vermelde klerken ter dienste
der commissie is der toe te leggen een douceur van 15
rijksdaalder ter maand. Fol: 548.
Door de Heer Commissaris General Simon Hendrik
Frijkenius gecommuniceerd zijnde dat het repareeren
van vreemde scheepen ter Eiland Onrust aldar
verderfelijkst voor de kompagnie beschouwden. Fol:
549.
Hebben de hoogst dezelve gep...(tinta tipis) daar in de
hier bij verende bepalingen temaken. Fol: 549.
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Is verstaan de dispositie aan te houden de nadere
schikkingen hier onne te beraamen. Fol: 550.
9 juli 1794
• Is gearresteerd eene missive aan de Hoge Regering
gedateerd op heeden. Fol: 551.
• Is op gedaane klagten van den Directeur der Bank van
Leening Coenraad Martin Neun over ontdekte fourberien
welke door den Boekhouder Secretaris Pandbewaarder
Jacob Paulus Barends zouden zijn gepleegt. Fol: 551.
• Verstaan de dispositie aangehouden tot de nadere
consideratien van gedag te directeur zullen zijn
ingekomen. Fol: 552.
• Zullende inmiddens door den Heer Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh de nodige
middelen worden in te werk gesteld tot secureteit van
gem: (gemelde) Bank. Fol: 552.
• En is gereflecteerd dat in demansserije aldar gepleegt de
Armenische Kooplieden Manoek Jacob Jan en Warten
Gasper meede hadden getremprent. Fol: 552.
• Zal hunne lijwaten niet worden verkogt voordat zij
hunne onderschulden volkomen hebben afbetaalt. Fol:
552.
• Op het gecommuniceerde door den Heer Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius van den ontfangst
eenen missive van den Kapitein Jan Baane mitsgaders
een extract uit het journaal door hem gehouden. Fol: 553.
• Houden kennis geeving van het herncemen van des
compagnie schip Houtlust komende van Malakka ende
omstendig herden en daar bij hebben plaats gehad. Fol:
553.
• is verstaan de equipagie van het schip Christophorus
Columbus het bij sonder genoegen van Commissarissen
Generaal over hem gehouden gedragte betuigen. Fol:
554.
• Een door extract deezes aangemelde Kapitein Jan Baane
kennis te geeven met last om zijne officiaren en geheeld
equipagie hier van te informeeren. Fol: 554.
• Zullende de aan boord van gemelde schip Houtlust
gemaakte krijgsgevangenen naar land werden
getransporteerd. Fol: 555.
• Gelijk ook in commando van het schip Houtlust zal
worden gesteld den kapitein luitenant ter zee Leonardus
van Catz en aan dezelve transport van schipen lading
werden gedaan. Fol: 555.
• En aan den commandeur en opperequipagiemeester
werden gelast de op gemelde bodem bescheiden
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manschappen aldaar te laaten. Fol: 556.
Hebbende den Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting zig gechargeert van deeze dispositie in
raade van india kennis te geeven. Fol: 556.
Is opeen door den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius geproduceert schrifteur aan boord
van het hernomen schip Houtlust gevonden zijnde een
instructie voor de franschan commandeur op gemelde
bodem. Fol: 556.
Houdende de route die hij zoude hebben te neemen
wanneer hij van het fregat La Modeste mogt afraaken.
Fol: 556.
Mitsgaders in aanmerking genomen de publieke
tijdingen onlangs ingekomen. Fol: 556.
verstaan des compagnie fregat de Amazoon en des
compagnie gewapend schip de Zwaan ter vereijdeling
der vijandelijke des seinen afdezonden. Fol: 557.
mitsgaders hier bij te voegen het schip Christophorus
Colombus of ijsselmonde. Fol: 557.
en den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius werden verzogt met den Comm:
(commandeur) en opper equipagiemeester Willem Jacob
Andriesse in overleg te treeden omtrend den verkoop van
de aan hem toe behoorende wel bezelde brik. Fol: 557.
Ten einde bij gemelde gewapende scheepen te worden
gevoegd. Fol: 557.
Zullende dit besluit ten allersterksten werden
gesecreteerd ende instructie voor den kapitein Kuvel
verzegelt werden aftegeeven. Fol: 558.
gelijk ook de naar Java en Cheribon op hun vertrek
leggende scheepen als ter zijde vermeld zullen worden
op gehouden. Fol: 558.
Als ook de Hoge Regering bij missive aan te schrijven
dat de kapitein der geareneer de comp: (compagnie)
scheepen bij hun kruistogt als hier bij vermeld van kunne
ontmoetingen ten eersten kennis te geeven. Fol: 558.
Is op communicatie van den heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting van den ontfangst een secreete
missive van den Gouverneur van Java's Noord Oostcust.
Fol: 559.
Houdende de kennis geeving van zeeker verhaal door
den eng: (engelsch) kapitein John Haijes aan den
Gezaghebber te Sourabaija gedaan. Fol: 559.
nopens de uitzimuge gevoelens der meeste officieren en
geleerden op de fransche fregatten La Recherge en L'
Esperance. Fol: 559.
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Zijn verhaal desweegens. Fol: 559.
Vervattende de gemelde missive verder dat den
Gezaghebber van Hogendorp hier van ten verzoeke van
Kapitein John Haijes. Fol: 560.
• Het in voor schreeven geval gehouden gedrag van de
M.M. (Minister) op Java. Fol: 561.
• Verzoek van ged: (gedaan) gouverneur hoe zig verder
daar in te moeten gedragen. Fol: 562.
• Verstaan dat gemelde gouverneur van weegens de Hoge
Regering zal worden gequalificeert ten fin als ter zijde
vermeld. Fol: 562.
• is op het bij missive door den Heer de Auribeau van
Commissarissen Generaal gedaan verzoek verstaan
dezelve te laaten rescrebeeren dat aan zijn verlangen om
de papieren onder de door bij opgenoem de persoonen
berustende te arresteeren niet worden voldaar. Fol: 562.
• Waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden en
verstaan de Heer de Auribeau door den eersten Secretaris
Daniels te laaten antwoorden. Fol: 563.
12 juli 1794
• Is gearresteert eene missive aan de Hoge Regering
gedateert op heeden. Fol: 564.
• En een aan den commandeur der op Sourabaija leggende
fransche fregatten La Recherge en L' Esperanc. Fol: 564.
• Is verstaan op het voor gestelde door den Heer
Commissarissen General Simon Hendrik Frijkenius hoe
te handelen met de aangebragte particuliere goederen per
het schip Houtlust de dispositie voor eerst aan te houden.
Fol: 564.
• Ende Hoge Regering aan te schrijven dezelve in des
compagnie pakhuijsen te doen op slaan. Fol: 564.
• Gelijk ook omtrend het gecommuniceerde door
hoogstdezelve
van
den
Commandeur
en
Equipagiemeester Willem Jacob Andriesse te hebben
onder houden over den verkoop aan de compagnie van
het ten Eiland de Kuiper gebouw de brik schippen. Fol:
565.
• En dat vaartuig aan gemelde commandeur te staan op
circa negen duizend rijksdaalder. Fol: 565.
• Zal geen Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius werden verzogt het zelve tot de minsste prijs
voor de kompagnie in te koopen. Fol: 565.
• In zo spoedig mogelijk tot de bekruijssing en gereed
heijd te doen. Fol: 565.
• Mitsgaders op propositie van hoogstdezelve het schip de
Zwaan te ontwapenen en het schip de Hertog van
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Brunswijk tot den oorlog te laaten toeriesten. Fol: 565.
En gemelde schip de Zwaan ten eerste te laaten koelen
om de destinatie van het schip de Hertog van Brunswijk
te vervolgen. Fol: 566.
Als ook de equipagie van het schip de Hertog van
Brunswijk te laten overgaan op het schip de Zwaan. Fol:
567.
En hier van bij missive aan de Hoge Regering kennis te
geeven. Fol: 567.
Op propositie van den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius zal den kapitein Kuvel werden
gelast de scheepen naar Java gedestineert tot op de
hoogte van Samarang te convoieeren. Fol: 567.
En hoogstdezelve werden verzogt gemelde kapitein
Kuvel zijne instructie verzegelt meede te geeven. Fol:
567.
Gelijk ook op voordragt van gemelde Heer Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius de Hoge Regering
zal werden gequalificeerd de amphioen gehoorende tot
de lading van het Noord Amerikaansch schip Canton
voorafgaande examinatie van de comp: (compagnie)
over te neemen. Fol: 567.
Op communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh van de arrang..ten door
hoogstdezelve gemakt met den directeur der Bank van
Leening Coenraad Martin Neun omtrend den persoon
van den Boekhouder Secretaris en Pandbewaarder van
gemelde bank Jacob Paulus Barends. Fol: 568.
Als dat gemelde Jacob Paulus Barends reeds in civiele
bewaring was gebragt. Fol: 569.
mitsgaders dat derzelver goederen effecten reeds in
beslag waren genomen. Fol: 569.
ende ordre omtrend gemelde Jacob Paulus Barends
gegeeven aan den commandant van het guarnisoen. Fol:
569.
Als ook aan de officier van de hoofswagt. Fol: 569.
Dat de boedel van Jacob Paulus Barends doen voor de
middag door een epres daar toe benoemde commissie.
Fol: 570.
Dog dat niet toegen staande de gegeeve onder door den
raad op ter ordinair van deweert een briefje van weegens
gemelde Jacob Paulus Barends aan hoogstdezelve was
gepresenteert. Fol: 571.
Houdende verzoek om ontslag onder borgtogt uijt zijn
arrest. Fol: 571.
het welk door hoogst dezelve afgeweesen geworden. Fol:
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571.
Maar aan zijn keuze had gelaten om in de hoofdwagt
arrest te blijven houden den wel zig in compagnie
boeijen in geijseling te begeeven. Fol: 571.
Welk laatste op het gedaan verzoek van gemelde Jacob
Paulus Barends reeds was ter executie gebragt. Fol: 571.
Mitsgaders dat door hoogstdezelve naar gedaane
recherche niet had mogen ontdekken op welke wijze
gemelde briefje aan den raad extra ordinair van deweert
met bezorgt getoerden. Fol: 572.
Dog dat het hoogstdezelve tusschen dat den
commandeur van het gu... met exact genoeg in het
expedieeren der daar omtrend gegeeve onder waare
geweest. Fol: 572.
is verstaan met het verrigte door den Heer Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh zig te
confirmeeren. Fol: 572.
En copia van het onder de notulen van den 9 deezen
vermeld addres van den Raad Extra Ordinair Neun ten
fine om inhouden van den advocaat fiskaal te werden
gesteld aan de Hoge Regering te zenden. Fol: 572.
Met last om teegens degeene die schuldig worden
bevonden zijne actie voor den Raad van Justitie te
instituceren. Fol: 573.
Is verden door den Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh gecommuniceerd van de
verzoeken door den Raad Extra Ordinair van de weert
gedaan voor en ten behoeve van Jacobus Paulus Barends.
Fol: 573.
En bestaande in de hierbij vermelde 7 poincten. Fol: 573.
Waar op is verstaan de twee eerst doen poincten van den
Raad van Justitie te renvoijeeren. Fol: 574.
Het derde poinct onder bezijden gemelde bepaling te
accodeeren. Fol: 574.
Dog het vierde te ontzeggen en hem daar en teegen devijt
de te accordeeren. Fol: 574.
Als ook het ses de voor vervallen te houden. Fol: 574.
En tot het zee van de poinct qualificatie te verleenen. Fol:
574.
Zullende bij missive hiervan kennis worden gegeeven
aan de Hoge Regering. Fol: 575.
Is verstaan de instantie bij missive der Hoge Regering
voor gedragen vanden Kapitein Luitenant en
Gezaghebber op het schip Java Cornelis van Aart om
bevordernig tot kapitein ter zee aan te houden. Fol: 575.
Dog daar en teegen te approbeeren het plaatzen van den
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Kapitein Luitenant Diederich Wiese in commando op het
schip de Stereheance onder bevondernig tot Kapitein ter
zee Christiaan Zummack. Fol: 575.
• Is gearresteert een missive aan de Hoge Regering
gedateert op heeden. Fol: 575.
16 juli 1794
• Op communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius van het vertrek op gisteren
van des lands fregat de Amazoon en compagnie
gewapend schip Christophorus Columbus met de hier bij
vermelde scheepen onder hun convoij. Fol: 576.
• mitsgaders der aan den Kapitein Kuvel meede gegeeven
gemeene en secreete instructien. Fol: 576.
• Is verstaan zig meet den inhoud der voor schreeven
instructien te conformeeren. Fol: 577.
• Zullende den Gouverneur van Javasch Noord Oost kust
van het oogmerk deezer expeditie werden gemelde
formeerd. Fol: 577.
• met aan schrijvers als terzijde vermeld. Fol: 577.
• gelijk ook door hoogstdezelve alverder gecommuniceerd
de gehouden onderhandeling met den commandeur en
opper equipagiemeester Willem Jacob Andriesse over
den verkoop der aan hem toe behoorende nieuwe brik.
Fol: 577.
• Zullende gemelde Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius tot dies inkoop werden
gequalificeerd. Fol: 578.
• In gemelde brik werden genoemd de beschermer en daar
op in commando werder geplaast en Luitenant Jacobus
Herbrug onder bevordernig tot kapitein luitenant. Fol:
578.
• Mitsgaders de equipagie den gedagte brik te bepaalen op
40 europeesche en 20 javaansche. Fol: 579.
• Bij missive van Heeren B.B. (Bewindhebberen) ter
kamer Rotterdam kennisgegeeven zijnde van de bij
hoogstdezelve bekomen informatien dat de slegte
gesteltheid van het schip de Zeebouwer was toe te
schrijven aan het lang leggen ter Bataviasche rheede.
Fol: 579.
• Ende ontstaane bedenkingen omtrend den verkoop van
ged: (gedaan) bodem met dies geheele inventaris voor
slegts 37400 ropias. Fol: 579.
• Zullende papieren daar toe betrekkelijk werden
geexamineert. Fol: 580.
• Den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius op gemerkt hebbende dat tot de sterfte der de
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gemeene zeevaarende moet worden geconfidereert het
willekeurig emploij van dezelve tot roeiers op de
schuiten en sloepen. Fol: 580.
• Zal
hieromtrend
den
commandeur
de
opperequipagiemeester bij extract deeze als te zijde
vermeld nader werden gelast. Fol: 580.
• Is door den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting gecommuniceert eene missive van de kaapsche
M.M. (Ministers) aan de Hoge Regering gerigt gedateert
23 meij laatstleden. Fol: 581.
• Houdende een summier verslag van hunne verrigtingen.
Fol: 581.
• Als ook communicatie dat en vier van agt retour
scheepen reeds gearriveerd waaren. Fol: 581.
• Mitsgaders toe zending van een declaratoir gegeven door
de officieren van de pakketboot de expeditie vervattende
de om standig ..die bij het verover gemelde pakket door
de franschen hadden plaats gevonden. Fol: 582.
• Omtrend het aan de Hoge Regering gepresenteert request
van der Fransche Luitenant Crestin verzoekende om
vermeerdering van tractetement. Fol: 582.
19 juli 1794
• Is verstaan zig met de door den heer Commissaris
Generaal Frijkenius heeft gecommuniceert ingevolge het
nader verzoek ter resolutien van den 16 deser aan zyne
Hoog Edelheid gedaan de door den commanduer in
operequipagiemeester Willem Jacob Andriesse, 19 july
1794.
• Mitgaders dat gemelde commandeur het van Bengalen
verwagtende koper voorgemelde brijk in koops prijs
aande compagnie zonde overdoen, 19 july 1794.
• Zo is goedgevonden en verstaan zig met de
voorschreeven inkoop te conforneeren en bedongen
koopschat ten bedrage van agtduizend kassa an dezelve
werden voldaan, 19 july 1794.
• Betreffende het bij request gedaan verzoek vande
fransche lietenant de crestin ter erlanging van meeder
tractement, 19 july 1794.
• Zal de Hooge Regeering werden gequalificeert ter
afgave eener somma van rijksdaalder 75 des maandelijk,
19 july 1794.
• Om gesteld te worden op rekening der op Sourabaija
leggende fransche fregatten la recherche e L. Esperance,
19 july 1794.
• Omtrend het bij missive gedaan verzoek van den met
schip houtlust opgebragte fransche offocoer om tot
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conservatie hunnen gezondheid dagelijk en te mogen
maken, 19 july 1794.
Zal zulks aan hun onder bezijden vermelde bepaling
werden geaccordeerd onder op en toezigt van een
National officier uit het Bataviasch, 19 july 1794.
En is tevens besloten de officier die hun zal worden aan
daar van direct rapport te doen aan den lieutenant
collonel schafter, 19 july 1794.
Op het gepranadere vanden Heer commissaris generaal
en commandant oper de Navale magt Frijkenius is
goedgevonden en verstaan de pacque pakketboot het
haasje naar Java te zenden om zig aldaar te voegen onder
de vlag van S lands Kapitain Kuvel, 19 july 1794.
Omtrend de door den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg geformeerde vertoeming van zuivre
winsten voor de kompagnie betaale op de onlangs
verkogt partij amfioen, 19 july 1794.
Is geleezen eene missive der vergadering van Heeren
Zeventien in dato 11 january 1794, 19 july 1794.
Hebbende der cersten secretaris Daniels bij het van
gemelde missive zig uit het besoigne geabsenteert, 19
july 1794.
En is verstaan hier van aanteekening en de deliberatie op
gemelde missive voor eerst aan te houden, 19 july 1794.
En vermits de zig hier bevindende ingehuur de scheepen
de vrouwe Agatha Dordrecht en de vrouwe Geertruda
Petronenella voor october, 19 july 1794.
Dat aus nog rum twee maanden voor handen zijn alhier
de gemelde scheepen behoeven beladen te worden, 19
july 1794.
Zal de schippers der voornoemde ingehurde schepen bij
sigte laaten ontbeeden en in bedekte termen voor te
houdeb de gemaakte bepaling bij de certepartijen, 19 july
1794.
Op communicatie vanden heer Commissaris generaal
Nederburg dat het retourneeren schip van Banda met
noten Misschaten in den oofthock van Java Legt ende
bedekingen van hoogst dezelve om het zelve met zonder
convooij van daar te laten vertrekken, 19 july 1794.
Mitgaders mede resumtie genomen van een briesje door
den raad extra ordinair van indie Pieter van de weert aan
den Heer Commissaris generaal Frijkenius, 19 july 1794.
Houdende dat het scheep je va den overleeden hoofds
administrateur te Semarang gaaswijk te Sourabaija met
noten beladen was aangehouden, 19 july 1794.
Is staande deeze besoigne de gouverneur van overstraten
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door den heer Commissaris Generaal Alting uit
particulier aangeschreeve gemelde bodem met zender
convoij te laten vertrekken, 19 july 1794.
23 juli 1794
• Is verstaan zig met de door den heer Commissaris
Generaal Frijkenius heeft gecommuniceert ingevolge het
nader verzoek ter resolutien van den 16 deser aan zyne
Hoog Edelheid gedaan de door den commanduer in
operequipagiemeester Willem Jacob Andriesse. Fol:
583.
• Mitgaders dat gemelde commandeur het van Bengalen
verwagtende koper voorgemelde brijk in koops prijs
aande compagnie zonde overdoen. Fol: 583.
• Zo is goedgevonden en verstaan zig met de
voorschreeven inkoop te conforneeren en bedongen
koopschat ten bedrage van agtduizend kassa an dezelve
werden voldaan. Fol: 583.
• Betreffende het bij request gedaan verzoek vande
fransche lietenant de crestin ter erlanging van meeder
tractement. Fol: 584.
• Zal de Hooge Regeering werden gequalificeert ter
afgave eener somma van rijksdaalder 75 des maandelijk.
Fol: 584.
• Om gesteld te worden op rekening der op Sourabaija
leggende fransche fregatten la recherche e L. Esperance.
Fol: 584.
• Omtrend het bij missive gedaan verzoek van den met
schip houtlust opgebragte fransche offocoer om tot
conservatie hunnen gezondheid dagelijk en te mogen
maken. Fol: 584.
• Zal zulks aan hun onder bezijden vermelde bepaling
werden geaccordeerd onder op en toezigt van een
National officier uit het Bataviasch. Fol: 585.
• En is tevens besloten de officier die hun zal worden aan
daar van direct rapport te doen aan den lieutenant
collonel schafter. Fol: 585.
• Op het gepranadere vanden Heer commissaris generaal
en commandant oper de Navale magt Frijkenius is
goedgevonden en verstaan de pacque pakketboot het
haasje naar Java te zenden om zig aldaar te voegen onder
de vlag van S lands Kapitain Kuvel. Fol: 585-586.
• Omtrend de door den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg geformeerde vertoeming van zuivre
winsten voor de kompagnie betaale op de onlangs
verkogt partij amfioen. Fol: 586.
• Is geleezen eene missive der vergadering van Heeren
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Zeventien in dato 11 january 1794. Fol: 586.
Hebbende der cersten secretaris Daniels bij het van
gemelde missive zig uit het besoigne geabsenteert. Fol:
586.
En is verstaan hier van aanteekening en de deliberatie op
gemelde missive voor eerst aan te houden. Fol: 586.
En vermits de zig hier bevindende ingehuur de scheepen
de vrouwe Agatha Dordrecht en de vrouwe Geertruda
Petronenella voor october. Fol: 587.
Dat aus nog rum twee maanden voor handen zijn alhier
de gemelde scheepen behoeven beladen te worden. Fol:
587.
Zal de schippers der voornoemde ingehurde schepen bij
sigte laaten ontbeeden en in bedekte termen voor te
houdeb de gemaakte bepaling bij de certepartijen. Fol:
587.
Op communicatie vanden heer Commissaris generaal
Nederburg dat het retourneeren schip van Banda met
noten Misschaten in den oofthock van Java Legt ende
bedekingen van hoogst dezelve om het zelve met zonder
convooij van daar te laten vertrekken. Fol: 588.
Mitgaders mede resumtie genomen van een briesje door
den raad extra ordinair van indie Pieter van de weert aan
den Heer Commissaris generaal Frijkenius. Fol: 588.
Houdende dat het scheep je va den overleeden hoofds
administrateur te Semarang gaaswijk te Sourabaija met
noten beladen was aangehouden. Fol: 588.
Is staande deeze besoigne de gouverneur van overstraten
door den heer Commissaris Generaal Alting uit
particulier aangeschreeve gemelde bodem met zender
convoij te laten vertrekken. Fol: 588.
Vermits den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
door indisposche het besoigne heden met kommen bij
woonen is laatstelijks goedgevonden en verstaan den
secretaris Goetbloed bij noodwendige ocupatien
secretaris Daniels. Fol: 589.
Is gearresteerde eene missive aan den gouverneur van
Javasch overstraten gedateert op heeden. Fol: 590.
Is geleezen eene aparte missive van den gezaghebber te
Banda waarneemende hoofd administrateur Albertus
Henricus Veuge aan commissarissen generaal gerigt in
dato 10 junij. Fol: 590.
Houdende zijn antwoord op het excular schrifteurs van
commissarissen generaal betrekkelijk de resolutie van
hun hoog mogende om vreemde oorlog schepen in de
Indie etablissementer te admitteren dan ingevalle vande

H O G E C O M M I S S I E | 354

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

uitterste nood. Fol: 590.
Zullende copia van gemelde missive de vergadering van
Heeren Zeventien werden aangeboden. Fol: 591.
Ende Hooge Regeering insgelijks aan afschift te zonden
met qualificatie om gemelde gezaghebber in resereptie te
doen merken dat hier bij gemelde voorgestekde drivage
vallen in de termen van uittenste nood. Fol: 591.
Mitgaders omtrend het verder geremarqueerde van
ingeval van benodigtheid zig met mildevergenoegen om
buiten gaatste blijven maar gedaan protestatien op de
rheede te komen. Fol: 591.
Zullende het op dit respect voorgedane aan de
gouverneurs van Java en Macassar van aplicatie werden
gemakt opalle de buijten comptouren. Fol: 592.
En bij secrete missive werden gelast zig daar na te
moeten gedragen. Fol: 592.
Is verstaan de door den Heer geformeerde verstaming
van zuire winst op 973 96/125 kisten amphioen te
asprabeeren. Fol: 593.
En copia van dezelve aande Hoge Regeering werden
gezonden om tot een cijnosure voor te vervolg te dienen.
Fol: 593.
Door de advocaat fiskaal volgens resolutie der Hoge
Regeering in dato 23 october 1793 geen en de water
fiskaal een duijzend rijksdaalder aab ampt gold komt op
te brengen. Fol: 593.
Zo is om ter zijde vermelde voldenen verstaan dat door
den advocaat fiskaal 400 en door den water fiskaal 600
rijksdaalder voor ambt geld zal worden opgebragt. Fol:
593.
Omtrend de door den directeur der bank van leening
beraande schikkingen tot het verstellen van een
gerergelda administratien en voorkoming van
kwaadepractijken. Fol: 594.
Is goedgevonden en verstaan de provisioneele
verrigtingen dezelve te aprobeeren. Fol: 594.
En diend volgend goed te keuren dat het ampt van
secretaris werd waargenomen door den commissarissen
vogelaan. Fol: 594.
En dat van bookhouden door den eerstgesworen klerk
valet. Fol: 594.
Alsook het aandezelve toegelegde douceur van een
hondert rijksdaalder des maands. Fol: 594.
Mits het zelve door de bank officianten weder word
gerestitueerd. Fol: 594.
Gelijkook het stellen der sleutels van de bank en die
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handen van de commissaris vande maand. Fol: 595.
Mitsgaders de ofschaffing van het ampt van pand
bewarder. Fol: 595.
Onder ter zijde vermelde bepaling dat bij de twee
differen te Sleutels. Fol: 595.
En tot een spodiege in palming der vendu penningen za
de commissaris van de maand met het uit einde der zelve
de geteekonde quittantien overleggen. Fol: 595.
Op de te kennen gave van den directeur Niun dat bij
revisie der particuliere commissen en uitgestrekke
correspondentien waar voor procento provisie
penningen. Fol: 596.
Zal aan de presente banks officianten te accorderen de
aan handen zijnde gelden ten bediage van ciraum circa
2000 rijksdaalder. Fol: 596.
Om bij preferentie assignatien in Nederland te werden
geremitteerd. Fol: 596.
Zullende de belang hebbers in Nederland moeten werden
geinformeerd dat van het vervolg alle particuliare
commissien blijven afgeschaften. Fol: 597.
Nog is verstaan het bedragen van rijksdaalder 5507:8
toebehoorende aan den gerepatrieenden and directour
generaal titulaar Hendrik Breton door de bank officieren
te in des compagnie kas te laten overbrengen. Fol: 597.
Op het favorabel getuigenis van den directeur Neun
wegens bij sondere iever en vigilantie van den
commissaris vogelaar aan te gevoegd den van schepen
van Batavia. Fol: 597.
Omtrend de bij gemelde bank verbonden lijwaaten door
de armeniers Manuck Jacob Jan en Warten Gaspar. Fol:
598.
Dat de gestipuleerde afloffing binnen twee maanden
ommogelijk en eene inbrenging van andere lijwaten
volstrekt ondoeniljkes. Fol: 598.
Dat ook door een taxatie in de eene maand lijwaaten in
eene andere maand op hoger prijs flaande te laag zoude
worden getaxeert. Fol: 598.
Dat zij dierhalven hebben geinsteert tot voorkoming van
aanmerkelijke verliesen hen goedgunstij te permitteren
de verboden lijwaaten bij termijnen te mogen aflossen
het zij met brieven van credit van wel obligatien of
venduren dementen. Fol: 598.
Als om dat bij onderzoek was gebleeken dat zo wel de
belening op naam van Manuck gedaan als die op de naam
van twitmahl en dezelve is. Fol: 599.
Aan de banks officianten werden gelasten lijwaten
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belinend op de waar van Awitmahl te verkopen. Fol: 599.
En dezelve werden aan gezegt gemelde lijwaten voor
ultimo augustus aanstaande uittelossen of andere
goederen in de bank te brengen ten genoegen van de
officianten. Fol: 599.
Mitgaders om bezijden vermelde redenen gemelde
Awitmahl te verbieden van hier te vertrekken. Fol: 599.
Nog by het voorschreeven Adres gezien zynde dal
Directeur en commissarissen van de bank raad Jaam
geoordeelt hebbende ter presentie van voornoemde
Armeniers en andere belang hebbers. Fol: 599.
Als ook om een of twee maan des maandelijksch
venduter te houden van Lijwaten toe behoorende aan
Christoph Petrus en Elias Jacob. Fol: 600.
Dag om bezijden vermelde redenen de voor angste
geeven aan de goederen van den oud onderkoopman
Winkelmans. Fol: 600.
Zullende hier van extract zo verre het de gewezen
directeur en officianten vande vernietigde bank courant
en bank leening aangaat werden afgegeeven aanden raad
ordinair de Bock. Fol: 600.
Om wanneer zy een ander voor hum min schadelijk en
egter ter bereiking van het oogmerk namentlijk der op
lijwaten uijtgezelte gelden. Fol: 600.
Omtrend de request te kennen gegeven beswaart door
den armenier Elias Jacobs aan het collegie vande bank
van leening. Fol: 601.
Van met te worden belast voor het der rendement van 7
1/2 corgies armosynen die den suppliant op geeft den 12
junij 1793. Fol: 601.
Zal copia van het gemelde request aan den geweesen
pandbewaarder Jacob Paulus Barends om zig daar op te
verantwoorden en de dispositie tot zo lange aan te
houden. Fol: 601.
Gelijk ook is goedgevonden te asproberen het bij
gemelde bank officianten genomen besluit omtrend de
belang hebbens den verbonden lijwaten en zij de statsen.
Fol: 601.
Mitgaders het verzoek bij gemelde adres gedaan een der
kamers in de bank leening te maken en die te laten
approprieeren tot een wooning voor de gezwoord klerk.
Fol: 601.
dag met het voorstel om de papieren van credit met de
koop brieven der vaste goederen in een ijzen kist in de
bank te plaatzen. Fol: 602.
Hebben commissarissen generaal zig met kommen
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conformeeren. Fol: 602.
Als preferabel oordeerlende dat dezelve in de eigentlijke
groote geld cassa worde bewaark. Fol: 602.
Zullende van deze dispositien aan de Hoge Regering
werden kennis gegeven om aande banks officianten te
werden gecommuniceerd. Fol: 603.
Is geleezen een adres vanden raad ordinair Adriaan de
Bock houdende zijn bezwaar. Fol: 603.
1/ de voor 1/5 gedelte aan hem op gelegde vergoeding in
de vanden penningen ten laste vanden gewezen
boekhouder Gijsbertus Henricus de Witt. Fol: 603.
Ten tweeden tegen de qualificatie ingevolge resolutie
van den 21 meij jongstleeden aan de presente banks
officianten verleent om de venditie de verpande
vervallen panden te houden voor reekening van de
vorigen banks officianten. Fol: 603.
dag wanneer hij van het eerste gedeelte van zijne
ingebragte bezwaard niet kan worden ontslagen. Fol:
603.
De als dan neevenstaande somma van rijksdaalder
6576:38 mag worden afgetrekken. Fol: 604.
Als ook dat in zijn faveur mag everden gebragt de
geaccordeerde 1/5 gedelte in de kamer ongelden. Fol:
604.
Mitgaders om gelibereert te worden vande minder
vendementen der panden die met lijdig genoeg hebben
kommen werden verkogt. Fol: 604.
Zullende gemelde adres en bijlagen ten van hunne
consideratien door op te dienen aande Hoge Regering
werden gezonden. Fol: 604.
Is bij resumtie eene missive vande Hoge Regering
gedeteerd 22: deezer daar op verstaan. Fol: 604.
1/ omtrend het door daar bij toegezondene adres door de
raden ordinair en extra ordinair wregerman en van
deweert in rade gedien ter voldoening aan het requesiti
van commissarissen generaal. Fol: 604.
Vervattende de poincten die bepal zoude te worden bij
het
verleenen
aanden
commandeur
en
operequpagiemeester om met particuliere scheepen
handel temogen drijven. Fol: 605.
Is verstaande dispositie alas ter zij de vermeld aan te
houden. Fol: 605.
2/ als ook omtrend het gedaan verzoek der banks
officienten om eenige altertie en ampliatie in het tweede
artilerie der instructie. Fol: 605.
En qualificatie om in bezijden gemelde gevallen
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verbonden vastig heeden te mogen verkoopen. Fol: 605.
3/ op de gedaane voordragt om aan de twee opcht
hospitaals schip geplaatste onder chivurgijers des
mandelijks tot eendouceur toe teleggen rijksdaalder 6:32
ieder zal de Hoge Regeering qualificatie werden
gegeeven. Fol: 606.
4/ gelijk ook op de voordragte van het hoofd vande
Chirurgie tot tweede practisijn en verbandineesten in het
binnen hospitaal is aangesteld der opper Chrirurgie te
Bantam Johan Adolph Juchler. Fol: 606.
Is verstaan de bij requeste gedaan vanden onder
koopman Cornelis Eckhout om de qualiteit koopman
vande hand te wijzen. Fol: 606.
Met vrijlating om na uijtgediend verbond van onder
koopman zig n der aan de Hoge Regering te mogen
adresseeren. Fol: 607.
dag daar tegen geaccordeerd het bij requeste gedaan
verzoek vanden kapitain commandant van de veldschans
Tanjong Poura Willem Dienderik Piclat om ontslaguit
den dienst met toevolging der titul en vang van oud
Majoor van de infanterij. Fol: 607.
En indies plaats aangesteld den capitain militair Jacob
Christiaan vetter op het fractement van lieutenant. Fol:
607.
Zullende als un werden afgezonden de onder 21 meij
gedarestaande secrete missive aande Hoge Regering.
Fol: 608.
Aakende het gesteld van de aangehaalde koffij boonen in
1793 met het schip den Arend van Java aangebragt. Fol:
608.
Welkers afzending onder voormelde datum om ter zij de
vermelde reedenen was opgeschort. Fol: 608.
Declaratie vanden Heer commissaris generaal
deswegens. Fol: 608.
En uit dien hoofde den raad extra ordinair en president
vanden raad van justitie Mr. Carel Saxe tegens den 26
deezer in het besoigne van commissarissen generaal te
ontheden. Fol: 609.
Om wegens gemelde geval voor te houden het hooge
ongenoegen van commissarissen generaal. Fol: 609.
Productie van der heer commissaris generaal
Nederburgh van hoogst desselfs gedagten over het
introduceeren van vuelve belasting op de vreemde
scheepen en vaartrigen welke van het zee hooft gebruikt
maken. Fol: 609.
Is verstan de dispositie daar op aan te houden. Fol: 610.
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Communicatie door den heer commissaris generaal dat
de onder handelingen met de schippers der particuliere
scheepen om een togt na Java te door vrugteloos was
afgelopen. Fol: 610.
• En wel uit hoofde dat de equipagie dier scheepen zig daar
toe met wilde laten emploijeren. Fol: 610.
• Is gemelde heer commissaris generaal Siberg nader
verzogt nogmaal een preuve te willen neemou om het
volk jaar toe over te haalen. Fol: 611.
• En ter bereiking van het oogmerk den commandeur en
opper equipagiemeester Andriesse werde gequalificeerd
aan ieder equipagie een premie uijt te leven. Fol: 611.
• Als ook aan de schippers toe te zeggen 5 rijksdaalder
voor ieder liast rijst die zij boven de ordinaire lading
zullen aanbrengen. Fol: 611.
• Is in aanmerking genomen de inconvementen die er zig
hier voor daan uijthoofde van het gestipuleerde bij de
chertipartij en der particuliere scheepen. Fol: 611.
• Van met tot binnen landsche togten te mogen worden
geemploijrert. Fol: 612.
• Waar omtrend devergaderinge van Heeren Zeventien het
ter zijde vermelde in consideratie zal werden gegeeven.
Fol: 612.
• Op de door den heer commissaris generaal Johannes
Siberg gecommuniceerde swarigheed en successivelijk
waaren voor gekomen het heren van de vregt der
goederen particulieren reckening werden afgeladen. Fol:
612.
• Uit hoofde dat van agteren was gebleeken dat de
berekende vragt bij de conditien vanden 21 maart 1794
bepaald van zommige articulen te hoog was genomen.
Fol: 613.
• Zal de hooge regeering werden gequalificeerd daar in te
houden als met de bellijkheid en des compagnie meste
belang zal overeenkomen. Fol: 613.
• Is verstaan zig te conformeeren met de door den heer
commissaris generaal Frijkenius ontwerpen instructien
voor den gezaghebber op de pakketboot het hassen. Fol:
613.
• Direct teopenen de tweede die hem verzegelt ter hand
gestelt en bij dewelke hij gelast is zijne cours met de
meeste spoed voorttezetten naar het vaarwater tusschen
de eilanden Madura en Groot Solombo. Fol: 614.
26 Juli 1794
• Op het aan de Hoge Regering gedaan verzoek door de
krijgsgevangenre fransche officieren met het schip
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Houtlust opgebragt om geadscsteerd te worden met eene
somma van rijksdaalder 1200. Fol: 615.
Als ook vrijheijd om communicatie te mogen houden
met de gemene tot equpagie geharande. Fol: 615.
Omtrend welkens eerste verzoek de hooge regering reeds
had besloten vier honderd rijksdaalders aandezelve te
door afgeeven. Fol: 615.
dag de overige instantie aan commissarissen generaal
voortedragen. Fol: 615.
Is verstaan de Hoge Regeering te qualificeren tot de
afgave nog 600 rijksdaalder. Fol: 615.
Mits zij daar voor verlenen een wissel betaalbaar aande
Nederlands compagnie. Fol: 615.
Zullende bij de vertrekking van gemelde penningen hun
worden voorgehouden om dezelve zuning te besteeden.
Fol: 616.
En aan den kapitain Degtos werden geaccordeerd om
zijn mede gevangenen te moge spreken. Fol: 616.
Omtrend de favorabel voordragt der hooge regeering dat
den gedeparteerden capitain lieutenant Paulus Roos ten
regten genaamd Paulus Jacobus Blandaun weder mogten
werden hersteld. Fol: 616.
Weder gedegradeert tot aan de Hoge Indiasche regeering
by request verzogt hebbende om pardon en herstelling in
zyn vorige qualiteijd van capitain lieutenant. Fol: 617.
Dat den suppliant thans bekent onder de naam van Paulus
Roos en zodanig als capitain liutenant dienst doende.
Fol: 618.
Dat had hy de naam van Paulus Roos aangenomen om
Heeren bewindhebberen te dupeeren en dan direct in
Nederland tot capitain luitenant was aangesteld. Fol:
618.
Is verstaan gemelde Hoge Reegering te qualificeeren tot
het herstellen van gemelde Paulus Jacobus Blandaun in
zijn voorige qualiteid van kapitain lieutenant. Fol: 619.
Betreffende het gedaan verzoek der Hoge Regeering om
de goed keuring van haar besluit genomen op het door
den heer commissaris generaal Siberg gedaan voorstel
ter afschafking van compagnie lasvaartuigen. Fol: 619620.
Is door bij in overweging genomen dat het een
wenschelijke zaak zoude zijn wanner particulieren
konden werden geanimeert tot aanhouden van eenige
denzelve. Fol: 620.
Ter welke einde de Hoge Regeering bij missiven zal
werden aangeschreeven daar op te dienen vande dezelve
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consideratien en berigt. Fol: 621.
Zullende na des inhoud aan den eerste secretaris Daniels
werde gedemandeerd het formeeren van eene berekening
der voordelen der door uijt vande compagnie zoude
proflueeren. Fol: 621.
Bij examinatie der bedikingen van raad ordinair Jitsingh
over het contieneeren van den vaart en handel op Japan.
Fol: 621.
Waar omtrend te deliberatie laatsgemelde dage desgelijk
is aangehouden hebben de gesamentlijk fleeren
commissarissen generaal bij eene afzonderlijke resumtie
en examinatie der gemelde bedekingen. Fol: 622.
Mitgaders de daar bij voorgestelde middelen om een
verbetering in den handel aldaar te bekomen. Fol: 623.
Dat den gouverneur van Nangazakky indien gevalle op
het vriendelijkste dag in de ernstigste termen verzogt zal
dienen te worden. Fol: 623.
Dat vervolgens de provisien voor het eiland Decima en
van de koopman schappen zo veel als tot betaaling der
ongelden komen strekken afgescheept en voor de
ordinair vertrek dag klarigheid gemaakt zal moeten
worden. Fol: 624.
Dat de afgezonden persoon met slagende in zijn aansoek
tot verbetering het schip ook dadelijk. Fol: 624.
Dat van deese brief vier afschriften zullen moeten
worden gemaakt en direct voor den keijser ter bezorging
aan den gouverneur van Nangazaakki. Fol: 625.
Hebbende de heer fitsingh bij zyne bedenkingen belooft
zodanige opgave en naunkeurig berigt te zullen
suppediteeren. Fol: 625.
Dat deese bekentmaking voorafgegaan zynde in het
volgende jaar een persoon van de vereischte
hoedanigheden naar Japan zoude moeten worden
gezonden het schip. Fol: 626.
Dat de compagnie om haare langjarige en vredige
inworing en de toegenegentheid die bestendig door de
opper hoofden aan het flos ten haaren opzigte is ontwaart
een favorabel bewilliging van 's keijsers. Fol: 627.
Dat dit ontwerp aangenomen wordende het schip mede
onder de Capenberg geankert moet blijven en zo omtrend
de brief als de afscheep de geschinken. Fol: 627.
Commissarissen generaal gebleken zijnde dat dezelve
zijn gegronde op een locaale kennis van dat land. Fol:
628.
Dat de handel als toen gedreven weerd met wimmer
bevorens g'exteerde vexatien. Fol: 628.
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Zullende aan gemelde raad ordinair heer Fitsingh hier
van werden kennis gegeeven. Fol: 629.
Ten einde commissarissen generaal zig hier omtrend
nader zullen komen bepaalen zal aanden eerste secretaris
Daniels werden opgedragen om onderzoek ter doen wat
voordeel de kompagnie door dien handel geheel. Fol:
629.
En ware het wonschelijk geweest dat voorschreeven
memorie voor de jongste berzending naar Japan ter
kennisse van commissarissen generaal was gebragt. Fol:
630.
Zullende naauwkeurig worden onderzogt omtrend de bij
gemelde memorie voorkomende klagten over de slegte
qualifiteid der voor die uijt Europa gezonden wordende
facturen. Fol: 630.
En dewaarheid van dies bevinding aan de vergadering
van Heeren Zeventien voor tedragen. Fol: 630.
Is aan den raad extra ordinair en president vanden raad
van justitie Mr. Carel Saxe in het besoigne van
commissarissen generaal voorgehouden hoogst derzelve
ongenoegen omtrend zijn gehouden gedrag gemelde
fiscaal betreffende zeckere qualiteit aangehaalde koffij
boonen in 1793 van Java aangebragt. Fol: 631.
Hebbende gemelde Mr. Carel Saxe daar op het ter zijde
vermelde gerepliceert. Fol: 631.
En zijn ontslag uit beide zijn ambten verzogt en
permissie om naar Nederland te mogen retourneeren.
Fol: 632.
Als ook om zig te verantworden. Fol: 632.
Het welk aan hem geaccordeerd geworden zijnde. Fol:
632.
dag de instantie om zig te verantwoorden als ter zijde
vermeldt ontzegt. Fol: 632.
Is in deliberatie genomen holdening het op de franschen
her over de compagnie schip Houtlust moest worden
beschoud. Fol: 632.
Het zij als een jerijs dan wel het wettig eigendom vande
compagnie. Fol: 633.
En welke beloning en het laaste geval aande equipagie
van het schip Christophorus Columbus. Fol: 633.
Als aan die van het schip De Ertprins zonde dienen te
worden toegebragt. Fol: 633.
Is verstaan de questie of het wezendelijk een parijs is of
met in het midden te laaten. Fol: 633.
En uit dien hoofde aande equipagie van het schip
Christophorus Columbus tot een beloning toe te leggen
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thien drijzend rijzen. Fol: 633.
Zullende bij te komst van het schip De Erfprins van
Japan omtrend dies equipagie werden gedisponeerd. Fol:
634.
Ende Hooge Regeering werden gequalificeerd de
particuliere en vragt goederen met het gemelde schip
Houtlust aangebragt aande eijgenaars onder betaaling
van tien telaten afgeeven. Fol: 634.
Is bij resumtie gedelibererd op de missive der
vergadering van Heeren Zeventien aan Commissarissen
Generaal in dato 11 januarij 1794. Fol: 635.
Omtrend het voor komende onder 82 door vergadering
van Heeren Zeventien genomen dispositie op de requeste
van wegens de eerste secretaris Daniels gepresenteerd.
Fol: 635.
Zal daar op het ter zijde vermelde in antwoord werden
gegeeven. Fol: 636.
Op het vermelt request van Carel Pieter Reigersman
geweest sijnde eerste administrateur der westrijdsche
pakhuisen alhier. Fol: 636.
Houdende verzoek dat het op zijn gagien en goederen
gelegt mogte worden opgeheeven en een zeer omstandig
velaas Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 636.
En het voorkomen request van gerepatrierden
commandeur de Haart daar bij verzoekende restitutie
onder meer van een Engelsche boot. Fol: 637.
Waar omtrend welgemelde vergadering de gedagten van
commissarissen generaal hebben verzogt. Fol: 637.
Zal het zelve benevens de daar bij ontfangen quittantie
van den baas zij te maken Jan Al. Fol: 637.
Gesteld worden in handen vanden advocaat fiscaal van
Indie. Fol: 637.
Om te ondezoeken van waar gemelde baas zeijlemakers
het daar toe verbruijkte zeijdock heeft bekomen. Fol:
637.
Mitsgaders omtrend het bij 5 voorkomende request
vanden zaak bezongen vanden hertog van Wurtemberg.
Fol: 638.
Tenderende dat de zig alhier op Mr. Cornelis bescheijden
troupen vandesselfs requiment uijt hoofde van aldaar
plaats hebbende groote sterste door andere compagnie
troupes te doen vervangen. Fol: 638.
Door welgemelde vergadering aan commissarissen
generaal gerenvoyert. Fol: 638.
Zal vande opgemelde post beschreden weertembergen
kapitein een declaratour werden gerequreerd. Fol: 638.
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Om aan devergadering van Heeren Zeventien te werden
aangeboden. Fol: 638.
Zullende devergadering van Heeren Zeventien worden
bedankt voorde gegeve informatie van het vacant
verklaaren der post van independent fiskaal aan Kabo.
Fol: 638.
Zijnde teevens verstaan tot dezelve dienst van fiscaal
aldaar aan testellen den koopman Willem Stephanus van
Rijneveld. Fol: 639.
Dag der titul van independent geheel aftschaffen. Fol:
639.
Terwijl de brand gelden zo van den overleeden fiskaal de
Neijs als vanden tegens woordigen van rijneveld als ter
zlijde vermeld zal moeten worden bereckent. Fol: 639.
Betrekkelijk de bij gemelde missive toegezonden extract
van haar hoog mogen in dato 30 october 1793. Fol: 640.
Waar bij haar hoog mogen begeeren het dat bij het te
doene verzoek der compagnie om van octroij
condistincte vertoening van haar staat zal moeten
worden overgelegd. Fol: 640.
Om te komen oordelen of de compagnie zonder het doen
van mieuwe negotiatien zog zal komen soutineeren. Fol:
641.
Waar omtrend zo ver Indien betrefde vergadering van
Heeren Zeventien van Commissarissen Generaal zo
spoedig mogelijk verlangen een vertoening hoedanig
Indie zig in het vervolg zal komen soutineeren. Fol: 641.
Dat sodanige opgave zullende moeten berusten op eene
zo veel mogelijk distincte vertoming aanwijzende den
staat der compagnie ophaare respective etablissementen
in Indie. Fol: 642.
Door het aan den secretaris Daniels en raad extra ordinair
van Indie en visitateur generaal der Indiesche negotie
boeken neun gedemandeerd onderzoek omtrend de
cerlonsche lasten ook bereids het mogelijk is in twerk
gesteld. Fol: 642.
Zullende der eersten secretaris Daniels benevens den
raad extra ordinair het onderzoek over de ter zijde
vermelde comptouren worden opgedragen. Fol: 643.
Het te kennen geeven door den lasten secretaris Daniels
der oorzaken dat deeze hem opgedragen commissie niet
zo spoedig als wel wenschte zoude komen ter uijtvoer
brengen. Fol: 644.
Waar op door den heer commissaris generaal Siberg het
ter zijde vermelde is gedeclareerd. Fol: 644.
Is verstaan de dispositien aan tehouden op het rapport
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vanden erste secretaris Daniels en den raad extra ordinair
neun omtrend het gedaan onderzoek den Bataviasche
negotie en administratie boeken. Fol: 645.
Is door de heeren commissarissen generaal Siberg
gecommuniceert de door hoogstoezelve gebragten
breven voor de heer ambasadeur Isaac Fitsingh het rijk
van China. Fol: 645.
Waar mede commissarissen generaal zig hebben
geconforneerd. Fol: 646.
Als ook met de bij de instructie voor gemelde heer Isaac
Fitsingh verlende qualificatie tot het inkopen te China
van degeschenken voor den keijzer. Fol: 646.
Op het verzoek van meer gemelde heer Isaac Fitsingh om
bepaling der bagagie die hij bij zijn retour van China na
Nederland zal moge medeneeren. Fol: 646.
Zal aandezele werden gepermitterd 10 gebrande kisten
lang 5 hoog enwijd voeten. Fol: 647.
Door den heer commissaris generaal Siberg verstaan
zijnde de ongelijkheid der prijsen der op het thin en
peeper in China in tegenoverstelling van Europa worden
behaald. Fol: 647.
En wel principaal op dat der peeper. Fol: 647.
Als wordende de kompagnie daar bij een schade van f
250000 toegebragt. Fol: 648.
Is verstaan devergadering van Heeren Zeventien voor
testellen om voorstaan van dever zending van peeper na
China geheel afte zien. Fol: 648.
En het daar door ontbrekende aan het fonds met de
assignatien op Nederland of Batavia te supplieren. Fol:
648.
Gelijkook door den heer Commissarissen Generaal
Alting en Siberg is gecommuniceert dat bij hoogst
dezelve ninmmer worden ontvangen de berigten door de
cantonsche bediendens naar Nederland worden
gezonden. Fol: 648.
Waar omtrend bij devergadering Heeren Zeventien zal
worden verzogt dat de nodige aanschrijvens naar China
moge worden gedaan. Fol: 649.
Mitgaders door de heer commissaris generaal Siberg te
kennen gegeven van het door Hoogst de zelve getroffen
acordeerd met de schippers vande particuliere schepen
de vrouwen Agatha Dordrecht en de vrouwen
Geertruuda Petronella tot het doen van een togt naar
Java. Fol: 649.
Waar mede commissarissen generaal zig hebben
geconforneerd. Fol: 649.
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Mitsgaders heer Commissaris Generaal Frijkenius
verzogt om de mattroosen die op gemelde schepen tot
voorschreeven reijs zig zonde toonen van dezelve
afteneeren en met andere te supplieren. Fol: 649.
• Terwijl den heer Commissaris Generaal Alting is verzogt
alle voortgang met het van gemelde scheepen telaten
maaken. Fol: 650.
• En den gouverneur van overstraaten aante schrijven en
het belang van dezelve deproferentie te geeven boven de
compagnie scheepen. Fol: 650.
• Zullende devergadering van Heeren Zeventien alster
zijde vermelde worden vertoond de redenen die
commissarissen generaal met gedragen particuliere
schippers hebben doen moveeren. Fol: 650.
• Dag egter niet meer dan 75 legdagen tot het ontlossen en
weder beladen aan de Caab en te Batavia en ontlossing
in Nederland voor de compagnie bedongen zijn
geworden. Fol: 651.
• Dat heeren commissarissen generaal geoordeelt
hebbende dat nuttig vrugt gebruik van die bodemste
komen trekken. Fol: 651.
• Dat de schippers in stede van kaplarken zullen gemeten
het zelve douceur dat aan de overheden van compagnies
eigen scheepen is toegelegt of 5 rijksdaalder. Fol: 652.
• Dan dat vermits de equipagien in weerwil der
dragredenen hunner bevelhebberen hebben geweigert
zig tot de voorschreeven togt te laaten emploieeren. Fol:
652.
• Is verstaan de zeijldag vande pakketboot de vligt als vast
te bepalen op den 1 september aanstaande. Fol: 653.
• En in tevens besloten van primo tot ultimo augustus
geene extra ordinair zarken voorvallen haast vereisschen
maar eenmaal des weeks te bepalen. Fol: 653.
2 augustus 1794
• Communicatie door den Heer commissaris generaal
Frijkenius van de afzending vanture missive naar Java.
Fol: 654.
• Als eene aanden kapitain Kuvel tot amplintie zijner
instructie. Fol: 654.
• En eene aan den gouverneur van overstraaten diande
geleijde van voorschreeven missive en tot informatie van
voorschreeven amplintie. Fol: 654.
• Den heer Commissaris Generaal Frijkenius verzogt en de
route vande op zijn vertrekken Java leggende brik de
beschermen alster zijde vermeld te doen neemen. Fol:
655.
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Der capitain ter zee Jan Mulder en den kapitain van het
schip de zeckelij Cornelis Adriaansse verzoek gedaan
hebbende om in steede vanden ovelegen Jan Joachim
Milfart als kapitain commandeur op het schip de zeclelij
te werden aangestelt. Fol: 655.
Is daar toe de eerste bevengemelde twee supplianten wel
voor zig heeft dat hy effectief capitein aanmerking
gekomen. Fol: 655.
Dag daar dezelve zo lange hier moet vertoeven tot dat de
zaak vanden verkoop van zijn schip de zeebruwer in
Bengalen zal wezen onderzogt. Fol: 655.
Is verstaan gemelde kapitain Lieutenant Adriaans onder
bevordering tot kapitain ter zee in commandeur op
gemelde bodem te plaatzen. Fol: 656.
En na aflopen van voorschreeven onderzoek een
gunstige reflectie op deperzoen van gemelde Kapitain
Jan Mulder. Fol: 656.
Zullende de papieren gemelde schip betreffende werden
gexamineerd. Fol: 656.
Communicatie door den heer Commissaris Generaal
Nederburgh van het gedaan verzoek door den water
fiscaal popkends. Fol: 657.
Dat zeeker bij hem ingekogt vaartuig ten kaste vande
compagnie in een behoorlijke onder moge werden
gebragt om teegens de zeervens te werden geemploijeert.
Fol: 657.
Mitsgaders dat aan hem mag werden geaceerdeert het
zelf de getal europesen tot roeijers dat zijne predesteeren
hebben gehad. Fol: 657.
Als ook dat de monsteringen de schepen niet moge
geschieden den na ddat dezelve zeelvardig zijn. Fol: 658.
En dat de schepen niet van de rheede mogen werden
gedepeheerd voor dat dezelve volladen en van alles voor
zien zijn geworden. Fol: 658.
Ende Hoge Regeering aante schrijven aan den water
fiscaal te doen afgeven een europeesche quartiermeester
en 10 dato mattrosen tot roeijers op zijn schrijten. Fol:
659.
Als ook om de teegensvoordige geworden te monsterring
der schepen afteshaffen. Fol: 659.
En dezelve met telaten monsteren voor dat ze gereed zijn
om zee te kennen. Fol: 659.
Mitsgaders door de hooge regeering bij billietten te laten
interdieeren het naar boord vaaren der schepen naar
demonstering. Fol: 660.
Anders dan op bekomen permissie briefse van wegens
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den heer gouverneur generaal onderteckens. Fol: 660.
Op verbeurte van een amende van 200 rijksdaalders voor
den water fiskaal. Fol: 660.
Vernoveeren het gestatueeren de bij placaat in anno 1766
concenerende het aanboord varen op de aankomende en
vertrekkende schepen. Fol: 660.
Waar onder ook de dienaaren op het eiland Onrust
bescheijden zijn begreepen. Fol: 660.
Zullende de boot aldaar voor dies overstreeding moeten
boeten meteen departement van amstqualiteid en gagie.
Fol: 661.
Gelijk oo de over heeden der scheepen zullende vanden
gelast zorge te dragen dat nadem anstering humer
bodems geen vaartrigen aanboord werden toegelaten.
Fol: 661.
Mitgaders zal door dezelve bij terug komst hummer
bodems moeten werden verklaart dat zij naar hun vertrek
van hier geen vaartuigen hoegenaamt aan hun boord
hebben geadmitteerd. Fol: 661.
Op pane van aan den lijve te vanden gestraft of inhabil te
worden verklaart. Fol: 662.
Het zelve zal ook van aplicatie werden gemaakt op de
overhaaden der scheepen die goederen voor andere
scheepelingen hier ter rheede leggende hebben
geborgen. Fol: 662.
Zullende ook moeten gerenvoijeert het placaat hondende
verbon teegen het aanboord vaaren der scheepen van de
natien. Fol: 662.
Tot namgt der schepen overheden zal een exemplaar van
voorschreeven biljet in de schepen worden geplaatst.
Fol: 662.
Is verstaan de dispositie aantehouden op het bij request
gedaan verzoek door den tweede administrateur inderest
zydsche pakhuijse retour engelsch om afdoening zijnen
zaak met het ijzen magazijn temogen erlangen. Fol: 663.
Dat hy schoon va gedagten zynde voor de voorschreeven
te kort koming met aansmeekelyk te komen worden
gehouden nogthans in de maand july 1793. Fol: 663.
Dat hem die zelfde vragen circa een jaar daarna en
substantie ook zijn voorgehouden door commissarissen
uit den raad van justitie en hij die toen weder beantwoord
heeft. Fol: 663.
Op het bij request gedaan verzoek vanden onder
koopman Johannes van Haeftens heeft reparatie van het
doorden fiskaal popkens aangedaane schandaal. Fol:
664.
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Dat hy vervolgens overagt weren des avonds eensklop
geallermeert wordende door het geweldig bonven op de
deur van zijn huis buiten komende had bevonden. Fol:
665.
Dat dewijl de vrugtelooze pagingen van hem suppliant
om by den raad va justitie reparatie te erlangen. Fol: 666.
Zal aan hen vandeeze dipositie extract werden terhand
gesteld om daar van het nodige gebruik temaken. Fol:
667.
Omtrend de door den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh ingediende consideratien houdende
ampliatie op de bekentenaking der Hoge Regering op de
hessing van een bepaale van rederaankomend particulier
inlands vaartuig. Fol: 667.
Is verstaan zigte conformeerenen in het eerste derde en
vijft de hier bij vermelde ampliatie temaken. Fol: 668.
Zullende ook door de vreemde natien zonder
onderscheid van wat charter moeten worden voldaan 150
rijksdaalder. Fol: 669.
Hebbende der heer commissarissen generaal Alting die
voordoelen aande kompagnie geledeers. Fol: 669.
En uit dien hoofde de door hoogst dezelve daar uit aande
ter zijde vermelde persoonen betaalde douceur voortaan
uit des kompagnie kassa te voldoen. Fol: 669.
Als ook de verantwoording daar laten doen onder de
generale van aankeragien hoofdgeld van vreemde
particuliere en inlandsche scheepen en vaartuigen. Fol:
670.
En alster zijde vermelde worden verdeelt. Fol: 670.
Blijvende de inverdering gedemanderd aande
Sabandhaar. Fol: 671.
Dog zal de water fiscaal wordengelast vande aan komst
der scheepen en vertuigen exactelijk notitie te honden.
Fol: 671.
In dezelve des weekelijks aan den ontvangen generaal
werden bezorgen aan den ontvanger generaal ten einde
door deeze met de verantwoording. Fol: 671.
Om tegens de vanden Sabdanhaar te werden
geconfronteert. Fol: 671.
Blijvende van deeze belasting gexcuseerd de oorlog
scheepen van vreemde natien. Fol: 671.
Als ook scheepen va vreemde gepreviligeerde
kompagerden. Fol: 671.
Zullende van deeze dispositie door de hoge regering aan
het publiek werden kennis gegeeven. Fol: 671.
Is goedgevonden de dispositie op de missive vanden
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Maccassar gouverneur Both over de op burke van dat
comptoir aan te houden. Fol: 672.
• Tot ontvangen en postmeester generaal aangesteld den
raad extra ordinair van riemsdijk. Fol: 672.
• Onvermenderd de nadere dispositie omtrend get ampt
van ontvangen generaal teneemen. Fol: 672.
• Omtrend de doorden eerste secretaris overgelegde
concept bereckening van het voordeel dat door de
compagnie met den vaart en handel op Japan werd
behaalt. Fol: 672.
• Mitsgaders vande door den zelve overgelegde lijst van
opgavers uit de Bataviasche negatie en bij boeken tot het
complert voltooijen van voorschreeven bereckening
benodigte. Fol: 673.
• Is verstaan deeze aanteckening honden. Fol: 673.
9 augustus 1794
• Is gearresteerde eene missive aan den Hoge Regering
gedateerd op heeden. Fol: 674.
• Omtrend het door de met het schip Houtlust
krijgsgevangene gemaakt officieren gedaan verzoek.
Fol: 674.
• Zal de Hooge Reegering werden gequalificeerd hun te
permitterd met een vreemd schip heer te mogen
vertrekken. Fol: 675.
• Na dat dezelve alvoorens op hun woord van de zullen
hebben verklaar met onders als in ter zijde gemeld geval
tegen de republik te zullen diemen. Fol: 675.
• Ten einde de douceur aan de equipagie van het geworden
schip Christophorus Columbus toegelegt behoorlyk
werden ter hand gesteld zal persoon daar toe werden
gecommitteerd. Fol: 675.
• En aan dezelve qualificatie werden verleerd om met het
aandeel der reeds overleeden alster zijde vermeld te
handelen. Fol: 676.
• Is verstaan zig te conformeeren met de communicatie
door den heer Commissaris Generaal Frijkenius dat door
hoogst dezelve 15 onwillig mattrosen van het
particuliere ingehuurde schip De Vrouw Agatha. Fol:
676.
• Als ook dat hoogst dezelve bij het vertrek vande brik de
beschermen present was gewest dog wegens over
desselfs bezeiltheid van laatstgemelt vaartuig. Fol: 676.
• Voorts is geleezen en gearresteert en missive aan de
commissie raad compagnie handel te Canton en China
strekkende in antwoord op de ingekomen missive van het
afgaande opperhoofd van Braam Houckgeest. Fol: 677.
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Communicatie van de benoeming van den raad ordinair
van Indie Mr. Isaac Fitsingh tot ambassadeur aan het
hopen bij den keisser van China. Fol: 677.
• Zullende aan het afgaan opperhoofd van Braam
Houckgeest werden gepermittererd om te assistentie van
der ambassadeur Isaac Fitsingh in China teverblijven.
Fol: 677.
• En om dezelve bij onverhoopt overlijden als
ambassadeur op tevolgen. Fol: 677.
• En zal de belooning voorde diensten door dezelve in
gemelde ambassade beweezen aan devergadering van
Heeren Zeventien worden gedefereert gelaten. Fol: 678.
• Is gearresteerd den project ceremoniel door de Hoge
Regering bij het vertrek vanden ambassadeur Isaac
Fitsingh na China te werden geabserveert. Fol: 678.
• Zullende de na China bestende schepen onder
commando vanden gemelde Heer Isaac Fitsingh als
admiraal werden gesteld. Fol: 678.
• Gelijk door dezelve het bevel zal worden gevoerd over
de schepen die bij desslefs retour na Nederland zullen
vertrekken. Fol: 678.
• En zal de ter zijde vermelde stukken door den Heer
Commissaris Generaal Alting aan de ambassadeur Isaac
Fitsingh worden ter hand gesteld. Fol: 679.
• Op de bij request te komen gegeven bezwaaren door den
groot kassier Matthys Senn van Basel qualiteerd alas
voogd overde jonge dogter Anna Krijsman. Fol: 679.
• Over het verleenen va appoinctemert de facto op des
Heeren deurwaander. Fol: 679.
• Als ook zijn verzoek dat gemelde zijne pupille mag
trouwen met weer zij verkiest. Fol: 680.
• Waar op gedelibereert zijnde is goedgevonden verstaan
het voorschreeven request en bijlagen te zenden aan den
raad van justitie des casteels Batavia ten einde heeren
commissaris generaal op den inhoud van het zelve ten
spoedigsten te dienen van berigt. Fol: 680.
• En is verstaan van de hand tewijzen het verzoek vanden
raad extra ordinair van om 760 picols met des kompagnie
schepen te vorzonden. Fol: 680.
• Zijn gearresteerd als eene missive aanden raad van
justitie. Fol: 681.
• En een bijvoegsel bijde missive aan de hooge regering
van heeden. Fol: 681.
23 augustus 1794
• Is gearresteerd eene missive aan de Hoge Regeering
gedateerd opheeden. Fol: 682.
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Op bekomen informatie omtrend het ingekogt vaertuig
door den fiskaal Mr. Willem Popkens. Fol: 682.
Zal hem bij extract worden kennis gegeeven dat in zijn
verzoek met kan worden getreeden. Fol: 682-683.
Is geleezen eene missive van den gouverneur van
Javasch N.O. (Noord-Oostkust) in dato achtte deezer.
Fol: 683.
Haoudende onder anderen communicatie van de
aankomst aldaar van Slands fregat de Amazoon. Fol:
683.
En is door den Heer Commissaris Generaal Alting
gecommuniceert de ontfangst der missive van gemelde
gouverneur aan de Hoge Regeering gerigt. Fol: 683.
Houdende communicatie van eene op nieuw ontstaane
partij schap onder de equipagie van de fransche fregatten
La Recherche en L' Esperance. Fol: 683.
Waar op door de Hooge Regeering het hier bij vermelde
zal worden ...... Fol: 685.
Op het ingekomen berigt van den raad van justitie op het
request van Matthijs Senn van Bazel voor zijne Pupille
Anna Kreijsman. Fol: 688.
Is verstaan zijn verzoek als ongefundeert vande hand te
wijzen. Fol: 688.
Onder voorhouding van het hier bij vermelde aan den
raad van justitie. Fol: 688.
Met recommandatie om met het verder te doene
onderzoek alle spoed te maken. Fol: 690.
Gelijk ook het verzoek bij een nader request door
voornamelijk van Matthijs Senn van Bazel gedaan. Fol:
690.
Voor vervallen is gehouden. Fol: 690.
En op gedaane verzoeken van den naar Nederland
verloste raad extraordinair Mr. Carel Saxe. Fol: 690.
Is aan de zelve geaccordeerd om te mogen continueeren
in het ampt van raad van Indie tot zijn vertrek van hier.
Fol: 692.
Ende bagagie van een ordinair Raad van Justitie. Fol:
692.
Als ook te laten behouden de honneurs van een extra
ordinaire Raad van Indie tot op zijn depart van kabo de
goede hoop. Fol: 692.
Dog het gemeten vande gagie van een ordinair Raad van
Justitie te ontzeggen. Fol: 692.
Gelijk ook het paasidie van den Raad van Justitie is
vacant verklaart. Fol: 692.
En tot voor zitter in gemelde rade aangestald den vice
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president Mr. Jacob George van Rossum. Fol: 692.
Onder het genot van zodanige toelage als nader zal
worden bepaald. Fol: 692.
En zal hier van werden kennis geeven aande Hooge
Regeering. Fol: 693.
Omtrend de gedaane klagten door den water fiskaal Mr.
Willem Popkens over de klein agting die hem door den
commandeur Willem Jacob Andriesse zoude zijn
gedaan. Fol: 693.
Dog op zigtelijk omtrend het wegneemen van zijn
schuijts volkop den 15 deezer. Fol: 693.
Hier op door den Heer Commissaris Generaal Alting het
hier bij vermelde gecommuniceert. Fol: 693-694.
Waar omtrend gemelde fiskaal het ongenoegen van
Commissarissen Generaal zal worden voorgehouden.
Fol: 694.
En
het
gedrag
van
den
commandeur
opperequipagiemeester Willem Jacob Andriesse
afgekeurd. Fol: 694.
En zal dezelve van wegens de Hoge Regeering werden
gerecommandeert maenden regard te staan op het
caracter van den water fiscaal. Fol: 694.
En is den heer Commissaris Generaal Frijkenius deeze
gelegendheid verzogt hoogst deszelfs gedagten te laten
gaan omtrend de afschaffing van Europesche roeijers op
de schuiten. Fol: 695.
En is dies steede inlanders of moeren te emploijeeren.
Fol: 695.
Omtrend de verzogt te qualificatie door den voormelde
water fiscaal betrekkelijk de visitatie der vaartuigen met
specerijen. Fol: 695.
Is verstaan bij het presente gebruik te blijven
continueeren. Fol: 695.
Dog zal den Raad van Justitie het verlangen van
Commissarissen Generaal werden te kennen gegeeven
dat daar toe de gecommitteerdens van de maand wierde
bensemd. Fol: 696.
Gelijk ook omtrend deverzogte authorisatie tot het zelfs
verkiesen van persoonen om tot substituten en kaffers te
emploijeeren. Fol: 696.
Den Raad van Justitie zal werden voor gehouden het
verlangen van Commissarissen Generaal dat daar aan
werden gedefereerd. Fol: 696.
Is geaccordeerd het verzoek van den predikant Daniel
Borgstein om als hier bij vermeld te repatrieeren. Fol:
697.
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En uit bij zondere consideratie gelibereerd vande
betaling van transport geld voor zijn zoontje en drie
slaaven. Fol: 697-698.
Op de gedaane instantie vanden aan kabo de goede hoop
gedeposteerde Capitain Lieutenant Hendrik Weemeijer
om wederom te worden hansteld. Fol: 698.
Is goedgevonden dezelve wederom in des compagnie
dienst aan te neemen als sous Lieutenant onder de hier
bij bepaalde reserve. Fol: 699.
Ten einde Commissarissen Generaal in het zeekere
worde geinformeerd dat alle de restanten in de
maguasijnen en pakhuijsen alhier in waare weezen zijn.
Fol: 699.
Zal de aanstaande generale opneem ter ordre van
Commissarissen Generaal geschieden. Fol: 699.
Ten welken einde de daar toe benoemen
gecommitteerden teegens den 30 deezer in het besoigne
van Commissarissen Generaal zullen worden ontbeeden.
Fol: 700.
En zal het verzoek van den Capitain Lieutenant ter zee
Albert Hillebrandt om beverdering tot kapitein ter zee.
Fol: 700.
De vergadering van XVII werden voorgedragen. Fol:
701.
Op de ingekome missive van de Hooge Regeering
gedateerd 12 deezer. Fol: 701.
Zal de deliberatie werden aangehouden. Fol: 701.
Zal omtrend de daar bij voor komende verzoeken van de
Capitein Lieutenant ter zee Jacobus van Weijn en
Emanuel Campadonico om tot vrije vaart te mogen
overgaan. Fol: 701.
Is verstaan het zelve aande eerst gemelde te ontzeggen.
Fol: 701.
Dog daar en toegen aangemelde Emanuel Campadonico
zijn verzoek te accordeeren. Fol: 701.
Deliberatie op het aangeschreevene door de vergadering
van 17ne aan Generaal en Raaden in dato 2 januarij 1794
295 gulden. Fol: 701.
Omtrend het formeeren van een aparte rekening van het
kosten der mitstairen op Ceijlon. Fol: 701-702.
Mitsgaders dat zulx diende plaats te het ben op alle de
comptoiren. Fol: 702.
Is verstaan den eerste secretaris Eduard Daniels te
verzoeken en te committeeren om de mogelijkheid daar
van te onderzoeken. Fol: 702.
En op te geeven of tot faciliteid daar van het afbetalen
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der militairen ook in consideratie zoude komen. Fol: 702.
Als ook omtrend het voor komende bij de 404 gulden van
gemelde missive. Fol: 703.
Relatief de ..... voet van verstrekkingen te Batavia aan de
uitkomende compagnie scheepen. Fol: 703.
Zal den Raad extraordinaire Coenraad Martin Neun
werden opgedragen het onderzoek op welke wij ze daar
aan kan worden beantwoord. Fol: 703.
En zal de Hooge Regeering werden aangeschreiven om
van haare consideratien te dienen omtrend de bij 408
gulden van meermelde missive voor komende
verwondering der vergadering van XVII nopens de
veragtering der Jaccatrasche inkomsten. Fol: 703.
Als omtrend het verleenen van remissien aan de pagters
vermeld bij 409 gulden. Fol: 704.
Is verstaan de dispositie aan te houden op het ingekomen
rapport vanden eerste Secretaris Eduard Daniels en Raad
extra ordinair Coenraad Martin Neun wegens het aan de
zelve gedemandeert onderzoek naar de redenen vande
jaarlijksche vermeerdering der ceijlonschen lasten. Fol:
704.
Op communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius dat het gewapend schip de Hertog van
Bronswijk haast gereed was om zoe te komen kiesen.
Fol: 705.
Zal hoogst de zelve worden verzogt gemelde bodem hoe
eer zo liever naar java te depecheeren. Fol: 705.
Zig aldaar stellen onder de ordres vanden Capitain
Kuvel. Fol: 705.
Met last aangemelde Capitain Kuvel om direct naar het
arrivement van gemelde schip het gewapen schip
Christophorus Columbus naar Samarang af te zenden.
Fol: 705-706.
En aldaar te worden gecomploicert tot het convoijeeren
van het particulier scheepen van Banda mitsgaders de
kompagnie scheepen naar herwaards. Fol: 706.
Den fransche scrijgsgevangen en Capitain Degtos c.s.
verzoek gedaan hebbende om meerder vrijheid als hun
bereids is toegestaan. Fol: 706.
Zal zulx onder ter zijde vermelde bepaling aan hun
worden geaccordeert. Fol: 706.
En zal aandezelve door den heer Commissaris Generaal
Alting hier van werden kennis gegeeven. Fol: 707.
Tot meede Commissaris ter zee en te velde in steede
vanden naar China vertrekken Raad Ordinair Mr. Isaac
Tutsingh. Fol: 707.

H O G E C O M M I S S I E | 376

•

Als ook over de equipagie werf en het Eiland onrust. Fol:
707.
• Is verstaan aan te stellen den Raad extraordinair van
deweerk. Fol: 707.
• Laastelijk zijn gearristeerd de volgende ..... als. Fol: 707.
• Eene aan den Raad van Justitie. Fol: 707.
• En eene aan de Hooge Regeering beide gedateerd op
heeden. Fol: 707.
30 augustus 1794
• Zijn in het besoigne verscheenen de gecommitteerdens
benoemt tot den generalen opneem van compagnies
restanten onder dato deezes. Fol: 708.
• Met voorhouding aandezelve de sweegens. Fol: 708.
• Gelijk ook de opperkooplieden des casteels zijn
gerecommendeert om omtrend gemelde opneem een
wakend oog te houden. Fol: 709.
• Op bekomen informatie van het overlijden vanden
Kapitain Lieutenant ter zee Meeren Albert Hillebrandt.
Fol: 709-710.
• Is de voordragt van de zelve aan de vergadering van
XVIIne om te doen bevondert worden tot kapitein ter
zee. Fol: 710.
• En is provisioneel is desselfs plaats in commands van de
pacquet boot de zee meeuw geplaatst den Lieutenant
Jacob Simons. Fol: 710.
• Communicatie door den heer Commissaris Generaal
Nederburgh dat door Hoogst de zelve de water fiskaal
Mr. Willem Popkens in ernstige termen was
onderhouden over zijn gehouden gedaag op zigtelijk den
Heer Commissaris Generaal Alting. Fol: 710.
• Met recommandatie voort vervolg. Fol: 711.
• Is verstaan de dispositie aan te houden op het bij missive
der Hooge Regeering toegezondene rapport van de
Raden van de Weert en Coenraad Martin Neun nopens
de opneem van het vendu comptoir. Fol: 711.
• Gelijk ook op de requeste van de executeuren in den
boedel van nu wijlen den oud Directeur Generaal
Aariaan Moens. Fol: 711.
• Versoekende om ontheffing van verscheide belastingen.
Fol: 711.
• Door den Heer Commissaris Generaal Frijkenius
geproduceerd zijnde een twee ledig plan ter afschaffing
van Europeesche Roeijers op de schuijten ter rheede
varinde en om indies steede mooren te employeerden.
Fol: 711.
• Inhoud van het eerste plan. Fol: 712.

H O G E C O M M I S S I E | 377

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Item van het tweede. Fol: 712.
Welke laaste door gemelde Heer Commissaris Generaal
Frijkenius als praferabel werd geoordeeld. Fol: 712.
Uit hoofde vande voordeelen die daar uit voor de
compagnie zoude resutteeren. Fol: 712.
Waar meede Commissarissen Generaal zig hebben
geconformeerd. Fol: 713.
En zal het zelve aande Hooge Regeering werden
gezonden met aan schrijvens des weegens. Fol: 713.
Toegelegd douceur aan den voorzitter in den raad van
justitie. Fol: 713-714.
Het welk uit vervolg zal plaats hebben omtrend
presidenten van den raad van justitie geen raad van indie
zijnde. Fol: 715.
En in de dispositie op het requast van den translateur in
de Engelsche en Fransche taalen Charles Boswel om tot
onderkoopman te worden bevondert aangehouden. Fol:
715.
Is in deliberatie gebragt de nood zakelijkheid om de
vacaute gouvernementen van Amboina, Banda en
Ternaten weder met be kwaam hoofdgeliedens te
vervullen. Fol: 715.
En in consideratie genomen zijn de dat niemand van de
solicitanten om het gouvernement Amboina meerder in
aanmerking konde komen dan den gouverneur van
Ternaten Alexander Cornabe. Fol: 715.
En toegens aan staande zaturdag in het besoigne van
Heeren Commissarissen Generaal worden ontboden.
Fol: 717.
Ten einde hem te recommandeeren zig deeze gunst van
Commissarissen Generaal waardig te maaken. Fol: 717.
Terwijl de vervulling den gouvernementen Banda en
Ternaten, vooreerst zal werden aangehouden. Fol: 717.
Betrekkelijk het aangeschreevend der vergadering van
XVIIne aan de Hoge Regeering in dato 2 januarij 1794
314 gulden omtrend de inkomsten der dienaaren. Fol:
717.
Administratie hoogstde zelve was tevooren gekomen dat
volgens opgave der Ceijlon Ministers daar een groote
desproportie plaats hadde. Fol: 717.
Dog zig noet verder daar over zoude uijt laten. Fol: 717.
Als vertrouwerde dat deeze zaak door Commissarissen
Generaal op een geschikte voet zoude worden gebragt.
Fol: 718.
Is verstaan bij publicatie te gelasten dat alle dienaaren
zonder onderscheid mitsgaders de hoofden en officieren
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der chineesen en ondere Natien ..... Fol: 718.
Binne twee maanden aan den Heer Commissaris
Generaal Nederburgh moeten opgeeven. Fol: 718.
Alle hunne inkomsten geene uit gezondert. Fol: 719.
Op peene als hier bij vermeld. Fol: 720.
Zullende van voorschreeven opgave zijn uijt gesloten de
onder officieren in gemeenen van des compagnies
zeevaart en militie mitsgaders ambagtslieden. Fol: 720.
Ten waar omder voorschreeven classe zig personen
bevinden die in eenige andere bedienningen zijn gestelt.
Fol: 720.
Het oogmerk met voorschreeven opgave bedoeld. Fol:
721.
Ten welke einde het joublijk van het hier bij vermelde
zal worden geadventeerd. Fol: 721.
Zullende voorschreeven publicatie aande Hoge
Regeering worden gezonden. Fol: 721.
Met aan schrijvens om Commissarissen Generaal te
elucideeren omtrent de in komsten der dienaaren op de
buijten comptoiren. Fol: 722.
Excepto cabo de goede hoop. Fol: 722.
Mitsgaders dat de dienaaren op de buiten comptoiren de
welke voorschreeven opgave nog niet hebben gedaan
zulks circulair zullen worden gelast daar aan te voldoen.
Fol: 722.
Is verstaan aan te houden de door den Heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg geformeerde aanteekeningen
op het rapport van den eerste secretaris Eduard Daniels
en den raad extra ordinair Coenraad Martin Neun. Fol:
722.
Wegens het door de zelve gedaan onderzoek negotie
administratie en bij boeken relatief de Bataviasche
huijshouding. Fol: 722.
Om bezijden vermelde reedenen zal den op Java zig
bevondende tweede major van het regiment wurtemberg
na derwaart moeten werden geonden. Fol: 723.
Ten welke einde den gouverneur van overstraten van
weegens de Hooge Regeering zal werden
aangeschreeven de zelve herwaarts te zonden. Fol: 723.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius hoogst de zelve was geinformeert geworden
dat er in het hospitaal op het eijland purmerend gezonde
persoonen wierden aangehouden. Fol: 723-724.
Hoogst de zelve daar op in perzoon inspectie van
genomen. Fol: 724.
Dog bevonden die informatie bezijde waarheid te zijn.
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Fol: 724.
On was bij hoogst de zelve emelijk in opmerking
gekomen de gewoonten aldaar plaats hebbende omtrend
de verstrekkingen voor de zieken. Fol: 724.
Als ook dat den opperchirurgijn van geen instructie was
voor zien. Fol: 724.
Gelijk ook hoogst de zelve om vandewaarheid der
informatien geinformeerd te worden zig meede na het
eiland onrust hadde begeeven. Fol: 725.
En had bevonden dat het hospitaal aldaar minder
geschikt was voor zieken dan ten eilande purmerend.
Fol: 725.
Is verstaan omtrend dit een en ander berigt te verderen
van den raad ordinair wiegerman als eerste regent vande
buijten hospitaalen. Fol: 725.
Is vervolgens door hoogst dezelve zig in het voorgaande
besoigne niet heid komen verklaaren over de benoeming
van een commandant voor de veldschans Tangerang.
Fol: 725.
Hebbende den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
aan zig gereserveert gehouden zig op extensie op deezes
zullen declareeren. Fol: 727.
Om bezijden vermelde reedenen is goedgevonden het
gewapend schip De Heltog van Brunswijk van de rijze
na Java te excuseeren maar het zelve in straat Sunda ter
bekruissing afte zenden. Fol: 728.
En den capitain van straalen werden geordomeert om de
agtdagen een der posten Anjer of Tjerita in gezigt te
lopen. Fol: 728.
Ten einde aldaar te verneemen of dar ook eenige ordres
voor hem zijn aangebragt. Fol: 728.
Mitsgaders om bij rencontre van een vejandelijke magt
naar deeze rheede te retireeren. Fol: 728.
Gelijk ook den capitain Kuvel zal werden gelast om het
gewapend schip Christophorus Columbus naar
Samarang af te zonden. Fol: 728-729.
Als om met ultimo der aanstaande maand zijn kruispost
te verlaten en naar herwaards te keeren. Fol: 729.
Met agter lating van de gewapende Brik de Beschermer
te dispositie van de Javasch gouverneur na aldaar
aftezenden. Fol: 729.
Zullende den Javasch gouverneur van weegens de Hooge
Regeering het hier bij vermelde werden aangeschreeven.
Fol: 729.
Is gearresteerd eene missive van de Hoge Regeering
gedateerd op heeden. Fol: 730.
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• Verschijning in het besoigne van den g'eligeert
gouverneur van Amboina Alexander Cornabe. Fol: 731.
• En communicatie aandezelven zijne voorschreeven
aanstelling. Fol: 731.
• Ernstige voor houding en vermaning aan hem gedaan.
Fol: 731.
• Betuiging en van gemelde gouverneur daar op. Fol: 732.
• Ontfangst eener missive van de Javasche Ministers in
antwoord op het circulair aanschrijvens van
Commissarissen Generaal nopens het formeeren vande
last en staat reekeningen voor het vervolg. Fol: 732.
• Waar van deeze aanteekening is gehouden. Fol: 732.
• Gearresteerdeene publicatie omtrend de te doene opgave
door alle des compagnies dienaaren van hunne in
komsten. Fol: 732.
• En eene missive vande Hoge Regeering ten geliede van
de zelve. Fol: 733.
• Terwijl op het ter dispositie van Commissarissen
Generaal door de Hoge Regeering voorgedragen
verzoek. Fol: 733.
• Om vande generale opneem der administratien uijt te
zonderen die van het ijzer maguazijn. Fol: 733.
• Uijt hoofde van het onlangs gedaan transport aan de
administreerende gecommitteerde Jan Constantijn van
Son. Fol: 733.
• Als om het over bevondene in die administratie met
sestig percento avons vor de compagnie over te neemeld.
Fol: 734.
• Om tusschen de administrateurs en administreetrende
gecommitteerdens verdeelt te werden. Fol: 734.
• Besloten in het eerste gedeelte van voorschreeven
verzoek te dielineeren en den opneem te laten gevolg
neemen. Fol: 734.
• Dog het tweede gedeelte te acoordeeren. Fol: 734.
• Mits om de administrateurs Gysbertus Adrianus Jan
Heldewier en Evert Joost Lewe voor den ontfangst der
penningen behoorlijke cautie worden gesteld. Fol: 735.
• En is het verzoek van vrouwe Donuriere Moens C.S. om
ontheffing van het door de Hoge Regeering gelegt
interdict op dien boedel en ontheffing van divorse
belastingen. Fol: 736.
• Om ter zijde vermelde reedenen. Fol: 736.
• Gehouden in advis. Fol: 736.
• Nadere deliberatie op het rapport vande Heeren Eduard
Daniels en Coenraad Martin Neun rakende de gedaane
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examinatie der boeken de Bataviasche huijshouding
betreffende. Fol: 736.
Waar bij nuttig geoordeelt is dat den raad extraordinair
Coenraad Martin Neun het besoigne over dat rapport
bijwoone in ze verve zijn gevoelen met die van den Heer
Comissaris Generaal Johannes Siberg verschillen. Fol:
737.
Terwijl omtrend zodanige gepoincten waar vande
executie verspoed vereischen in middels gedisponeerd
zijnde. Fol: 737.
Is 1/ omtrend het door voorschreeven gecommitteerdens
bij hum rapport aangehaalde reedenen waarom zij hun
onderzoek naar gedaltelijk hebben komen volbrengen.
Fol: 737.
Verstaan aandezelvin te kennen te geeven dat
Commissarissen Generaal vertrouwen dat aan het
voorschreeven onderzoek nog man keerende zo spoedig
mogelijk daar hun zal worden gesuppleerd. Fol: 738.
En op het vertoonde door den Heer Comissaris Generaal
Johannes Siberg hoogst desselfs aantekeningen op
voorschreeven rapport waar aan moet worden
toegeschreeven dat het negotie werk zo zeer is veragterd.
Fol: 738.
Zullen de opperkooplieden des kasteels de negotie
boekhouder nevens den visitateur en boekhouder
generaal werden gelast hunne suppoosten in het negotie
werk te onderwijsen. Fol: 739.
Terwijl omtrend perzoonen als onder kooplieden of in
mindere qualiteit uit Nederland alhier arriveerende. Fol:
739.
Of hier indienst aangenomene of zig buiten emploij
bevinden. Fol: 739.
De hier nevens gemelde bepalingen zijn gemaakt. Fol:
739.
Met recommandatie aande hoofden der schrijk
comptoiren. Fol: 741.
En ordre aan het opperhoofd van het generale soldij
comptoir om onder ultimo deezes alle ledig lopen de
onder kooplieden of mindere politieke dienaaren van
gagie afteschrijven om bij emploij deezes
coursteneemen. Fol: 741.
Als om geen afbetaling van gagie en emolumenten aan
dezelven te doen dan op een certificaat van de twee
eerste suppoosten van hun bescheide comptoir. Fol: 741.
Welke certificatie in de groote winkel moeten werden
gedepositeerd. Fol: 741-742.
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En om voorschreeven certificatie een sluijdende in te
rigten zal daar van een gedrukt te werden. Fol: 742.
En de hoofden en eerste suppoosten comptoiren werden
gelast naauwkeurig toe te zien dat deeze ordre met
worgeeludeerd. Fol: 742.
Terwijl aan voornamelijk dienaaren in afslag vande
voorschreeven bepaalde tijd zal verstrekken den tijd
welke zij beneids zullen hebben gefungeerd eender
schrijf comptoiren. Fol: 742.
2/ Alle administrateurs zullen werden aanbevoolen
hunne boeken zelfs te houden. Fol: 742.
Op poene van met in den tijd van twee jaaren zig daar
toe bekwaam te hebben gemaakt van haar bediening te
....den ontzet. Fol: 743.
3/ Tot tweede confrontist der Bataviasche administratie
boeken aangesteld den assistend Johan Daniel van Rom.
Fol: 743.
Recommandatie aan de confrontisten der Bataviasche
administratie boekente doen. Fol: 743.
Onder toe zegging van te zullen genieten het effect eener
accurate confrontatie. Fol: 743.
4/ vande hoofden der schrijf comptoiren zullen worden
gerequireerd eene distincte opgave van het getal kunner
klerken de diensten die zij verregten wie van hun
kostgeld ................. het getal .... eene reductie vatbaar is.
Fol: 744.
Met in het oog houdenig van de dagelijksche
voorvallende sterstend. Fol: 745.
5/ Alvoorens te disponeeren op het geremarqueerde door
voorschreeven berigtens omtrend de jaarlijksche gedaan
wordende verstrekkingen aander wapen kamer. Fol: 745.
Ende betuigingen vanden Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg omtrend devertrekking van 48 stukken
guinees tot het schoonhouden der geweeren. Fol: 745.
Zal aande gecommitteerde officieren in de wapenkamer
extract van voorschreeven rapport met de aantekeningen
vanden heer Commissarissen Generaal Johannes Siberg
daar op werden ter hand gesteld. Fol: 746.
En haare consideratien werden gevorderd nopens het
gebruik van Talk en Loodwit in plaats van olij tot het in
sinceeren der geweeren. Fol: 746.
Als omtrend de nood zakelijk te doene vertrekkingen.
Fol: 746.
Dog aangehoude depropositie van den heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg omdenoodzokelijk geordeeld
worden de vertrekkingen in contante te vredoen. Fol:
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6/ Gemelde gecommitteerdens zullen worden verkogt
zig nader te expliceeren omtrend de middelen die in het
werk zoude behooren te worden gesteld tot teegengang
der willekeurigheid in het afbetalen der chineesen ten
comptoir vande equipagiemeester. Fol: 746.
Terwijl intuschen den raad extraordinair van dewert als
commissaris vande equipagie werf vande weert zal
worden geinformeerd bij extract deezes vande
maandelijksche coelij rollen met voor geapprobeert te
onderteekenen aan na dat hij zal hebben bevonden het
opgebragt getal werkelijk in dienst is geweest. Fol: 747.
En den water fiskaal om een wakend oog te honden en
na te gaan het maandelijksche getal chineese coelijs op
de rheede onz.... dienst doende. Fol: 748.
7/ omtrend het gemartjueer de door de berigters en het
genoteerde bij de aanteekenningen vanden Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg rakende de
afbetaling der chineesche zeevarende van eertogt
reverteerende. Fol: 748.
Zal de Hooge Regeering het ter zijde vermelde worden
aangeschreeven. Fol: 748.
8/ Item den commandeur en opper equipagiemeester
contract uit voorschreeven rapport laten afgeeven
omdaar op bij schrest berigt op te geeven hoedanig het
thans geleegen is met de weeentlijk benodigd heid van
werkjongens voor de winkels en departementen vande
equipagie werff. Fol: 752.
9/ En den raad ordinair Adriaan de Bock als opzigter
vande wapenkamer inhoeverre het getal van 100 koppen
aldar nog moeten worden aangehouden als in hoe verre
de gecommitteerde officieren hebben voldaan in houden
van notitie vande dagelijksche dienst doenders. Fol: 753.
10/ Mitsgaders op het voorstel bij voorschreeven rapport
afteschaffen 26 coelijs vande 46 in het kleede pakhuijs
dienst doende. Fol: 753.
11/ Als ook de verstrekking van 20 percento deekens en
10 percento gerassen aanderetour bodems. Fol: 753.
12/ En tot teegengang vande aangeweezen ruijme
verstrekking van contanten aande boekhouders van edam
en onrust terafbetaling van goede maande. Fol: 754.
De Hoge Regeering aan te schrijven aandezelve niet
meer te laten verstrekken dan de ordonnantie zalkomen
te dieteeren. Fol: 754.
Met ordre om geene verstrekking van goede maanden te
doen ... om de vier maanden. Fol: 754.

H O G E C O M M I S S I E | 384

•

13/ Bij de visitatie der zoldij boeken zal werden na
gegaan of alles wat ten lasten valde soldijen bij de
negotie boeken is afgeschreeven in de soldij boeken is
ingenomen. Fol: 755.
• Ten welken einde de Hooge Regeering zal worden
opgedragen de executie van te dem andeeren aan het
comptoir vanden generale visite. Fol: 755.
• En vanden visitateur generaal zijne consideratien
gevondendover en vermeendering den suppoosten de hij
hier te zal nodig hebben. Fol: 755.
• Op schorting der verdere deliberatien over
voorschreeven rapport tot eene volgende geleegendheid.
Fol: 755.
• Communicatie door den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius van het vertrek van het gewapend schip de
Hertog van Brunswijk om te kruijssen. Fol: 756.
• En productie van de instructie voor den kapitain van dien
bodem Johan van Straalen. Fol: 756.
• Dank betuiging voor die communicatie en
conformeering met voorschreeven instructie. Fol: 756.
• Besluit om gemelde kapitain Johan van Straalen de
ordomeeren het ter zijde vermelde te offervoeren bij het
rencontreeren van vreemde natie scheepen. Fol: 756.
• Waar vande executie den heer Commissaris Generaal
Frijkenius op zig heeft gelieven te neemen. Fol: 756.
• En is nog door hoogst de zelve gecommuniceert dat de
gewapende Brik de Beschermer den drie deezer van Java
was gereverteerd met de Galeij de Brak. Fol: 757.
• En dat gouverneur van overstraaten aan hoogst de zelve
bij missive verzoek hadde gedaan dat voorschreeven
twee vaartuigen te rug mogen worden verzonden om op
de zeerovers te kruijssen. Fol: 757.
• Als dat de Brik de Beschermer wameer hij wierd
gekopend met eenige geringe veranderingen een zeer
wel beheid martuig zoude zijn. Fol: 757.
• Ten welke einde de zelve bereids naar onrust was ge
zonden. Fol: 757.
• Is hoogst de zelve voor de communicatie het tewerk
gestelde bedankt. Fol: 757.
• En verstaan voorschreeven twee vaartuigen den 20
deezer naar Java te laten te rug keenen. Fol: 757.
• Als om de gemeente te informeeren dat daar meede
convoij naar den waerts zal worden verleend. Fol: 757.
13 september 1794
• Is verstaan aanteekening te houden vande communicatie
door den Heer Commissaris Generaal Nederburgh dat
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den Raad Ordinair Jan Hendrik Wiegerman als eerste
regent vande buiten Hospitalen had aangenomen
gerequireerde consideratien omtrend de hospitalen ten
Eijlande onrust ende kuipper Commissarissen Generaal
te zullen suppediteeren. Fol: 758.
Declaratie vanden Heer Commissaris Generaal
Nederburgh omtrend de vervulling der posten Tangerang
en Tanjungpoura. Fol: 759.
Op gedaane klagten door den raad justitie Jan Gregorius
Herklots wegens on aangename ontmoetingen die hij had
gehad overhet ambieeren van depost van vaandrig en
tweede adjudant onder het corps pennisten. Fol: 760.
Is verstaan hen bij extract deezes te informeeren dat
Commissarissen Generaal zulxs als zeer prijsselijk
beschouwen. Fol: 761.
Dog dat daar mogelijk die bezigher den hinderlijk zoude
komen zijn aandeprompte uijt deffeming der functien
vanden Raad van Justitie. Fol: 761.
Commissarissen Generaal verwagten dat hij ter
wegnoeming van voorszijde inconvenienten in het
eindigan der exercitien van voorszijde corps zijn ontslag
zal verzoeken. Fol: 761.
Aanmerking en vanden Heer Commissaris Generaal
Nederburgh omtrend de inkomsten vande gouverneurs
op Banda en Ternaten. Fol: 762.
Inkomsten van een gouverneur op Banda. Fol: 762.
Dat van een gouverneur op Ternaten. Fol: 763.
En daar uit gebleeken zijnde dat het gouvernement
Banda een toereikend middel van bestaan opleevert. Fol:
764.
In tegen overstelling van dat van Ternaten. Fol: 764.
Zal aanden gouverneur van Ternaten toteen ondertelijk
middel van bestaan worden toegevoegd kasse somma
5500 rijkdaalders. Fol: 765.
Met interdictie van het door gemelde gouverneurs
genotene van depagters. Fol: 765.
Dispositie op het toegezonden rapport bij missive der
Hooge Regeering weegens het aan de Raden van Pieter
vande Weert en Coenraad Martin Neun gemandeers
onderzoek naar den staat van het stads vendu comptoir.
Fol: 765.
En daar uit gebleeken zijn de dat onder ultimo Julij
jongstleden 674821.32 rijksdaalders zo aangoede
dubiense als desperate posten uijtstaande was
bevindende. Fol: 766.
Onder welke veele waaren die volgem getuijgens van de
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kassier van Jacob van Heemskerk voldoening weijgerde.
Fol: 766.
Waar omtrend de berigtens voordragen den advocaat
fiskaal te demandeeren vendumeesteren daar in
behulpzame hand te bieden. Fol: 766.
Het welk bij overweging was bevenden dat het
ampleeteeren van het zelve tot veele misbruijken
aanleijding zoude geeven. Fol: 767.
En uit dien hoofde goedgevonden aan vendumeesteren te
laten het regt van parate executie. Fol: 768.
Terwijl vendumeesteren zullen worden geordomeerden
hunne quitantien binnen drie maanden bij een ieder rond
te zenden. Fol: 768.
Als ook om de zaturdag te emploijeeren tot het nagaan
vande gesteld heid der kopens. Fol: 769.
En vermits het voorstel der berigtens omtrend het agter
stal der mooren en chineesen die van hier naar Bantam
en Java vertrekken met voldoende geconsideerd zijnde.
Fol: 769.
Is daar omtrend het ten zijde vermelde gestatueerd. Fol:
769.
Gelijk ook omtrend de van der jaare 1788, 89, 90 en 91
mitsgaders 92 nog on afgehaalde vendu penningen als ter
zijde vermeld zal moeten worden gehandelt. Fol: 770.
En daar Commissarissen Generaal zig geconformeerd
hebben met het voorstel der berigtens dat
vendumeesteren nevens den afslager jaarlijksch een
gedeelte van hun in komen zoude moeten laten staan tot
goedmaking der Banquerouten. Fol: 771.
Zullende zelve bij eene nieuwe instinctie worde
opgelegd daar toe een ses gedeelte van hun des jaarlijks
inkomen aftegeven. Fol: 771.
Neevens gemelde somma's bevenden zijnde dat
vendumeesteren zo aande compagnie als Bank van
Leening schuldig waaren. Fol: 772.
Propositie vande berigters om voorschreeven somma's
on betaald te laten voortlopen. Fol: 772.
Item om bij vacature het werk aan twee
vendumeesterend overtelaten. Fol: 773.
En ten hunne kosten een bequaam person tot kassier
aantestellen. Fol: 773.
Als ook om aandepresente kassier uijt hoofde van
ouderdom op zijn gedaan verzoek ontslag te verleenen.
Fol: 773.
Mitsgaders het kostende van het huijs tot het vendu
comptoir te brengen ten bezwaer van de zelve fonds. Fol:
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773.
Dat omtrend de dubiense schulden voor als nog geen
bepaling te maken was. Fol: 774.
Dog dat de desperate posten door vendumeesteren zoude
dienen te worden vergoed. Fol: 774.
Tot welkers vereefing zij voorstellen 2/3 van hun te
voorenstaande salaris af te trekken en 1/3 onder ultimo
december aanstaande. Fol: 774.
Als meede om door de overige vendumeesters afslagen
aan den kassier Jacob van Heemskerk te worden vergoed
de intressen van de capitalen door hem tot onderstand
van het venducomptoir voorgeschoten. Fol: 775.
Voorslag vande berigters om vendumeesteren in steede
van ses persento met drie percento interessen aande bank
te laten volstan. Fol: 775.
Dan wel hen te liberaaren vande betaling van renten
aande bank seedert januarij tot ultimo augustus
jongstleden. Fol: 775.
Is omtrend voorschreeven poincten in consideratie
genomen het aangeschreevene door Commissarissen
Generaal aande Hooge Regeering bij missive vanden 23
april 1794. Fol: 776.
Reflectien van Commissarissen Generaal op den inhoud
van voorschreeven berigt. Fol: 777.
Waar omtrend is besloten. Fol: 781.
1/ De Hooge Regeering te kennen te geeven het ong
moegen van Commissarissen Generaal overde
agteloosheid die bij hun hebben plaats .... in het niet door
van voor zie .... tegens zodanig directie van zaaken. Fol:
781.
2/ De geweezen banks officianten om de hier bij
vermelde reedenen responsabel te doen verklaaren voor
alle schapens en nadeelen der geproflueerdzijn niet het
houdende vendutien van de bank van leening door stads
vendumeesteren. Fol: 781.
3/ Als meede gemelde banks officianten aan spreekelijk
te verklaaren voorde uitstaande penningen vande Bank
onder stads vendumeesteren. Fol: 781.
4/ Binnen zeekere geprafe geende zijd zal door
voorschreevens officianten in de kas vanden bank van
leening moeten worden overgebragd het bedrogen der
desperateschulden geproveniceert uit de verkopingen
door de stads vendumeesteren voor reekening van de
bank. Fol: 782.
Mitsgaders door vendumeesteren on afslager bij provisie
2/3 voor hun aandeel in voorschreeven desperate posten
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in de kassa van het vendu comptoir over te brengen uit
hunne te goed hebbende solarissen. Fol: 782.
On het resteerende 1/3 gedeelte onder ultimo december
deezes jaars. Fol: 782.
Terwijl de hier bij vermelde bepaling is gemaakt
omtrend het aanspreekelijk verklaaren van verige
vendumeesteren. Fol: 782.
5/ Gelijk meede is bepaald de interessen die door
doorenige banks officianten zal moeten worden uit
afgekand. Fol: 783.
6/ Item omtrend de schuld van vendumeesteren aande
compagnie on die aan de Bank van Leening. Fol: 783.
7/ En tot het toeverzigt te houden over de zaken van het
stads venducomptoir de Raden extraordinair van Pieter
van de Weert en Coenraad Martin Neun. Fol: 783.
Met last om Commissarissen Generaal onder ultimo
december aanstaande te dienen van berigt omtrend de
directie aldaar. Fol: 784.
Als meede vande gemaakte schikkingen tot verevening
van hun agterstal. Fol: 784.
8/ Gelijk ook voornamelijk Raden worden verzogt hunne
gedagten te laten gaan over het formeeren eener
instructie voor het stads vendu comptoir. Fol: 784.
Blijvens in middels aangehouden de dis justitie op den
voordragt van eenige huijs houdelijke schikkingen. Fol:
784.
En aan vendumeesteren de faculteid verleend om een
persoon tot kassiers aande Hooge Regeering
voortedragen. Fol: 785.
In steede van den presenten kassier en meede
vendumeesteren Jacob van Heemskerk. Fol: 785.
9/ Aan wien zal worden gelast ten spoedigsten een goede
sufficante borg te stellen in steede van de man keerende.
Fol: 785.
10/ Terwijl de dispositie omtrend het kostende van het
huijs tot venducomptoir blijft aangehouden. Fol: 785.
11/ Zullende voornamelijk Raden Pieter van de Weert en
Coenraad Martin Neun Commissarissen Generaal nader
moeten elucideeren omtrend de dubiense schulden van
voorschreeven vendu comptoir. Fol: 786.
En daar begreepen is dat er eene hardigheid en zoude
resideeren wanneer den kassier Jacob van Heemskerk
alleen zoude moeten daagen de meer betaalde als
ontfangen renten. Fol: 787.
Zal de overige vendumeesters en afslager daar in moeten
participeeren. Fol: 787.
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Zullende ook de interessen gezamentlijk door
vendumeesteren en afslagen moeten werden gedragen.
Fol: 787.
• En bij verdeeling van de overgeschotene renten zal aande
present directie van de Bank van Leening moeten
worden toegevoegd een derde van haar jaarlijksch
inkomen. Fol: 788.
• Propositie vanden Heer Commissaris Generaal
Frijkenius om een Lid van de Hooge Regeering het toe
verzigt te doen houden over meermelde stads vendu
comptoir. Fol: 788.
• Dewelke is goedgevonden bij provisie aantehouden. Fol:
788.
• Het vertrek van de pakketboot de vlijt onder ultimo
deezes niet komende gevolg neemen zal zulxs plaats
hebben na het eindigen van deeze maand. Fol: 789.
20 september 1794
• is in het besoigne van scheenen de Raad Extra ordinair
Conraad Martin Neun. Fol: 790.
• ten einde dezelve nevens den secretaris Eduard Daniels
C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) zullen
elucideeren nopens de poincten bij haar Rapport wegens
het nagaan der Administratie en andere Boeken voor
komende. Fol: 790.
• als waar omtrend zij ingevoelens verschillen met de
aanteekeningen van den Heer C: G: S: (Commissarissen
Generaal Siberg). Fol: 790.
• Zo zijn daar op gevallen de volgende besluijten. Fol: 790.
• Dat tot teogengang van alle abuisen die bij de boeken
kennen voor komen de administrateurs en boekhouders
als ter zij de vermeld zullen worden recommandeert.
Fol: 790-791.
• Dog de verstrokkingen aan de scheepen en naar tuigen
van divense kleining heeder zullen tuigen het gevoelen
der berigtens in Natuna blijven stand grijpen. Fol: 791792.
• omte zongen dat dezelve met verdusterd worden zullen
de administrateurs werden aan bavoolen alle articulen
aan de scheeps over geeden in Natuna te vertrekken. Fol:
792-793.
• Mitsgaders den commandeur en opper Equipagiemeester
werden gerecommandeert toe te zien dat deverstreks
wordende verfstabben aande schepen werden verbruik.
Fol: 793.
• blijvende deverstrekkeningen van verfstabben onder den
klein winkelien. Fol: 793.
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en de verstrekking van 2: (twee) riemen klein formaal
papier in 't (het) jaar aan de vlaggemoud op der tegens
woordigen voet te laten. Fol: 793.
dog de verstrekking van schrijfgeveld schepen der den
fiskaals en commissaris over den inlander in te trekken.
Fol: 793-794.
Maar daar en tegen voorschreeven verstrekkingen aande
hospitalen te laten stand houden. Fol: 794.
ter wijl omtrend voorschreeven verstrekking en aan het
graan magazijn dispens w: (weskrhe) de dispositie blist
aan gehouden. Fol: 794.
waar omtrend den Heer C: G: S: (Commissarissen
Generaal Siberg) is verzogt hoogst deselfs gedagter te
willen caston gran. Fol: 794-795.
gelijk ook hoogst dezelve zig heeft gelieven te
chorgeeren met het formeeren van eene nieuwe memorie
van Menage. Fol: 795-796.
aan wien is verstaan tot deselfs adsistentie ten tevoegen
den eerste secretartis Eduard Daniels en den Raad Extra
Ord: (Ordinair) Coenraad Martin Neun. Fol: 796.
uit hoofde den hier bij vermelde raadenen is verstaan niet
te treeden in den voorslag van voorschreeven berigten ter
afschaffing vande kleinen in het. Fol: 796-800.
gelijk omtrend den voordragt ter vermitiging van alle
gecommitteerdens in de respective administratien de
dispositie blijst aan gehouden. Fol: 800-801.
terwijl een generale opneem van de bij het journaal
vande wapenkamer binnens lijs boortloopende geweeren
houwer enz: () niet zo hoog nodig is beschouwd. Fol:
801.
Maar in dies steede te renoveeren de ordre der Hooge
Regeering omtrend de verkutwoording der geweeren
onder de commandanten der corpsen zig bevindende.
Fol: 801.
met bij volgenig van eene waarschouwing van in cas van
nalatig heid te zullen verbeumen. Fol: 801.
100: (honderd) zilve reducantonds. Fol: 801.
terwijl tot tegengang van alle froudes die zoude komen
worden gepleegd omtrend den imeen bij de boeken van
afgelegde ofgeligte goederen van scheepen. Fol: 801802.
de boek houder der respective administrateur ernstig
zullen worden gelast zig daar omtrend te reguleeren naar
de daar van op gemaakte lijsten ten comptoir van den
oper equipagiemeester. Fol: 802.
als ook den eerste suppoost op voorschreeven comptoir

H O G E C O M M I S S I E | 391

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

als ter zijde vlameld zal werden aan bevallen. Fol: 802803.
Inplaats van aan den Baas van de wapenkamer voor de
afte schriffen artikelein een equivalent in gelde volgen
het voorstel van den Heer C: G: S: (Commissarissen
Generaal Siberg) ter teleggen. Fol: 803.
zal hij vande maandelijksche voldening der hier bij
vermelde gelden werden ontheiven. Fol: 803.
en uit dienhoofde het hier bij vermelde wederom in decas
vande comp: (compagnie) terestitueeren. Fol: 803.
Het bedragen der gagie H: (Heer) van 20 (twintig)
inlandsche militairen ten dienste van der commissaris
over den inlander zal door herd wedereen in copm:
(Compganie) kal moeten worden gerestieerd. Fol: 803.
Den groot kassier van basel zal werden geonderweert om
de onafgehaald werdende verstrekkingen jaarlijksch
onder ultimo (31 augustus1794) aug (augustus) weder
interneemen. Fol: 803-804.
De hoge reg: (regering) zal werden kennisgegeven dat de
C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) informatien
hasde bekomen van de incompleetheid der van
compagnien inlandsche militairen. Fol: 804.
als dat de ontbreekende manschapen bij het houden der
revue in der hoost werde op geschommelt. Fol: 804.
waar omtrend de hoge regeering het ter zijde vermelde
zal worden aangeschrieven. Fol: 804-807.
het gevoelen der berigtens den Major der Articleris
diende te wierden gecast om op te geeven het werk dat
de 20: (twintig) inlandsche om bagtolieden word verrigt.
Fol: 807-808.
dog waar omtrend door den Heer C: G: S:
(Commissarissen Generaal Siberg) wierd geproduceert
een berigt van voorg: (voorgemelde) Major. Fol: 808809.
vervattende werde op gave van he werk dat men om
lurpeesche Articulleri stem dagelijksch vermigt wierd.
Fol: 809-811.
Zo is verstaan voorschreeven 20: (twintig) inlandsche
ambagtslieden te laten contnueeren. Fol: 811-812.
en de commissarissen op zig ters over gem: (gemelte)
articulie het ter zijde vermelde te recommendeerd. Fol:
812.
omtrend het laten aanleeren van ambagten door 'scomp:
(des compagnie) van den fabriek mitsgaders den oper
Equipagiemeester. Fol: 812.
reflectien van C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
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daar omtrend. Fol: 812-813.
als ook het gremaqueerde van den Heer C: G: S:
(Commissarissen Generaal Siberg). Fol: 813-814.
de 8: (agt) coelijs bij de artillerie dien staan de zullen uijt
hoofde van nood zakelijkheid blijven continueeren. Fol:
814-815.
Zijnde overigens verstaan met de nadere afdoening van
voorschreeven rapport continueeren in het eerst
volgende ord: (ordinair) besoigne. Fol: 815.
Verzoek vanden onderkoopman J: P: (Jacob Paulus)
Barends dat zijne onder berusting van den raad van
justitie zig bevinden de goederen als slaven onder cautie
aan hem mogte worden terug gegeeven. Fol: 815-816.
met welk verzoek is verstaan den supp: (suppliant) te
revivoijeeren waar den raad van justitie. Fol: 816.
en gem: (gemelte) Raad te recommendeeren een goed
toeven zigt te doen houden op de goedereb van gem:
(gemelte) Jacob Paulus Barends. Fol: 816.
mitsgaders dezelve te gelasten met de afdoening deezer
zaak allspald te maken. Fol: 816.
terwijl daar en tegen het verzoek van den translateur in
de engelsche en fransche taalen J: C: (Jacobus Charles)
Boswel om tot onderkoopman tewarden bevordent. Fol:
816.
met recommendatie om zijne dienst op een der schrijf
comptoiren te prosteeren. Fol: 816.
mitsgaders het verzoek van den commandeur Willem
Jacob Andriesse om zijn schip Jupiter in steede van waar
Amboina waar Cabo de Hoop met een lading zuijken en
rijst te mogen zenden. Fol: 816-817.
en om van daar met producten van dat land te
reourmeeren. Fol: 817.
aan derzelve is geaccordeerd geworden. Fol: 817.
Dog onder deeze mits dat hij niet meer als 60: (sestig)
fauwe alhie zal mogen invoeren. Fol: 817.
waar omtrend de K: M: M: (Cabsche Ministers) hier bij
vermelde zal worden aan geschreeven. Fol: 817-818.
Zullende den supp: (Suppliant) zig moeten reguleeren
naar het placcaat op den particuliere vaart en handel der
caabsche ingekectenen van den 21 november 1794. Fol:
818.
als zig verbriden een de aldaar aan te biengen goederen
pr: (percento) publieke verdutie te laten verkopen. Fol:
818.
en die naar herwaards over te brengen te doen bestaan
reproducten van bat land. Fol: 818.
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waar van almeede voorschreeven ministers zal worden
kennisse gegeven. Fol: 818.
• met ter zijde vermelde qualifiactie omtrend de meerdere
prijsen de op voorschreeven 60: (sistig) lasten fauwe zal
worden behaald. Fol: 818-819.
• En is in overweging genomen of het roestaan van den
particulieren vaart en handel op Cabo de goede hoop aan
de Bataviasche inge zeetenen niet zoude stukken tot
bevordening van de balangens der beide calsmen. Fol:
819.
• Waar omtrend de kaapsche M: M: (ministers) zullen
worden gelast C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) te
dieren van humte consideratien. Fol: 819.
• gereflecteerd zijnde dat er bij de kaapsche M: M:
(ministers) eenige beden keningen onstaan zijnde
omtrend de door C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
N: (Nederburgh) en F: (Frijkenius) aan den commissaris
sluijken toege staane titul tenvalig war Rad van Indie.
Fol: 819.
• zal de Hoge Regeering mitsgaders gem: (gemelte) M: M:
(ministers) werden geformeert dat C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) daar meede gemeens hebben
den titul en rang van Raad ord: (ordinair) van Indie. Fol:
819-820.
• op bekomen informatie dat gem: (gemelte) commsissaris
sluijsken was belast geworden voor 24 schooten bij zijn
vertrek van de souratsche rheede tot salut voor het
gedaan. Fol: 820.
• zal de zelve daar van worden onthewen. Fol: 820.
• en worden vergoed voor die geene die daar onder toe
heeft gegeven. Fol: 820.
• De door de Hoge Regeereing aangeboden relaasen
betrekkelijk het gehouden gedrag van den kapitein ter zie
M: monsieurs C: L: (Christiaan Laurens) Koster bij den
vijandelijken aan val van het fransch kasse fregat La
Modeste. Fol: 820-821.
• Zullen gesteld worden in handen van den advocaat
fiskaal van Indie om teegens de schuldigen naar
vereijsch teproceedeeren. Fol: 821.
• op gedaane instantie van den weder in s'comp: (des
compagnie) dienst gereadmitterrde Hendrik Weemeijer.
Fol: 821-822.
• is aan dezelve gepermitteerd nog een jaaren devrijvoort
temogen continueeren. Fol: 822.
24 september 1794
• Dispositie op de klagten van den Raad ord: (ordinair)
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Arnoldus Constantijn Mom omtrend de in reguliere
handel wijze van den gecommitteerde tot en
overdezaken vanden inlander Engelhand in het daar
apprehendeeren van zeekere inlandsche man en vrouwn
genaamt bappa en Ma Rakiema. Fol: 823-844.
• is verstaan aan tee kenning te houden van den ontfangst
eener duplicaat missive van Banda in dato 10 junij 1794.
Fol: 844.
• en de dispositie aangehouden op eene missive vande
Hoge Regeering en bij lagen in dato 19 deezer. Fol: 844845.
• gelijk ook op een advis van den Raad ord: (ordinair)
Adriaan de Bock betrekkelijk zeeker berigt van de Banks
officanten. Fol: 845.
• Communicatie door den Heer C: G: S: (Commissarissen
Generaal Siberg) van een berigt vanden opper en order
Equipagiemeesters mitsgaders eenige kapitain den
comp: (compagnie) scheepen. Fol: 845.
• honderde hume consideratien omtrend het slooten van
koffij in de scheepen uijt hoofde van gebrek aan goene
zakken. Fol: 845-846.
• waar omtrend is verstaan met het schip de Mentor een
proef teneemen. Fol: 846-848.
• en om ter zijde vermelde reedenen de Hoge Regeering te
qualificeeren 3400 rollen peeper baaldock tot koffij
peeper zakken uijt Nederland te mogen eijsschens. Fol:
848-849.
• Zullende in middels worden gecontinueerd met het
eijsschen van goenijs en goenijs zakken uit Bengalen.
Fol: 849.
27 september 1794
• Nadere deliberatie op het Rapport van den eerste Eduard
Daniels is Raad Extra ordinair Coenraad Martin Neun
wegens het nagaan der boeken conccrieerende de
Bataviasche huijshouding. Fol: 850-851.
• is omtrend derzelver proposiie nopens het getal werk
jongensen coelijs tot gebruik op de wapenkamer verstaan
dezelve te bepaalen op 60 stucks. Fol: 851.
• met interdictie aande gecomm: (gecommitteerde)
officieren over gem: (gemelte) wapenkamer om daar in
te mogen participeeren. Fol: 851.
• zullende ook de Hooge Regeering werden aan
geschreevend om een der gecomm: (gecommitteerde)
officieren over de wapenkamer die twee jaaren
gefumgeert heeft s'jaarlijks te doen afgaan. Fol: 851-852.
• gelijk ook om bezijden vermelde reedenen zullen werden
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aangehouden de in de arthillerij dienst doende 25
chineese coelijs. Fol: 852.
als meede de dispositie op het geremarqueer de door
voorschreeven berigters dat door den fabriek in
reekening wierden gebragt 27 slaven bij ad ant bagts
lieden in het amb: (ambagt) quantier dienst doende. Fol:
852-853.
Om door voorschreeven berigters aangemerjt zijnde dat
sumaandelijks uijt s'comps: (des compagnies) kassa
bezijden vern: (vernamelijk) persoonen wierden betaald,
die uijt de burger kassa behouden gesacarieert teworden.
Fol: 853.
zal de Hooge Regeering werden aan geschreeven de
comp: (compagnie) van die en soort gelijk uijtgaven te
ontlasten. Fol: 853.
endezelve voortaan te laten voldoen door het collegie
van scheepenen. Fol: 853.
die meede zullen moeten weden gelast C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) van die en andere zoort
gelijke uijtgaven eene op gave te laten toe konnen. Fol:
853.
gelijk ook de gewoone jaarlijksche verstrekkingen van
25 RD: (rijkdalders) aan voorschreeven wapenkamer tot
onderhoud van dezelve zal blijven stand grijpen. Fol:
853.
als ook op den ouden voek te laten de belasting van 2 rd:
(rijkdalders) op de zoldij rekkeningen van alle
overleedere s'comps: (des compagnie) dienaaren. Fol:
853-854.
voorschreeven berigters zijn verzogt om het ontreekende
van hum rapport zo spoedig mogelijk te suppleeren. Fol:
854.
is geleezen een remonstrantie vanden Raad van Justitie
hondende doecantien over de aanstelling van het raad J:
G: (Jan Gregorius) Herklots vandrig en tweede adjudant
bij het corps berristen. Fol: 854-856.
waar omtrend is verstaan ter wegneeming deezer
differanten en zwanig heeder voorschreeven aan stelling
ras de op hander zijnde efercitie van dat corps zal zijn
afgelopen te doen op houden, en eerder niet. Fol: 856857.
onder voorhouding aan voorschreeven Raad van Justitie
aan de ongerijnheid van het geallegueerde bij
voorschreeven remonstantien. Fol: 857-858.
En zal hier van aan de Hooge Reg: (regeering) werden
kennissegegeeven. Fol: 858.
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met last om een volleedig extract daar van afte geeven
den Raad van Justitie. Fol: 858.
op bekomen informatie dat bij de Hooge Regeering op
approbatie van C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
was besloten aan Carel van Naarssen C: S: (cum suis) te
accordeeren zijn verzoek om met rd: (rijkdalders) 30000
doorde Bank van Leening te worden geadsisteerd. Fol:
858.
Zijn daar omtrend de bezijden vermelde reflectien
gevallen. Fol: 858-859.
en uit dienhoofde hum voor schreeven verzoek
afgeweesen. Fol: 859.
terwijl omtrend het stellen van cautie voor de Bank van
Leening de bezijde vermelde bepaling is gemaakt. Fol:
859.
En daar is kome te blijken de mittigheid vande
bedoelongendervoorst supplianten. Fol: 859-860.
Zal de Hooge Reg: (Regeering) worden aangeschreeven
C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) van haare
consideratien te dienen omtrend de middelen die zoude
koumen worden aang ewerd om het verval der zuijker
culture voortekome. Fol: 860.
insgelijks geremarqueert zijnde dat de Hoge Regeering
den commissaris vande Bank van Leening J: J: (Jan
Justinus) Keijzer hadde gelibereerd van stellen van
cautie. Fol: 860-861.
waar omtrend de Hooge Regeering zal worden te kennen
gegeeven dat C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
zwanigheid maaken te berusten in haird voorschreeven
dispositie. Fol: 861.
als ook om gediend te worden van haare consideratien
betrekkelijk de bepalingen die verder met zigt tot de
borgtogten zoude kommen om behooren te worden
gemaakt. Fol: 861.
op gedaan verzoek van C: J: (Cornelis Johannes) Palm
is dezelve weder om in s'comp: (des compagnie) dienst
als kapitein ter zee gereadmitteerd. Fol: 861-863.
om na ex piratie van zijn contract met zijne rheeders
aangegaan weder om op een van comp: (compagnie)
scheepen te worden geplaatst. Fol: 863.
omtrend de gesuppediteerde elucidatien door dat Raad
ord (ordinair) wiegerman als eerste buijten regent der
Hospitalen wapens het geremarqueerde door den Heer C:
G: F: (Commissarissen Generaal Frijkenius) omtrend de
Hospitalen ten eijlande onrust en prumerend. Fol: 863865.
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is verstaan zig voldaan te houden. Fol: 865.
en zal gem: (gemelte) Raad ord: (ordinair) wiegermen
weden verzogt zijne gedagten telaten gaan over de
articulen der noord zakelijk zijn voor het Hospitaal ten
aijlande prurmeerend. Fol: 865.
mitsgaders om deverstrekkingen aldaar te brengen op
een vaste voet. Fol: 865-866.
is verstaan de dispositie aan te houde op twee Requeste
door A: J: (Adrianus Johannes) van Steenbergen aan C:
C: G: G: (Commissarissen Generaal) gepaasouteerd. Fol:
866.
houden de doecantien en beschuldigingen zo teegens de
Hooge Reg: (Regeering) als het collegie van scheepenen
en in zonderheid teegens den Raad ord: wiegerman in
qualiterd als toemalige Balheun. Fol: 866.
mitsgaders teegens den geweesen Bandasch gouverneur
Hogd. Fol: 866.
een is den Heer C: G: A: (Commissarissen Generaal
Alting) verzogt alle de stukken relatief voorschreeven
doecantien van den Raad van Justitie het collegie van
scheepenen op te Eisschen. Fol: 866-867.
als ook een collectie te doen formeeren van alle de
stukken tot voorschreeven zook betrekkelijk en ter
politique secretarij berustende. Fol: 867.
op communicatie door den Heer C: G: A:
(Commissarissen Generaal Alting) van het verzoek aan
Hoogst dezelve gedaan door den franschen Naturalist
bellardiere om zig nu en dan na de stad temogen
begeeverd ter in koop van noodwordigheeden. Fol: 867.
zal zulxs aan hem onder bezijden vermelde bepaling
werden geaccordeerd. Fol: 867.
En aander gezw: (gezworen) klerk ter secretarie van C:
C: G: G: (Commissarissen Generaal) J: (Jan) Welters
toegevoegd rang van koopman. Fol: 867-868.
op het nigediend berigt door den eerste secretaris Eduard
Daniels houdende den uit slag van zijn gedaan ouderzoek
of het mogelijk zij het bekostig de aan de militie op alle
de comptoiren op den aparte reekenning te brengen. Fol:
868.
als ook omtrend de consideratien was den Raad Extra
ord: (Ordinair) Conraad Martin Neun over devast
bepalde verstrekkingen aan descheepen. Fol: 868-869.
zal de dispositie werden aan gehouden. Fol: 869.
op communicatie door den Heer C: G: F:
(Commissarissen Generaal Frijkenius) van eene missive
van den gouverneur van overstraten. Fol: 869.
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verzoekende den een gewapend schip op Java te mogen
hebben. Fol: 869.
• zal dezelve het ter zijde vermelde door den heer C: G: F:
(Commissarissen
Generaal
Frijkenius)
werden
gerescribeerd. Fol: 869-870.
• en zal gem: (gemelte) gouverneur van weegens de Hoge
reg: (regeering) werden aangeschreeven het ofschaffen
van Europesche mattroosen tot Roeijens op de schuijten.
Fol: 870.
4 october 1794
• Communicatie door de Heeren C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) N: E: F: (Nederburgh en
Frijekenius van den ontfangst van twee missive van den
commissaris sluijsken aan kabs in dato 6 december 1792
en 14 april JL: (Jongstleden: 1793). Fol: 871.
• vervattende zijne verrigtringen ter gem: (gemelte)
gouvernementen. Fol: 871.
• met bij voeging van eene daar op ge formeerde rescriptie.
Fol: 871.
• die gearresteerd is en met depakket boot devlijt zal
verzonden worden. Fol: 871.
• neevens eene aan de M: M: (Ministers) aldaar houdende
kennisgeeving van de verleende concessie als den
commandeur Andriesse om een schip naar derwaads te
zenden. Fol: 871.
• waar van copia aan de Hooge Regeering zal werden
gezonden. Fol: 871-872.
• kennisgeeving door den water fiskaal van bevonden
spicerijen en olieteiten in een particuliere banken
partjalling komende van Banda. Fol: 872.
• Zijne verrigten gen daar omtrend. Fol: 872.
• en had bevonden dat den aflaader daar van was den
voorleezen en pekkenien te Banda Blanks. Fol: 872-873.
• als ook dat het bevondere met de op gave had
gequadreerd. Fol: 873.
• en zig bereidst aande Hooge Reg: (regeering) hadde
geaddresseerd en verzogt had dat gem: (gemelte) Blanks
in arrest naar herwaards mogt worden gezonden. Fol:
873.
• tot welkers overkomts de zaak dus moest uitgesteld
blijven. Fol: 873.
• ten ware C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) anden
gelieve te disponeeren. Fol: 873.
• op welk fundament hij had vermeerd te mogen
preedeeren. Fol: 873-874.
• ignorantie van den chinees Tjie Djie Soeij van den in
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houd van den toetoembo maar in de olietaiten zig waaren
bevindende. Fol: 874.
poincten waar omtrend hij verzoekt door C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) te worden geelucideerd. Fol:
874.
supositie dat den snokkel handel in specirijen zijn
bestaan op Java vind. Fol: 874-875.
vrage hoehij zal moeten handelan met het vaartuig van J:
Smit waar in de specerijen gevonden zijn. Fol: 875-876.
in houd van het request door voorsch: (vrooschreeven)
melde chinees Tjie Djie Soeij daar over aan de Hooge
Reg: (Regeering) gepresenteerd. Fol: 876-877.
is verstaan omde hier bij aangehoulde reedenen den
zelven vande pocraliteti der wetten te liboreeren. Fol:
877.
terwijl de gemeente door de Hoge Reg: (Regeering) zal
werden geinformeerd dat voortaan wiemand zal vrij zijn
uijthoofde der ignorantie die hij heeft gehad van den
inhoud der door hem overgewerd over eerste fusten. Fol:
877-878.
en zal het alzo aande over voerdens vrijstaan die voor dat
zij die in bestelling aanwwemen eerst te laten openen.
Fol: 878.
aanhouding der dispositie op voor schade van berigt
omtreend de verzending dier specerijen. Fol: 878.
ontslag aan den kapitain lieutenant van het corps
dragonder lijfwagt Gabriel Manoth verleend. Fol: 878.
en permissie om temogen repatrieeren. Fol: 878.
terwijl in zijn plaats tot kapitain lieutenant is bevondert
den eerste sous lieutenant bij dat corps Johannes
Wesselman. Fol: 878-879.
en in steede van deeze den cornet Godfred Sewalto
Ronge. Fol: 879.
naar tangerang verplaats den commandant van
Tanjongpoura Jacob Christiaan Vetter. Fol: 879.
en in plaats van gem: (gemelte) Jacob Christiaan Vetter
der commandant van M: (Meester) Cornelis Fredrik van
Chambon. Fol: 879-880.
op verzoek vande administrateurs van het ijzer magazijn
Heldewien en Lewed om gelibereerd tewonden van het
stellen van caoutie voor pen: (penningen) dien zij zullen
ontfangen. Fol: 880.
is verstaan dezelve daar van te liboreerend. Fol: 880.
deliberatie op een berigt der Banks officianten onde door
de Hoge Reg: (Regeering) genemen dispositie. Fol: 880.
item op een addres vanden Raad ord: (Ordinair) Adriaan
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de Bock daar toe relatief. Fol: 880.
is verstaan. Fol: 880-881.
1/ aan voorschreeven raad ord: (ordinair) Adriaan de
Bock zijn addres terug te geeven als anvolden de zijnde.
Fol: 881.
2/ goed te kiunen de doorde Hooge Reg: (Regeering) aan
voorsch: (voorschreeven) officianten gegeeven Last om
op gave te door van de tweel beleende capitaalen. Fol:
881.
als ook hoe de inpalming der agter stallige renten het best
zoude kommengeschieden. Fol: 881.
mitsgaders in het door de Hoge Reg: (Regeering)
genomen Besluit om nedeenstaande beleeningen voorde
komp: (compagnie) werteneemend. Fol: 881.
onder deter zijde vermelde voorhouding. Fol: 881-882.
en aan schrivens omde Banks officanten die
belienningen hebben gedaan meerder als zij vermogten
van aale schade ver antwoordelijk te houden. Fol: 882883.
met in s'comp: (des compagnie) kas te seponeeren al het
geen invoegel voorschreeven door hum meerder is
beleend. Fol: 883.
het geen in 't (het) vervolg altoos nieede zal moeten
plaats hebben. Fol: 883.
ten zijde zelve geschiede op qualificatie der Hoogs
Regeering. Fol: 883.
dog dat om ter zijde vermelde redenen niet ligtelijkken
exteeren. Fol: 883.
3/ om de herdigheid die daar in zoude resideeren dat de
eene Banks officiant verentevoordelijk voorde andere
zoude zijn. Fol: 883.
zal de geen die de beleening heeft gedaan voor alle
winder heeden aansprakelijk blijve. Fol: 883-884.
4/ omtrend het teveel beileende op het woonhuis vanden
chinees Tjie Eleeng zal de Hoge Reg: (Regeering) het ter
zijde vermelde werden aangschreeven. Fol: 884.
5/ in ter diet tegens beleeningen te doen anders aan op
taxatie van den gezwoore taxateur der Bank. Fol: 884885.
die zulx voor zijn gewoone salaris zal moeten verrigten.
Fol: 885.
6/ alvoorers te disponeeren op de door de Hoge Reg:
(regeering) verzogte qualificatie aande Banks officianten
en op reckening van kamer ongelden aftschrijven het
agterste van den overleedene raad ord: (ordinair) Smith.
Fol: 885.
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zal de zelve moeten op geeven zij deeze beleening anders
considereen des die van den burger Heer raad Heemraad
van Dijke. Fol: 885.
7/ mer zal berusten in de door de Hoge Reg: (regeering)
genomen dispositie opmtrend het verzoek der Banks
officoanten om neeven staande minderheeden op reck:
(reckeening) van kamer ongelden afte schrijven. Fol:
885-886.
dog niet om de door de Banks officianten bij hun berigt
aangehaalde reedenen. Fol: 886.
als geen toegeeven heijd meriteerend. Fol: 886.
Terwijl men overigen zig conformeert met de dispositien
op dat berigt door de Hooge Reg: (regeering) genomen.
Fol: 886-887.
Het request van den Raad ordinair van Willem Vincent
Helvilius van Riemisdijk om twee stukken comp:
(compagnie) land teegens betaling tewergen erlangen.
Fol: 887.
Zal aan de Hooge Regeering werden zouden om na daar
over het advis van Heemraaden daar op te hebben
ingenomen van berigt te dienen. Fol: 887.
lecture eener missive van de Hoge Reg: (regeering) in
dato van de 3 deezer (october). Fol: 887.
is in de eerste plaats geaccordeerd het daar bij
voorgedragen verzoek van den kapitein ter zee van litters
de rijke om voor eenige tijd aan de vrije vaart gelicetieert
te wordenm. Fol: 887-888.
en zal het gevolgen worden betuigden depogingen door
den raad extra ord: (ordinair) van de weerk aangewend
om 300 zeevaarende in s'comp: (des compagnie) dienst
aanteneemens. Fol: 888-889.
mitsgaders de Hooge Regeering worden aangeschreeven
dezelfde bepalingen omtrend voorschreeven inlanders te
introduceeren als omtrend de chineesche zeevaren de
heeft plaats gehald. Fol: 889.
en dezelve qualificatie te verleinen om ingevolge het
voorstel van den gezaghebber op de Pakketboot de
lugtbol tot compleeteering zijner equipagie 13:
Javaansche zeevarende daar op te plaatsen. Fol: 889.
terwijl de voordragten omtrend voorschreeven
javaansche zeevaarende ter kennisse van de vergadering
van XVII zal worden gebragt. Fol: 889-890.
omtrend het bedeelde door de Hoge Reg: (Regeering)
rakende de klagten en beschuldiningen teegens den
geweese Bandasch gouverneur Lambertus Janszoon
Haga ingebragt. Fol: 890-891.
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en het geene door dezelve word vermeend dat den aan
schouw diend te worden genomen. Fol: 891.
• Zal men berrusten in de besluijten doorde Hooge Reg:
(regeering) omtrend heer genomen. Fol: 891.
• en weder emploijabel worden verklaard. Fol: 891-892.
• op het berigt van den advocaat fiscaal Meester Paul
Mounier bij de Hoge Regeringe diend rakende het door
heer gedien onderzoek nadeparticuliere aankeking van
Zeijlan doorden Baas zijlemaker Jan Al maar het schip
de unie geleeverd. Fol: 892-893.
• is verstaan de dispositie aante houden. Fol: 893.
• op communicatie vanden gouverneur van overstraten bij
missive aande hooge regeering van het over leeden van
de risident van Japara Zijsbrand Hendrik Francouis
Vincent. Fol: 893.
• Zal die vacature worden vervuld met der koopman en
administrateurs te Sourabaija Abraham Catharinus Semn
van Bazel. Fol: 893.
• en in plaats van gem: (gemelte) van basel den eerste
klerk van politie te Samarang Willem Beckman. Fol:
893.
• mitsgaders in de dienst van laastgemelde den adsistend
Jacobus Albertus van Middelkoop. Fol: 893-894.
• De post van operehidrugijn en de kruijt molen
vacantgeaakt zijnde. Fol: 894.
• zal die dienst in het vervolg worde waargenomen door
den opper cheriurgijn van depost rijsrijk. Fol: 894.
• aan stelling van den opperchirugijn gerrit lenit tot
opperchirugijn over alle de buijten posten. Fol: 894-895.
• en aanschrijvens aande Hooge Reg: (regeering) dat bij
vacaturegelijke schikkingen zullen worden gemakt
omtrend de opperchirugijn van het ambagt qwartier ende
Equipagie werf. Fol: 895.
• om de hier bij vermelde reedenen geen reflexie geslagen
zijnde op de voordraagt den Hooge Reg: (Regeering) Jan
van der Haart of Daniels Son het secretaries van
huwelijksen kleijne geregt zaken. Fol: 895.
• is daar toe aangesteld den adsistent Jacob van
Spierenburg. Fol: 895.
• onder bevondering tot onderkoopman. Fol: 895.
• terwijl laatstelijk den eerste secretaris Eduard Daniels is
gelast zijn mondelling gedaan verzoek omtrende
patrieeren te vervatten ingeschriff. Fol: 895-897.
8 october 1794
• Gearresteerd eene missive aande hoge regeering in dato
van gesteren. Fol: 898.
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Op bekomen in formatie dat den tweede secretaris Dirk
Goetbloed het door hem bereeds begonnen verslag van
C: C: G: G: (commissarissen generaal) voor Nederland
door het voor weder om had vernietigt. Fol: 898.
Endus het vertrek vande pakket boot De Vlijt onder maal
geen voortgang kommende hebben, ded pals vertrek
opgeschort. Fol: 898.
Waar van aande hoge committenter kennis zal werden
gegeeven. Fol: 899.
Besloten het zelve op tedragen den ondekoopman
Christian Jacobi. Fol: 899.
Terwijl gem: (gemelde) tweede secretaris Dirk
Goetbloed in zijne gewoone wek zaam heeden zal
blijven voortgaan. Fol: 899.
Permissive aanden gezaghebber te souratte Gale Peter
Sluijsken om een springtogtje naar Ceijlon doen. Fol:
899.
Die daar van doorde regeering zal worden geinformeerd.
Fol: 899.
Als om het gezag geduurende zijne absentie over te
geven aan den opperkoopman Matthijs Monte. Fol: 899.
Nadere deliberatie rakende de gevonden specerijen en
olieteiten in twee particuliere vaartuijgen van Banda
komende. Fol: 900.
En het voorkomende bij het berigt van den waterfiskaal
dat den afzender van in een derzelver gevonden
specerijen en olieteiten zoude, zijn den voor leezen en
perkemir te Banda Ads: (admiral) Blanks. Fol: 900.
Als de gronden die his sustineert om bevoegd te weezen
om te verzoeken dat gem: (gemelde) Blanks in arrest
herwaarts worden gezonden. Fol: 900.
Is goedgevonden dat aan dezelve zal werden the kennen
gegeeven het gewoegen dat C: C: G: G: (commissarissen
generaal) inde behandeling deezen zack door hem
gehouden hebben genomen. Fol: 900.
Aanmerkingen omtrend zijn gedaan verzoek om
voorschreven Blanks in arrest herwaarts te onbieden.
Fol: 901.
Met ten op zijte van gem: (gemelde) Blanks eenige
mitgatie verdiend. Fol: 901.
En wat daar en toegen weder in consideratie behoort te
konnen. Fol: 902.
Waarom verstaan is de procedures door den water fiscaal
teegens dezelve te laten entameeren. Fol: 903.
Dog intusschen de Bandasche M:M: (minister) het ter
zijde vermelde aan te schrijven. Fol: 903.
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Om gem: (gemelde) Blanks onderhandsch te
informeeren dat hij van depenaliteit der wetten bevrijd
kan blijven indien hij zig pa: request in alle ootmoed aan
C: C: G: G: (commissarissen generaal) adresseren. Fol:
903.
In welke geval zijde daar aan komende brieven
requisitoriaal tot wader ordre van C: C: G: G:
(commisssarissen generaal) zullen konnen surcheeren.
Fol: 904.
Welk request met denodige informatien harwaarts zal
moeten werden gezonden. Fol: 904.
Terwijl gem: (gemelde) M:M: (messieurs) missive van
C: C: G: G: (commissarisen generaal) tot den ontvangst
van voorschreeven brieven requisitoriaal zorg vuldig
zullen moeten secreteeren. Fol: 904.
En de zelve door de Hoge Reg: (regeering) te doen voor
honden de fraaije qualiteit der confisqueerde noten
muschaat en foulij. Fol: 904.
Als ook ten op zigte van het blijven der noote muschaat
in zijn dop haare consideratien te verderen. Fol: 905.
Zullende het monster van voor shred noot in den dop hun
werden toegezonden. Fol: 905.
Terwijl de Hoge Regeering zal worden qualificeerd 6: P:
(ses ponden) nooten inden dop en 6: P: (ses ponden)
foulij naar Nederland te zenden. Fol: 905.
Met kennis geeving dat de Bandasche M:M: (messieurs)
zijn aangeschreeven 4a 5000: P: (ponden) nooten in den
dop naar herwaarts overtezenden. Fol: 905.
En is op het te kennen geeve door voor noemde water
fiskaal hoedaning hij zig zal hebben te, gedragen
omtrend de potten en kelders met geconsijte noten
gevonden in de pantjalling van J. Smit. Fol: 905.
Goodgevonden het ter zijde vermelde ter veklaren. Fol:
906.
Onder informatie aande Hoge Reg: (regeering) dat men
wel moglijden wanneer de recocte het permitteert de
verzonding daar van in klijne gedeelte te permitteeren.
Fol: 906.
Dog geenzints te permitteeren de verzending van olien
van specerijen. Fol: 906.
Zullende de Javasche M:M: (Ministers) werden
aangeschreeven geene der scheepen van Ambon of
Banda komende te permitteeren die kust te mogen
aandoen. Fol: 907.
Anders dan in de uitterste nood. Fol: 907.
Op pene van 1000: rds (rijksdalder). Fol: 907.
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Gelijk ook om alle de aanleiding tot overtreeding van
voorschreeven ordres oftesnyden. Fol: 908.
• Zal werden ingetrekken depermissie doorde Hooge
Regeering aande Ambonsche en Bandasche M:M:
(minister) gegeeven om des jaarlijksch vaartuijgen ter
afhaal van rijst naar Java te zonden. Fol: 908.
• Confirmatie met het besluit der Hooge Regeering omde
denken beededag te surcheeren tot den 29: deezen. Fol:
908.
• Lecture van een schriftuur door den Baillieuw Nicolaas
Maas overgegeeven overde oneigen behandeling der
zieken door de practisyns. Fol: 908.
• Het zelve zal ten sine daar op in teneemen de
consideratien der buiten regenten van de Bataviasche
hospitaalen aande Hooge Reg: (regeering) werden
gezonden. Fol: 909.
• Lecture van een tweede schriftuur van gem: (gemelde)
Nicolaas Maas over de gezondheijd van Batavia. Fol:
909.
• Aanhouding vande dispositie daar op. Fol: 909.
• Prolongeert van heet ter wijn bepaald tot het in komen
der ontworden op de uijt geschreeven prijsvraag over
Bataviasch engezondheid tot ultimo Xber: (31
december) aanstaande. Fol: 909.
• Nadere resumtie van de onder den 27: september JL:
(jongstleden) vermelde twee requesten van den burger
A: J: (Adrianus Johannes) van Steenbergen. Fol: 910.
• Aanschrijvens aande Hooge Regeering om dezelve
cautie voor zijn perzoon te doen stellen. Fol: 910.
• In het contrarie geval zal dezelve zig met van hem
vermijderen. Fol: 911.
• Nadere resumtie van het berigt van raad extra ord:
(ordiair) on visitabteur generaal Coenraad Martin Neun
omtrent het geremargueerde door de vergad:
(vergadering) van XVIIen rekende de alhier gedaan
worden de verstrekkingen aabdescheepen. Fol: 911.
• Confirmatie met het daar bij gepropeneerde. Fol: 912.
• En toe zending van het zelve met eenige ampliatie aande
Hooge Regeering. Fol: 912.
15 october 1794
• Berigt vanden fiskaal Willem Popkens en sabandhaar
Jacobus Theodorus Reijnst wegens gevonde olieteiten
van specerijen in een partikuliere bank komende van
Amboina. Fol: 915.
• Opening in het besoigne van den doosje waar in
voorschreeven olieteiten gevonden zijn en derzelver
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verdere inhond. Fol: 916.
Die geconfisqueert en naar Nederland zullen werden
gezonden. Fol: 916.
Reedenen waaran de bank ende afzonder van gem:
(gemelde) olieteiten gelibereert is vande applicatie vande
wet. Fol: 916.
Permissive aanden waterfiskaal om alle suspecte
goederen in presentie der geaddresseert te openen. Fol:
917.
Wameer de placcaten gemaaneert teegens den aanbreng
van specerijen of dezelve olieteiten door hem zalinde ten
worden geereuteert. Fol: 917.
Renovatie der placcaten teegen den handel en aanbreng
van specerijen en dies olieteiten. Fol: 918.
Wat daar omtrend de Amboinasche en Bandasche M:M:
(ministers) zullen werden aanbevolen. Fol: 918.
Gearresteerd voorschreeven renovatie den placcaten
teegens den morshandel in specerijen en olieteiten. Fol:
918.
En een missive aande Hooge Reg: (regeering). Fol: 919.
En een aande gouverneur van Javasch N: O: (noord oost)
kust. Fol: 919.
Mitsgaders eene secreete aande Bandasch M:M:
(minister). Fol: 919.
Verzoek van de raden extra ord: (ordinair) mom en
Willem Vincent Helvetues van Riemsdijk om twee
scheepen nevens denzelve equipagie van de komp:
(kompagnie) in huur te mogen hebben. Fol: 919.
Is besloten hun het eerste gedeelte van dat verzoek te
accordeeren. Fol: 921.
Dog het laatste van de hand tewijzen. Fol: 921.
Den heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) informatie neemen vanden commandeur en
oppoerequipagiemeester scheepen aan hem tot dat einde
zonde konnen worden afgestaan. Fol: 921.
Alsook de supp: (supplianten) over de temakend
conditien onderhouden. Fol: 921.
Bezwaaren der banks officianten teegens den
overneemen vande door de vorige officianten gedaane
bekeningen. Fol: 922.
Die door den heer C: en G: G: A: (Commissarissen en
Gouverneur Generaal Willem Arnold Alting) bij de
Hooge Reg: (regeering) zullen worden overgebragt. Fol:
922.
Den C: Ge: F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) communiceerd den in hond eener missive
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van den kapitain Johan van Straalen ontfangen. Fol: 922.
• Houdende dat door het aanhoudend slegt weer het getal
was vermcerdert. Fol: 922.
• Wat daar op in ontwoord te rescribeeren. Fol: 923.
• De dispositie op het request van den eerste secretaris
Daniels vermeld bijde secreete resolutien van heeden.
Fol: 923.
18 october 1794
• De uit Nederland aan te komene nationale militairen
zullen op de veldschans Ma: (meester) Cornelis werden
geplaatst. Fol: 924.
• De raden ord: (ordinair) en extra ord: (ordinair) Jan
Hendrik Wiegerman en van de weert zullen werden
verzogt een instructie te formeeren voor de commandant
op gem: (gemelde) veldschand. Fol: 925.
• Aanstelling vanden kapitain lieutenant Paulus van Rhijn
tot commandant aldaar. Fol: 925.
• Bepaling der reng tuschen gem: (gemelde) Paulus van
Rhijn enden tweede major van het regiment van
Wurtemberg. Fol: 925.
• Den heer C: en G: G: (Commissarissen en Gouverneur
Generaal) Willem Arnold Alting produceerd eenige
stukken doorden raad extra ord: (ordinair) mom in rade
nader over gelegt concerneerende de naar Ceijlon
gerelegeerde inlandsche in an en vrouw gest Bappa en
Ma Rakiema. Fol: 926.
• En een nader berigt vanden gecommitteerde overden
inlander. Fol: 926.
• Mitsgs: (mitsgaders) een berigt van den tweede
secretaris der Hoge Reg: (regeering) Godfried
Christoffel Fetmenger. Fol: 926.
• Van welke stukken copia outhenticq ter secretarij van
heeren C: C: G: G: (commissarissen generaal) zal
worden bezongd. Fol: 926.
• Wat daarop is kangemekt. Fol: 927.
• Berusting in de dispositien daar omtrent bereids door de
Hooge Reg: (regeering) genomen. Fol: 927.
• Bijde deliberatien der Hoge Reg: (regeering) over de
bovenlanden zal reflexie werden geslagen op het voor
komende bij voorschreeven berigt van den secretaris
Godfried Christoffel Fetmenger nopens de warong van
gem: (gemelde) Bappa en Ma Rakiema. Fol: 927.
• De van Java herwaards gekomen 67: man vande
equipagie der Fransche fregatten La Recheache en L:
Esperance zullen tot het vertrek der retour scheepen op
M: (meester) Cornelies werden geplaatst. Fol: 928.
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Verdeeling der zelve overde retour scheepen. Fol: 928.
Die voor de kost scheeps dienst zullen moeten doen. Fol:
928.
En verklaren van geduurende den oorlog met teegens den
staat te zullen dienen. Fol: 928.
Den heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) produceerd een project tot verzending van
specerijen ont met particuliere scheepen naar souratte.
Fol: 929.
Dat gecompleeteert ende Hoge Reg: (regeering) daar toe
qualificatie zal worden gegeeven. Fol: 930.
Den heer C: en G: G: (Commissarissen en Gouverneur
Generaal) Willem Arnold Alting produceerd een missive
van den Bassa van Bagdad houdende verzoek om
scheepen derwaards ten handel te zenden. Fol: 931.
Wat door gem: (gemelde) heer C: en G: G:
(Commissarissen en Gouverneur Generaal) Willem
Arnold Alting bijgeleegendheid daar op zal worden
geantwoord. Fol: 931.
Deliberatie bij resumtie op eene missive der Hog: Reg:
(hoge regeering) in dato 12: augs: J: L: (augustus
jongsleden). Fol: 931.
Reflectien op de preparatoire informatien rakende het
neemen van het schip Houtlust door de Franschen. Fol:
931.
Den raad van justitie nevens den advocaat fiscaal zullen
door de Hoge Reg: (regeering) werden gelast die zaak
met alle nauwkeurigheid te behandelen. Fol: 932.
En zo spoedig mogelijk aftedoen. Fol: 932.
De zelve zullen ook in voege voormeld werden gelast
bijlen berigt op tegeeven de reedenen waar aan tot te
schlijven het lang trainissement den procedures inde
zaak tuschen het officie fiskaal enden kapitain Jacob
Thomson. Fol: 932.
Om derzelver slegte gesteldheld zal voor vervallen
werden gehouden het besluit om de 3: kisten amphioen
gehoord hebbende tot de lading van het N: A: (Noord
Amerikaansch) schip Canton voor de kompe:
(kompagnie) overteneemen. Fol: 933.
1/ alvoorens zig te verklaaren omtrend de aanhouding
der op gegeeven loovaartuijgen zal werden afgewagt de
consideratien den Hoge Reg: (regeering) in hoe verre
particuliere te animeeren zoude zijn geschikte vaartuigen
door tot aantehouden. Fol: 933.
2/ Approbatie van het verrigte door de Hooge Regeering
rakende de te vragene satisfactie aan het Eng:
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(Engelschen) millitair te Calcatta over het inbetalent
gedrag van zeekere John Hayes. Fol: 934.
3/ Wat de Hog: Reg: (Hooge Regeering) zal werden
bedeel op het verzogt goedvinden hoedanig de
verdeeling der extra percentos die berekent zullen
worden bij het repareeren van particuliere scheepen en
vaartuigen. Fol: 934.
4/ Berusting in het besluit door de Hoge Reg:
(Regeering) genomen op bigtelijk den gew: (geweezen)
Ternaatsche gouverneur Alexander Cornabe. Fol: 935.
Wat heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) is
voorgekomen omtrend den perzoon van den pc:
(proroconeel) gezaghebber aldaar Johannes Ekenholm.
Fol: 936.
Die naar herwaards zal worden ontboden door de Hooge
Regeering. Fol: 936.
Aanstelling van den opper koopman en secunde te
macasser budach tot gouverneur van Ternaten. Fol: 936.
Onder koopman ontvanver der domainen en kassier te
Samarang van Francois van Bockhold tot gezaghebber te
Banda. Fol: 937.
De Hoge Reg: (Regeering) zal van voorsch:
(voorschreeven) aanstellingen werden kennis gegeeven.
Fol: 937.
De gagien van voorsch: (voorschreeven) gouverneur en
gezaghebber en wanneer die zal moeten in gaan. Fol:
937.
Aanhouding der dispositie op het door de Hoge Reg:
(Regeering) aangeboden smeekschrift der Padangsche
ingezeetenen. Fol: 938.
De reedenen waar om de dispositie daar op is
aangehouden zal de Hoge Reg: (regeering) werden
bedeeld. Fol: 938.
Resumtie van twee extracten uit brieven der Padangsche
bediendens houdende beschuldigingen teegen den
geweeze resident van Poulo Chinco Johan Fredrik Zugel.
Fol: 939.
En eene verantwoording van gem: (gemelde) Johan
Fredrik Zugel over het verlaten van Poulo Chinco. Fol:
939.
Desselfs ses ledige instantie. Fol: 939.
Waar indezelve bestaan. Fol: 939.
Wat bijde brieven dier boodiendens omtrend gem:
(gemelde) Johan Fredrik Zugel word bedeeld. Fol: 940.
Beschourring van het gedrag der Padangsche bediendens
omtrend dezelve. Fol: 941.
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Passering der verantwoording van den resident Johan
Fredrik Zugel over het verlaaten van Poulo Chinco. Fol:
942.
En vrij spreeking vande hem door de Padangsche
bediendens aangewreven blaam en van verdere
verantwoording ontheeven. Fol: 942.
Dog van de hand geweezen zijn verzoek om
courshouding van gagie voor hem 3: met hem
overgekomen dienaaren. Fol: 942.
In dies steede zal doorde Hoge Reg: (Regeering) hun een
equivalent in gelde worden toegelegt. Fol: 942.
Aanhouding van zijn verzoek om na het eindigen den
oorlog door ter kuste weder te worden geemploijeerd.
Fol: 942.
Terwijl omtrend het vierde poinet qualificatie aande
Hoge Reg: (Regeering) zal werden verleend Petrus
Theodorus Chasse te gelasten voor reets: van gem:
(gemelde) Johan Fredrik Zugel in s'komps: (des
kompagnies) kas aldaar te deponeeren f 9378:13:(gulden). Fol: 942.
Als ook het over schietende aande gemagtigdens van
voorschreeven Johan Fredrik Zugel uit te keeren. Fol:
943.
En voldoende bewijzen aan hem te bezorgen daar van de
voor hem aan de Franschen betaalde brandschatting. Fol:
943.
Vrijheid aandezelve verleend zijne wettige actien
teegens gem: (gemelde) bhasse in regten te vervolgen.
Fol: 943.
De verdere dispositie zal aan de Hooge Reg: (regeering)
werden overgelaten. Fol: 943.
Vreemde denkbeelden die de Eng: (Engelsche) te
Bankahoeloe hebben gehad van den over gaaf van
Padang aande Franschen. Fol: 943.
Waar omtrend over hun onderzoek was gedaan met de
afzending naar derwaards van de heer Edward Coles.
Fol: 943.
Welk poinet ook bij de brieven dier bediendens met geen
de ministe extensie is behandeld. Fol: 944.
Waar omtrend het Eng: (Engelsche) ministerium te
Bankahoeloe door de Hoge Reg: (Regeering) zal werden
verzogt de berigten des aangaande herwaards te willen
meede deelen. Fol: 944.
Ter verantwoording zal door de Hoge Reg: (Regeering)
naar herwaards wonden op ontboden het opperhoofd
Petrus Theodorus Chasse. Fol: 944.
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En ter zijner aflassing zal naar daar overgaan voorschr:
(voorschreeven) geweese resident Johan Fredrik Zugel.
Fol: 944.
• Lecture van het berigt door den alhier aanweezende boek
houdeninde Chinasche handel M: A van Schoor aande
Hoge Reg: (Regeering). Fol: 945.
• Zijne bewustheid omtrend de lading van het Noord
Americaansch schip The Fair Americain. Fol: 945.
• Berusting in het besluit der Hoge Reg: (regeering) om
het zelve naar Nederland te zenden. Fol: 946.
• Is gearresteerd eene missive aan de Bengaalsch M:M:
(ministers). Fol: 946.
25 october 1794
• Gearresteerd eene missive aan de hoge regeering. Fol:
947.
• Voordragt van poineten door de Hoge Reg: (Regeering)
die bepaald zoude dienen te worden bij het accordeeren
vanden vakje handel aanden commandeur en opper
equipagiemeester. Fol: 947.
• Approbatie der zelve met eenige ampliatie. Fol: 948.
• Waar van aan de Hoge Reg: (Regeering) zal worden
kennis gegeeven met aanschrijvens van het ter zijde
vermelde. Fol: 951.
• Geaccordeerd verzoek vanden opper equipagiemeester
Jacob Andriesse om zijn scheepje De Jupiter in steede
van naar Cabo de Goede hoop naar Souratte te mogen
zenden als ook het schip de Juno. Fol: 952.
• Om ter zijde vermelde reedenen zal geen gebruik worden
gemaakt van zijn aanbod om met gem: (gemelde)
scheepen Japans staat koper van de komp: (kompagnie)
naar Souratte over tevooren. Fol: 953.
• De kaapsche M:M: (ministers) zullen werden
geinformeerd dat zij voorm: (voornamelijk) schip De
Jupiter aldaar met hebben te verwagten. Fol: 953.
• De verzoekende zullen worden gedaan om dit jaar
goederen op vragt met 's komp: (des kompagnies)
scheepen naar Nederland te verzenden zullen uit hoofde
vande geringe ruimte door de Hoge Reg: (regeering)
moeten worden ontzegten. Fol: 953.
• Verzoek van den chinees Tjie Djie Soeij diminutie van
geregtelijke onkosten gevallen op zijn aangehouden
vaarting en aanschrijvens naar Banda tot dies restitutie.
Fol: 954.
• Bij examinatie der reek: (reekening) van gem: (gemelde)
kosten is bevonden voor sequestratie penn: (penningen)
rds: (rijkdalders) 126: 32: te veel te zijn bereekend. Fol:
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954.
Die voor gem: (gemelde) Reek: (reekening) zullen
worden gedel oktoerd. Fol: 955.
Terwijl daar en teegen hem het tweede verzoek zal
worden ont zegt. Fol: 955.
Van het aanbod van den chinees Oey Tiseeng om rijst
naar Amboina te vervoeren zal om ter zijde gemelde
reedenen gebruijk werden gemaakt. Fol: 955.
Qualificatie aande Hooge Reg: (regeering) om derzelven
met 80 (tagtig): lasten rijst op laedit uijt comp:
(compagnie) voor raad te gerieven onder neevens
staande bepaling. Fol: 955.
De Hooge Reg: (regeering) zal bij eerste afgien de brieff
aan haar worden herenonerd dat aan het requisit van C:
C: G: G: (Commissarissen Generaal) nopend de
borgtogten in de grote geld kamer nog met is voldaan.
Fol: 956.
Op de klagten den Franschen gehoord hebbende tot de
equipagie van de scheepen La Recherchen L' Esperance
over hunne plaatzing op Meester Cornelis. Fol: 956.
Is goedgevonden den heer C: G: (commissaris generaal)
te verzoeken hen dit neeven staande te informeeren. Fol:
956.
Geleezen het berigt vanden opper en onder
equipagiemeesters aantoonende de benodigtheid den
werk jongens en in derespective winkels erz. Fol: 957.
Het welk zal gesteld worden in honden vande heeren
Eduard Daniels en Coenrad Martin Neur en eijnde het
zelve te examineeren en
tedienen van hunne
consideratien. Fol: 957.
Resumtie vanden eijsch van medicamenten uijt Europa
van 1796. Fol: 958.
Op het door den burger J: A: (Adrianus Johannes) van
Steenbergen aan de H:R: (hooge regeering)
gepresenteerd request houdende verzoek om berrijd te
blijven van t (het) stellen van Cautie voor zijn persoon
gedelibereerd zijnde. Fol: 958.
Zijn daar op dineeren staande aanmerkingen gevallen.
Fol: 958.
En kan om die relden geen poinet van deliberatie voor H:
H: C: C: G: G: (commissarissen generaal) uitteieren. Fol:
959.
Waar vanden heer C: G: (commissari en Gouverneur
Generaal) Willem Arnold Alting in rade van indie zal
kennis geeven. Fol: 959.
Aanstelling onder het Corps Dragonder Lijfwagt. Fol:
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959.
Bij resumtie gedelibereerd op de ontvangen missive
vande H:R: D: D:
(Hoge Regeering) 19 7ber:
(september) J: L: (Jongstleden) en verstaan. Fol: 959.
1) de H:R: (hoge regeering) voor te houden dat heeren C:
C: G: G: (commissarissen generaal) zo spoedig mogelijk
verwagten het gevonderde bergt opperequipagiemeester
nopens het aanhouden van lasvaartuijgen tot hansport
van specerijen .... Fol: 959.
Vertrouwen dat het in consideratie gegeeven plan ter
afschaffing der lasvaartuijgen wel zal hunnen werden ter
executie gebragt. Fol: 959.
2) Uijt een bij gem: (gemelde) missive ontfangen berigt
van de opperkooplieden des casteels gebleeken zijnde
dat van de uijt Nederland voor Japan gezondene
manufactuuren geen monslats zijn aangebragt. Fol: 960.
Zullen heeren C: C: G: G: (commissarissen generaal)
dezelve in perzoon visiteeren. Fol: 960.
De H:R: (hooge reegeering) aanteschrijven de
vergadering van 17: (Heeren Zeventien) te verzoeken dat
elk schip waar meede manufactuuren worden uijt
gezonden, ook een stel staalen van der zoort
overtezenden. Fol: 961.
Wat daar omtrent aan de Japansche bediendens moet
werden gelast. Fol: 961.
3) Gem: (gemelde) regeering om nevens gem: (gemelde)
reedenen voor te houden t (het) verlangen van C: C: G:
G: (commissarissen generaal) om t (het) debiet van
amphioen te brengen op 1200: kisten s'jaars. Fol: 961.
4) Genoegen te neemen in t (het) genomen besluijt der
Hooge Reg: (regeering) omtrent eenige gelden vanden
ond Directeur Generaal Hendrik Breton. Fol: 962.
De deliberatie op de overige poineten uijt gesteld. Fol:
962.
Door den heer C: G: (commissaris en gouerneur
generaal) Willem Arnold Alting gecommuniceerd een
aparte missive van den Java's gouverneur van
overstaaten d: ) (dater) 17: deezer. Fol: 963.
Houdende kennis geeving van het voorgevallene bij den
overneem van de fransche fregatten La Recherch en L'
Esperance en van de verzoeken door eenige vande
equipagie van die scheepen gedaan. Fol: 963.
Wat daar omtrent door de H:R: (hooge regeering) zal
moeten worden gerescribeerd. Fol: 963.
De verdere dispositie op gem: (gemelde) missive vande
H:R: (hooge regeering) overgelaaten. Fol: 963.
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Excepto het poinet rakende het finantieele en dat vanden
overneem van gem: (gemelde) scheepen waar omtrent de
dispositie is aangehouden. Fol: 964.
• Kennis gave door den heer C: G: (commissaris generaal)
Frijkenius Simon Hendrik dat s'lands fregat de amazoon
weeder in staat is om te worden. Fol: 964.
• Met propositie om t (het) zelve ter aflossing van t (het)
gewapent schip De Hertog van Brunswijk naar straat
Sunda te zenden. Fol: 964.
• En voordragt van t (het) gedaan verzoek door den
Capitain Abraham Kuvel en een douceur voor 14: man
gem: (gemelde) fregat die meman: Fransche scheepen
van Java dit heen hebben gebragt. Fol: 964.
• Goedgevonden t (het) fregat de amazoon ten eevengem:
(gemelde) eijde afte zenden. Fol: 964.
• En aangem: (gemelde) 14: man twee mannen van hunne
winnende gagie uijt scomp: (des compagnie) cassa te
laaten betaalen, tot een douceur. Fol: 965.
1 november 1794
• De deliberatien op de missive der Hoge Reg (Regeering)
d. d. (de dato) 19 jber (jongstleden) hervat. Fol: 966-985.
• En goedgevonden. Fol: 966.
• 1) De verantwoording van Jacob Paulus Barends op de
klagten van den Armenier Elias Jacob weegens het
bocaff? van 7 1/2 Corgees armosijnen in de Bank te
stellen in houden van de gew? (gewelde) directire en
officianten van de afgeschafte Banken. Fol: 966.
• Met cast om te dienen van berigt daar omtrent. Fol: 967.
• 2) Te approbeeren dat bij de benoemde commissianten
ter uijtdeeling van het douceur aan de Equipagie van het
schip Christophorus Columbus toegelegd nog is genoegd
den visitateur der Soldijen Simon Smit. Fol: 967.
• 3) De Hoge Reg (Regeering) te informeeren dat de
Particulierde aan der met het schip Houtlust aangebragt
en in comp (compagnie) pakhuijsen opgeslagen, moest
aan den Capitens Koster te behoord. Fol: 967.
• Met qualificatie, om bovensteen de reedenen de zelve
onder neevensgem(gemelde) bepalingen aan hem af te
geeven. Fol: 967.
• 4) Geapprobeerd / om nevens??? dat van de aanhouding
van kruijsvaartrijg door den waterheid caal aan den den
gecommitteerde thon over den Jacander A kennis
gegeeven. Fol: 968.
• 5) De gemaakte schekkingen om hand vertrekken de
schippen goed gekeurd. Fol: 968.
• 6) Als meede geapprobeerd het billet tegen het na boord
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vaaren den gemonsterde scheepen. Fol: 969.
7) Zo ook de bekendmaking van de gemaakte
verandering, op het heffen van Ankeragie en Hoofdgeld
voor vreemde scheepen. Fol: 969.
8) Aan den onderkoopman buijten Emplooij Johannes
van Haaften op zijn aan de Hoge Reg (Regeering) gedaan
verzoek, gepermitteerd om met Slitstand van gagie met
een der retoureerende scheepen te repatrieeren. Fol: 970.
Op de weer vans gem (gemelde) advisen Leeden van de
Hooge Reg (Regeering) over eenen andere zaaken des
comp (compagnie) huijshouding straffende, de dispositie
aangekomen. Fol: 970.
Een missive van den pl (provisioneel) gezaghebber te
Amboina Balthasar Smissaart ontvangen. Fol: 971.
Beneevens een duplicaat missive van den Malaes
gouvernement Abrahamus Couperus. Fol: 971.
Beijde in antwoord op het circulair den schrijven van
Commissarissen Generaal weegens te permitteren van
oorlog scheepen van vreemde Natien. Fol: 971.
Waar van en van het beantwoorde daar op de Heeren
Hooge Committenten zal worden kennis gegeeven. Fol:
971.
Ontvangst eener Missive van den Gouverneur en Raad te
Malacca van Inhoud als hier neevens gemeld. Fol: 972.
Geinformeerd zijnde van het presenteeren van een
tweede request aan de Hoge Reg (Regeering) door
Adrianus Johannes van Steenbergen om ontheft te
worden van het stellenvan cautie voor zijn Perzoon. Fol:
972.
Is goedgevonden zig met het besluit aan Hoge Regeering
om buijten dit den suppliant niet te laaten vertrekken te
comformeeren. Fol: 973.
Twee requesten door den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting gecomuniceerd houdende. Fol:
973.
1) ...van den vide president van Scheepenen Carel
Hendrik Specht verzoekende om geadsisteerd te worden
... Lieutenant twee inattroosen op zijn bark naar Cochim
notdreerd?. Fol: 973.
2) van de Armenische kooplieden Manuk Jacob Jan en
Wartan Gaspar verzoekende om neevensgem (gemelde)
reedenen met 8 a 10 Europeese Militairen geassisteerd te
wordem tot aan Malacca. Fol: 974.
Om bovengem (gemelde) reedenen goedgevonden in het
eerste verzoek te R???gen ... te qualificatie aan de Hoge
Reg (Regeering) te verleenen. Fol: 975.
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Als meede in het tweede. Fol: 975.
Overweeging van de gevolgen die het inwilligen van
gem (gemelde) verzoeken buiten te weegbrengen. Fol:
975.
Waar op de gedagten der Hoge Reg (Regeering) zullen
worden gevraagd. Fol: 976.
Twee requesten door de Hoge Reg (Regeering) aan
Heeren Commissarissen Generaal ter dispositie
aangebooden, houdende verzoek door. Fol: 976.
3) Armenische kooplieden om de door hun in de bank
verpende lijwapten te mogen verkoopen en hun de met
de vendu Extracterste creditee. Fol: 976.
Remarque van Heeren Commissarissen Generaal daar
omtrend. Fol: 979.
Om neevens gem (gemelde) reedenen het verzoek van
gem (gemelde) Armeniers ingewilligd en tot de afgave
der lgwaaten qualificatie verleend. Fol: 979.
Nadere deliberatie over 5 zig uijt des comp (compagnie)
dienst
geabsenteerd
hebbende
zeevaarende
voorkomende bij het berigt van de Jpa? van de weerc en
in name hier neevens gemeld. Fol: 980.
Aan de Hoge Reg (Regeering) an te schrijven gem
(gemelde) deserteus te stellen in houden van den
advocaat fiskaal met onder om teegen de zelve te
procedeeren. Fol: 981.
Ordre aan de Hoge Reg (Regeering) om de de onde onder
ter indaging der deserteurs te renoveeren. Fol: 982.
Conformatie met het besluijt der Hooge Reg (Regeering)
om het geld dat uijt het rendemert der Ladingen van de
scheepen Jupiter en Juno zal komen te doorstrokken ter
afbetaaling van des comp (compagnie) schuld te Souratta
en dat om neevensgem (gemelde) reedenen. Fol: 982.
De Franschen gehoord hebbende tot de equipagie van de
fregatten La Recherchen en L'Esperance gewapend
hebbende om bij neevens staande voorwaarden na
Europa te vertrekken. Fol: 983.
En niet begeerende als vrienden onder als
krijsgevangenen behandeld te worden. Fol: 983.
Is goedgevonen het weevenstaande te doen agtervolgen.
Fol: 983.
Op het aan den Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting gestaan vertrek door de op het hernomen comp
(compagnie) schip Hioutlust goutersene fransche
krijgsgevangenen om met comp (compagnie) f???
scheepen na de Caab te worden verzondend. Fol: 983.
Is verstaan de dispositie aan de Hoge Reg (Regeering)
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over te laaten. Fol: 984.
• Wat daar omtrent aangem (gemelde) Regeering zal
woden aangeschreeven. Fol: 984.
• Het vertrek van den eersten Secretaris der Hooge
Commissie Eduard Daniels op houden is zo is beslooten.
Fol: 984.
• 1) Alle boeken en Papieren ten overstaan van de Heer
Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburg
door den gezw (gezware) klerk wetterd=s te laaten
overneemen. Fol: 984.
• 2) Gem (gemelde) secretaris te verzoeken indien eenige
Papieren, mogt bezitten die tot in het der commissie
kunnen strekken dezelve te willen laanen?. Fol: 984.
• 3) Den gezw (gezwore) klerk Weltters te qualificeeren
het opzigt over het Secretarij en Z?? te houden. Fol: 985.
• Douceur aan de mindere klerken ter Secretarij van
Commissarissen Generaal dienst doorde toegelegt. Fol:
985.
• Op de door den Heer Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburg geproduceerde consideratie over te
neemen maatreegelen ter beveijliging van de
Bataviaasche rheede is de dispositie aangehouden. Fol:
985.
3 november 1794
• Op de van Bantam ontfangens tijding van het arrivement
van eenige van Ceijlon komende des comp (compagnie)
scheepen in Straat Sunda. Fol: 986-990.
• En dat zig op een van dezelve den door de verg
(vergadering) van 17ne (zeventiene) aangestelde Heer
directeur generaal WIllem Jacob van De Graaff bevind?.
Fol: 986.
• Is het neeven staande in overweging genomen. Fol: 986.
• 1) Gem (gemelde) Heer van Willem Jacob van De Graaf
voor eerst met te laaten ..den in radelijke exercitie van
zijn ampt?. Fol: 988.
• 2) Dat zo lang de Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg als zodanig zal verklaren zijn, de rang heeft boven
den Heer Willem Jacob van De Graaf. Fol: 988.
• Van welk een en ander de Heer commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburg heeft op zig genomen de
Heer Willem Jacob van De Graaf te informeren. Fol:
989.
• Om neevens gem (gemelde) reedenen goedgevonden het
oorlogs fregat De Amazoon de reede te doen verlaaten
tot zo lang de Heer Willem Jacob van de Graaf zijn
bodem zal hebben verplaatsen. Fol: 989.
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Een missive van den Capitan van het gewapend comp
(compagnie) schip De Hertog van Brunswijk Johan van
Straalen uijt Straat Sunda ontfangen. Fol: 989.
• Beneevens een resolutie in den scheeps raad genomen.
Fol: 989.
• In een verklaring er aan boord zijnde timmerlieden,
weegens het Jan Godfried Schernit balken in de bovonste
batterij. Fol: 990.
• En verzoek om onder hoedanig in deeze zaak te
handelen. Fol: 990.
• Nog gelleezen een nadere Resolutie in den scheeps van
opgem (gemelde) bodem genomen, waarbij om gem
(gemelde) ..ecdooejj? beslooten was de Steeven
herwaartste te wenden. Fol: 990.
• Waar op is goedgevonden de voorsz (voorschreven?)
resolutie der scheeps overheeden te opperseeren?. Fol:
990.
• En van de ontfangene rapporten, dat gem (gemelde)
bodem zeederd ten Eijlan de Onrust weeder in staat aan
defensie was gebragt aanteckening te houden. Fol: 990.
7 november 1794
• Den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh communiceerd een van de Heer Willem
Jacob van de Graaf ontfangen billet. Fol: 991-1002.
• Houdende verzoek om een officielle visite bij
Commissarissen Generaal af te leggen en dat daar toe het
eene mogt worden bepaald. Fol: 991.
• Antwoord van Zijn Hoog Edelheid Sebastian Cornelis
Nederburg daar opgegeven. Fol: 991.
• En propositie om bij desselfs verschijning in het
besoigne van Zijn Edele Elucidatie te verzoeken in welke
staat Ceijlon hadde verlaaten. Fol: 991.
• Mitsgaders zijn Edele voor te houden de bedenkingen
voor Steenen Commissarissen Generaal dat behier
neevens gem (gemelde) scheepen genoegsaam lagig a
ehter gearriveerd zijn. Fol: 992.
• En over het niet afzenden van rethouren naar Nederland.
Fol: 992.
• En dat Heeren Commissarissen Generaal van dit eenen
ander verlangde geinformeetd te worden om daar om
desselfs schriftelijk berigt zullen verwagten. Fol: 993.
• Waar meede de verdere Heeren Commisarissen Generaal
zig hebben geconformeerd. Fol: 993.
• Den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting
communiceerd in het besoigne het door den Heer Willem
Jacob van de Graaf teegen zijn Hoog Edelheid
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geavanceerde hop de vang tusschen zijn ed (edele) en de
Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg. Fol: 993.
Gegeeven antwoord over gem (gemelde) zijn Hoog
Edelheid daar op. Fol: 993.
De Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh geeft meede kennis van een gesprek lisschen
zijn Edelhd (Edelheid) ende Heer Willem Jacob van de
Graaf meede betreffende den rang als eenen. Fol: 994.
Verschijning van de Heer Willem Jacob van de Graaf in
het besoigne. Fol: 994.
Betuiging van desselfs bereidwilligheid ter bevordering
van des comp (compagnie) belang. Fol: 994.
Antwoord van den Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh daar op. Fol: 994.
Voorhouding van de heer voorongemelde peneten? door
zijn Hoog edelheid Sebastian Cornelis Nederburgh op
proponeerd. Fol: 995.
Antwoord van deh Heer Willem Jacob van de Graaf daar
op. Fol: 995.
Den Heer Commissaris Ceneraal Willem Arnold Alting
produceerd twee missives van den Gouverneur der
Fransche Eijlanden Malartie, door de Capital Brik
Natalie aangebragt. Fol: 995.
Inhoud der gemelde brieven. Fol: 995.
Waar op naar deliberatie het neevensbaande in
consideratie is genomen. Fol: 996.
En goedgevonden gem (gemelde) Fransche Brik Natalie
vooreensh al hier aan te houden. Fol: 997.
Zo ook alle communicatie met dies gezagvoerder en de
Batasche ..gezeetenen te betallen. Fol: 997.
Gem (gemelde) brik zal moeten ankeren onder het
geschit van een door gewapende scheepen. Fol: 997.
Interdist teegen het na boord vaaren van gem (Gemelde)
Cantel. Fol: 997.
En wat de Hooge Regeering verden zal worden
aangeschreeven. Fol: 997.
Goedgevonden den Heer Raad Extract ord (ordinaire)
van Pieter van de Weert te qualificeerren de met gem
(gemelde) Cadtel Brik aangekomen krijgsgevangenen en
passagiers te examineeren. Fol: 997.
Hoedanig met de Suspecterenkomende te handelen. Fol:
998.
De dispositie op gem (gemelde) ontfangene Fraansche
brieven aangehouden. Fol: 998.
Dog egter gem (gemelde) Heer Pieter van de Weert
onder ter hand stelling van voorsz (voorschreven)
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brieven enz (enzovoort) te qualificeeren zig te
informeere, wat den gezaghebber van gem (gemelde)
Brik in zijn qualiteijt als envoije te zeggen heeft. Fol:
998.
Ontfangen missive van de afgegaane en onlondo
gouverneur van Ceijlon Willem Jacob van de Graaf en
van Johan Gerard van Angelbeek. Fol: 998.
Houdende antwoord op het aangescreeven door Heeren
Commissarissen Generaal en pens het momitteeren van
oorlog scheep van vreemde Natien. Fol: 998.
Waar op na deliberatie goedgevonden gem (gemelde)
missive Heeren Hooge Committenten aan te berbden.
Fol: 999.
In het neevenstaande daar omtrent aan te teekenen. Fol:
999.
Ontfangst eener missive van de Ceijlonshe ministers.
Fol: 999.
Houdende kennisgeeving van het gedaan verzoek door
den Collonel de Meureon nopems de afBetaaling der
maand gelden aan de militairen onder het regiment
zwitsers enz (enzovoorts). Fol: 999.
En van de besluijten daar op genomen. Fol: 1000.
Zo meede geleesen een brief van den Collonel de
Meuron aan de Heeren Commissarissen Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh en Sijmon Hendrik
Frijkenius geadresseerd. Fol: 1000.
Handelende als eeven over de afbetaaling van zijn
regiment. Fol: 1000.
Waar op de dispositie is aangehouden. Fol: 1000.
Beneevens gem (gemelde) breven nog ontfangen aan
Pacquet geadresserd aan Heeren Commissarissen
Generaal in houden de duplicaat missive van Heeren
17en (zeventienen) in Nederland. Fol: 1000.
Ook nog ontfange een dupplicaat missive van den Heer
Commissaris Abraham Josias Sluijsken aan Cabo de
goedhoop van neevensgem (gemelde) inlandsch. Fol:
1000.
Tot Notaris buijten de stad aangesteld Huijbert Ketelaar.
Fol: 1001.
En in plaats van gem (gemelde) Huijbert Ketelaar tot
Notaris binende stad, den Secretaris van Justitie enz
(enzovoort) te Malacca Jacob van Haak. Fol: 1001.
Zullende de Hoge Reg (Regeering) werden
aangeschreeven hem tendien eijnde te daar herwaarts
komen. Fol: 1001.
Op het verzoek der Ceijlonse ministers aan de Hooge
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Reg (Regeering) gedaan. Fol: 1001.
• Om de met eenevenstaande scheepen aangekomene
Europeese en Inlandsche Militairen en Arthilleristen
naar Ceijlon terug te zenden. Fol: 1001.
• Is goedgevonden de geene die tot het regiment van
Meuron gehooren met het schip Vreedenburg terug te
zenden. Fol: 1002.
• Dog de Nationale tot vaasterking van het garniesoen
alhier aan te houden. Fol: 1002.
10 november 1794
• Een missive aan de Hooge Regeering gearresteerd. Fol:
1003-1012.
• Rapport van den heer raad Extraordinair Pieter van de
Weert weegens de op order van Heeren Commissarissen
Generaal gedaane Examinatie der met de Brik Natalie
aangebragte krijgsgevangene en passagiers. Fol: 1003.
• Waar op is besloten. Fol: 1004.
• De vier Slaaven toe behoorende aan de weduwe Bode
om nevenstaande reedenen aan har terug te geeven. Fol:
1004.
• Den Engelsman John Wils en den Soldt (Soldaat)
Raijmond om dat ziekelijk zijnis het buijten hospitaal te
plaatsen. Fol: 1004.
• De 5 Nevenstaande Perzoonen aanboord van het schip
Ijselmonde te laaten blijvend om aldaar dienst te doen.
Fol: 1005.
• Dog om neevenstaande radenen ..? Den daar ondergem
(gemelde) Pierre La Four geen permissie te verleenen
van boord te gaan. Fol: 1005.
• De Hooge Reg (Regeering) aan te schrijven den Soldaat
Hessel Bherends naar Malacca terug te zenden ten ende
hier neevens geweld. Fol: 1005.
• Alle de Javaanen naar Samarang te zenden of weeder in
comp (compagnie) te neemen. Fol: 1005.
• Door den Heer Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh gecommuniceerd en geleezen een
missive van den Lieutenant Brion commandeerende de
fransche cartel brik Natalie. Fol: 1006.
• Houdende nevenstaande klagten over de Hooge Reg
(regeering) en verzoek. Fol: 1006.
• Reedenen waarom gem (gemelde) zijn Hoog Edelheid
niet narig heeft geoordeeld voorm (voormelde) missive
te beantwoorden. Fol: 1006.
• Nog geleezen een tweede missive van gem (gemelde)
Brion. Fol: 1006.
• Houde kennis geeving van de werden zijnen zending enz
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(enzovoort). Fol: 1006.
En nader verzoek om te werten het getal der fransche
krijgsgevangenen die aan hem zullen werden meede
gegeeven. Fol: 1006.
Als ook om vrij van en naar boord te vaaren den beijde
hier neevens gemeld. Fol: 1006.
Waar van de beantwoording aan de Hooge Reg
(Regeering) zal worden over geladen. Fol: 1007.
Met qualificatie hem te laaten kennis geeven. Fol: 1007.
1) Welke krigsgevangenen aan hem zullen worden
afgegeeven. Fol: 1007.
2) Dat hij in geen publieke qualiteijt erkend kon worden.
Fol: 1007.
3) Dat om reeden tot nader goedvinden met zijn Brik
alhier moet blijven leggen. Fol: 1007.
Dog dat de nodige Provisien hem gratis zullen worden
geleeverd. Fol: 1007.
Qualificatie aan de Hooge Reg (Regeering) om het
kostende der gem (gemelde) provesie uijt comp
(compagnie) het .. Laaten betaalen. Fol: 1007.
De beantwoording der ontfangen brieven van den
franschen gouverneur Malartie aan de Hooge Reg
(Regeering) overgelaaten. Fol: 1007.
Eenige Particuliere brieven door gem (gemelde) Brion
aan de fransche krijgsgevangene enz (enzovoorts)
geadresseerd. Fol: 1008.
En voorgeen aan belang bevonen zijnde beslooten
sezelve aan haar addressen te laaten bezorgend. Fol:
1008.
Het bepaald vertrek van de retour vloot geen gevolg te
laaten neemen. Fol: 1008.
Den commandeur zal visfangen voor dat dezelve de
rheede moet verlaaten daar van worden geinformeerd.
Fol: 1008.
Geleezen een Particulier missive van de Heer Willem
Jacob van de Graaf aan de Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh. Fol: 1008.
Houdende aantooning van durood?? Zaakelijkheid om
Ceijlon spoedig …. Te vaazied?. Fol: 1008.
En propositie ter voorziening daar van enz (enzovoort).
Fol: 1009.
Wat gem (gemelde) zijn Hoog Edelheid Sebastian
Cornelis Nederburgh daar op heeft te kennen gegeeven
aan de Heer Willem Jacob van de Graaf. Fol: 1009.
En is goedgevonden zig daar meede te conformeeren.
Fol: 1010.
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Dog om de schaarsheid van dat Product te voorzien is
verstaan. Fol: 1010.
1) Neevens gemeld verzoek aan het Engelsche
Ministerie te Calcatta te doen. Fol: 1010.
2) De Pacquetboot De Zeemeuun zo spoedig mogelijk
volladen met Peeper naar Ceijlon te zenden om over
Bengalen met Amphioen enz (enzovoort) te
retourneeren. Fol: 1010.
De Ceijlonse Ministers aan te schrijven de uijt Nederland
te verwagtene scheepen tot de retouren te Emploieeren.
Fol: 1011.
En in de belading zig naar het toe te zendene Pacquet te
reguleeren. Fol: 1011.
Communicatie van zijn Hoog Edelheid Sebastian
Cornelis Nederburgh van de gedaane Elusicatie van de
Heer Willem Jacob van de Graaf hoedanig in Rade van
India zal geresipieerd worden. Fol: 1011.
En het gegeven antwoord door gem (gemelde) zijn Hoog
Edelheid daar op. Fol: 1011.
Communicatie door zijn Hog Edelheid Sijmon Hendrik
Frijkenius welke scheepen tot retour komst bequaam zijn
bevonden. Fol: 1012.

•
1794 november 15 - 1795 april 11
15 november 1794
• Ontfangst eener missive van den Pl: (provisioneel)
Gezaghebber te Amboina Balthazar Smissairt. Fol: 1013.
• Als meede een duplicaat van der afgaande en
aankomende ceijlonsche gouverneurs Directeur Willem
Jacob van de Graaff en Raad Ordinair van Indie Johan
Gerard van Angelbeek. Fol: 1013.
• Zo ook een duplo van den Collonel te Ceijlon de Meuron.
Fol: 1013.
• Een brief van de Fransche Lieutenant Brion ontfangen.
Fol: 1013.
• (…) beschuldiging dat de equipagie van de fransche
fregatten La Recherche en L' Esperance alhier zeer slagt
wierden behandeld. Fol: 1014.
• En afvraging of Heeren Commissarissen Generaal
weigerde hem als commandeur van die scheepen te
erkennen. Fol: 1014.
• Met te kennen gave dat wanneer dezelve met het daar toe
behoorende niet aan hem worden afgegeeven hij binnen
agt dagen moet vertrekken. Fol: 1014.
• En verzoek dat indien gevalle als dan de fransche krijgs
gevangen aan hem werden uit geleeverd zo ook zijne
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overgegeeve Cartel brief en andere papieren. Fol: 1014.
De Hoge Regering gequalificeerd gemelde Fransche
Lieutenant Brion door een Haaren Secretarissen te laaten
antwoorden dat voorm: (voornamelijk) beschuldiging
onwaar is. Fol: 1014.
En die menschen altoos met meeste inschikkelijkheid
zijn behandeld enz. (en zo voort). Fol: 1014.
Op het verzoek van La Bellardiere en Joannet gehoort
hebbende tot de equipagie van de meer: fransche
fregatten om met de Brik Natalie naar Mauritius te
vertrekken. Fol: 1015.
De dispositie aangehouden. Fol: 1015.
Geleezen eene missive door zeekere Riche geschreeven
uijt de Brik Natalie aan den Raad Extra Ordinair Pieter
van der Weert. Fol: 1015.
Houdende aanbieding van eenige planges van
vrugtboomen. Fol: 1015.
En verzoek om zijn die naar aan land te mogen zenden
om andere planten etca: (et ce te ra) in te kopen. Fol:
1015.
Aan den Raad Extra Ordinair Pieter van der Weert
toegestaan gem: (gemelde) planges af te haalen. Fol:
1016.
En andere in plaats te verzogte. Fol: 1016.
met ontzegging van zijne verder verzoek. Fol: 1016.
Op bekomen informatie dat de Hoge Regering besloten
heeft nadenstaande perzoonen als schuldig aan crimen
nefandum naar Nederland als onnutte subjecten op
tezenden. Fol: 1016.
is gevonden het bezijden meede de Hoge Regering aan
te schrijven. Fol: 1016.
Den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh communiceerd een ontfangen missive van
de Heer Directeur Generaal Willem Jacob van de Graaff
betrekkelijk desselfs rang is nade van indie. Fol: 1016.
En het ontwoord door gem: (gemelde) zijn hoogedelheid
daar op. Fol: 1017.
Communicatie door den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting dat de Heer Directeur Generaal
Willem Jacob van de Graaff op den 13 deezer in raade
van indie den eed als directeur generaal heeft afgelegd.
Fol: 1018.
Geleezen een request van Adrianus Johannes van
Steenbergen waar bij hij tot borg voor zijn perzoon
aanbied den burger zadelmaker lion. Fol: 1018.
gem: (gemelde) borg niet sufficient gesordeeld
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wordende is goedgevonden dat aan bod te wijsen van de
hand en te ordonneeren voldoende cautie te stellen. Fol:
1018.
• Den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius communicatie een missive van lands Capitain
Kuvel ontvangende. Fol: 1019.
• Houdende kennis geeving van de aankomst van 9
franschen van Java met het schip de Getruijde. Fol: 1019.
• En verzoek om te mogen weeten waar dezelve zullen
worden geplaatst. Fol: 1019.
• Gemelde zijn Hoog Edelheid Simon Hendrik Frijkenius
verzogt met overleg van de Raad Extra Ordinair Pieter
van der Weert omtrent gemelde franschen zodanige
schikkingen te maken als best zal oordeelen. Fol: 1019.
• Communicatie door den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting van een van den Javas
Gouverneur van over straten ontfangen missive. Fol:
1019.
• En dat aan de Rheeders van gemelde scheepje de
Geertruijda voor den overvoer van voorn:
(voornamelijk) fransche 462 rijksdaalder diende
toegelegd te worden. Fol: 1020.
• Per opositie om daar voor reekening van gemelde
scheepen te belasten. Fol: 1020.
• Waar meede Heeren Commissarissen Generaal zig
hebben geconformeerd. Fol: 1020.
22 november 1794
• Ontfangst een aparte missive van den Malakka
Gouverneur Abraham Couperus ged: (gedaan) 25
januarij anno Jongstleden (1793) waar van het duplicaat
den eersten deezer is ingekomen, 22 november 1794.
• Verzoek van de aan devaije vaart gelicentieerde Capitain
ter zee Jan de Freijn om weeder met een officieren en
drie gemeene zeevaarende te worden gerieft, 22
november 1794.
• Waar toe qualificatie zal worden verleend, 22 november
1794.
• Resumtie der memorie omtrent het beladen der retour
scheepen door den Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg bij de Hoge Regering ingediend, 22 november
1794.
• Qualificatie aan de Hoge Regering om de bij gemelde
memorie voor komende en hier neeven staande poincten
de Ceijlonsche Ministers aan te schrijven, 22 november
1794.
• Omtrend de gemaakte swarigheeden door te ceijlonsche
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ministers om de retour scheepen na ultimo (31) januarij
af te zenden, 22 november 1794.
Is om neeven staande reedenen beslooten het vertrek
derzelve voor dit jaar bepald tot 20 februarij 1795, 22
november 1794.
Tot spoedig informatie van het bovenstaande is belooten
de pacquet de zee Meeuw den 27 of 28 deezer naar
ceijlon te zenden, 22 november 1794.
Premie aan dies gezaghebber toe teleggen, 22 november
1794.
Voordragt door den Heer Commissaris General Willem
Arnold Alting van het verzoek door de Heeren Willem
Jacob van de Graaff en Johan Gerard van Angelbeek
gedaan ter verplaatsing van den koopman Johan Adam
Cellarius van de Mallabaar naar Ceijlon, 22 november
1794.
Waar op de dispositie aan de Hoge Regering is
overgelaaten, 22 november 1794.
Het verzoek van den naar Nederland verloste predikant
der Bataviasche gemeente Daniel Borgstein om tot
nadere geleegenheid alhier in zijn bediening te mogen
continueeren, 22 november 1794.
Onder neevenstaan de bepalingen geaccordeerd, 22
november 1794.
Van welk besluijt aan de Hoge Regering extract zal
worden toegezonden, 22 november 1794.
Bedenkingen van de Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh om naar de West van
Indie gereet leggende part: (particuliere) scheepen tot
laaten reisvorderen, 22 november 1794.
En communicatie dat ofschoon toegens de verzee kening
van de Raad Extra Ordinair van Pieter van der Weert
dezelve volgens bekomen rapport egter waaren
vertrokken, 22 november 1794.
Advis van zijn Hoog Edelheid Simon Hendrik Frijkenius
om gemelde scheepen om neevenstaande rheederen
telaaten cours vorderen, 22 november 1794.
Conformatie van den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting met de bedenkingen van zijn
Hoog Edelheid Sebastian Cornelis Nederburgh onder
nevenstaande aanmerking, 22 november 1794.
Advies van zijn Hoog Edelheid Johannes Siberg daar
omtrent, 22 november 1794.
Door den Heer Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh gerapporteerd dat de nodige orders
had gegeeven dat wanneer weerm: scheepen de route

H O G E C O M M I S S I E | 427

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

door Straat Banka willen neemen de zelve kunnen
vertrekken dog niet door Straat Sunda, 22 november
1794.
Dog dat gem: (gemelde) Hoog Edelheid informatie had
bekomen dat het vertrokke schip een zeil schuit is agter
na gezonden dog dat zulks vrugteloos is ge West dewijl
het zelve id doorgezegld, 22 november 1794.
Den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh communiceerd dat door indispositie van den
Sabandhaar Reijnst den Major Simon de Sandolroij naar
boord van de Brik Natalie ter bezorging van een brief
was gezonderd, 22 november 1794.
En wat denzelven bij zijn terug komst gerapporteerd
heeft, 22 november 1794.
Den gecommitteerden tot den over inlander te
qualificeeren 300 inlanders tot versterking van de
equipagie der gewapen de scheepen aan te neemen, 22
november 1794.
Resumtie der neevenstaande missives over tal of niet
langer aan houden van de fransche cartel Brik Natalie,
22 november 1794.
Daar mijn bedenkingen omtrent het cartel schip in haar
overweegingen niet minder worden, 22 november 1794.
De rudenen welke mij bewogen hebben om eerstemmig
met de verdere Heeren het besluit te helpen neemen om
het cartel schip van Mauritius aangekomen, 22 november
1794.
De zeebatterijen zijn ook nog met gereed en voorzee dat
het formeeren derbatterijen op Onrust al meede geen
werk van eenige wijnege dagen zijn zal, 22 november
1794.
Schoon diehalven de reedenen die wij als nog tegen het
dadelijk vertrek van het cartel schip doen opmeeren, 22
november 1794.
De redenen welkeer geweest zijn om de fransche welke
tot de expeditie be hoord hebben aan te houden, 22
november 1794.
De Heeren Commissarissen Generaal Willem Arnold
Alting en Johannes Siberg conformeeren zig met het
gevoelen van zijn Hoog Edelheid Sebastian Cornelis
Nederburgh, 22 november 1794.
En dus goedgevonden gem: (gemelde) brik voor eerst
aan te houden, 22 november 1794.
Op verzoek van de schippers der nevenstaande
ingehuurde scheepen aan dezelve geaccordeerd de on
koftreekeningen van haare scheepen alhier af te betaalen,
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22 november 1794.
• Bezwaaren der banks officianten omtrend de order van
Heeren Commissarissen Generaal om devaste goederen
meede door haaren taxateur te laaten taxeeren, 22
november 1794.
• En verzoek om nadere beveelen dien aangaande, 22
november 1794.
• Om de aan gehaald reedenen der banks officianten zullen
devaste goederen voortaan door twee gezwoorone
taxateurs moeten worden getaxeerd, 22 november 1794.
• Inkomen voor dezelve bepaald, 22 november 1794.
• Dog onder neevenstaande voor waar den en
poenalitenten, 22 november 1794.
• Ingekomen en geresumeerd een notitie van den baas van
onrust van eenige materialen welke bij voor de daar bij
gem: (gemelde) prijsen aan de comp: (compagnie)
aftestaan, 22 november 1794.
• den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
verzogt gem: (gemelde) materialen te willen laaten
examineeren, 22 november 1794.
• Ende prijsen wategaan, 22 november 1794.
• Deliberatien over het gebrak aan bequame negotie
bedienden te Batavia ende buijten comptoiren, 22
november 1794.
• Op de informatie dat den hoofd administrateur te
Samarang fisscher niet ongeneegen is eenige lieden aan
te leeren, 22 november 1794.
• Is goedgevonden den Javas Gouverneur te laaten
qualificeeren eenige europeesen boven te bepaald getal
permisten op het negotie comptoir te plaatzen ten fine als
boven, 22 november 1794.
26 november 1794
• Ontfangst een aparte missive van den Malakka
Gouverneur Abraham Couperus ged: (gedaan) 25
januarij anno Jongstleden (1793) waar van het duplicaat
den eersten deezer is ingekomen. Fol: 1021.
• Verzoek van de aan devaije vaart gelicentieerde Capitain
ter zee Jan de Freijn om weeder met een officieren en
drie gemeene zeevaarende te worden gerieft. Fol: 1021.
• Waar toe qualificatie zal worden verleend. Fol: 1021.
• Resumtie der memorie omtrent het beladen der retour
scheepen door den Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg bij de Hoge Regering ingediend. Fol: 1021.
• Qualificatie aan de Hoge Regering om de bij gemelde
memorie voor komende en hier neeven staande poincten
de Ceijlonsche Ministers aan te schrijven. Fol: 1022.
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Omtrend de gemaakte swarigheeden door te ceijlonsche
ministers om de retour scheepen na ultimo (31) januarij
af te zenden. Fol: 1023.
Is om neeven staande reedenen beslooten het vertrek
derzelve voor dit jaar bepald tot 20 februarij 1795. Fol:
1023.
Tot spoedig informatie van het bovenstaande is belooten
de pacquet de zee Meeuw den 27 of 28 deezer naar
ceijlon te zenden. Fol: 1023.
Premie aan dies gezaghebber toe teleggen. Fol: 1024.
Voordragt door den Heer Commissaris General Willem
Arnold Alting van het verzoek door de Heeren Willem
Jacob van de Graaff en Johan Gerard van Angelbeek
gedaan ter verplaatsing van den koopman Johan Adam
Cellarius van de Mallabaar naar Ceijlon. Fol: 1024.
Waar op de dispositie aan de Hoge Regering is
overgelaaten. Fol: 1024.
Het verzoek van den naar Nederland verloste predikant
der Bataviasche gemeente Daniel Borgstein om tot
nadere geleegenheid alhier in zijn bediening te mogen
continueeren. Fol: 1024.
Onder neevenstaan de bepalingen geaccordeerd. Fol:
1025.
Van welk besluijt aan de Hoge Regering extract zal
worden toegezonden. Fol: 1025.
Bedenkingen van de Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh om naar de West van
Indie gereet leggende part: (particuliere) scheepen tot
laaten reisvorderen. Fol: 1025.
En communicatie dat ofschoon toegens de verzee kening
van de Raad Extra Ordinair van Pieter van der Weert
dezelve volgens bekomen rapport egter waaren
vertrokken. Fol: 1026.
Advis van zijn Hoog Edelheid Simon Hendrik Frijkenius
om gemelde scheepen om neevenstaande rheederen
telaaten cours vorderen. Fol: 1026.
Conformatie van den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting met de bedenkingen van zijn
Hoog Edelheid Sebastian Cornelis Nederburgh onder
nevenstaande aanmerking. Fol: 1026.
Advies van zijn Hoog Edelheid Johannes Siberg daar
omtrent. Fol: 1027.
Door den Heer Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh gerapporteerd dat de nodige orders
had gegeeven dat wanneer weerm: scheepen de route
door Straat Banka willen neemen de zelve kunnen
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vertrekken dog niet door Straat Sunda. Fol: 1027.
Dog dat gem: (gemelde) Hoog Edelheid informatie had
bekomen dat het vertrokke schip een zeil schuit is agter
na gezonden dog dat zulks vrugteloos is ge West dewijl
het zelve id doorgezegld. Fol: 1027.
Den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh communiceerd dat door indispositie van den
Sabandhaar Reijnst den Major Simon de Sandolroij naar
boord van de Brik Natalie ter bezorging van een brief
was gezonderd. Fol: 1028.
En wat denzelven bij zijn terug komst gerapporteerd
heeft. Fol: 1028.
Den gecommitteerden tot den over inlander te
qualificeeren 300 inlanders tot versterking van de
equipagie der gewapen de scheepen aan te neemen. Fol:
1029.
Resumtie der neevenstaande missives over tal of niet
langer aan houden van de fransche cartel Brik Natalie.
Fol: 1029.
Daar mijn bedenkingen omtrent het cartel schip in haar
overweegingen niet minder worden. Fol: 1030.
De rudenen welke mij bewogen hebben om eerstemmig
met de verdere Heeren het besluit te helpen neemen om
het cartel schip van Mauritius aangekomen. Fol: 1031.
De zeebatterijen zijn ook nog met gereed en voorzee dat
het formeeren derbatterijen op Onrust al meede geen
werk van eenige wijnege dagen zijn zal. Fol: 1032.
Schoon diehalven de reedenen die wij als nog tegen het
dadelijk vertrek van het cartel schip doen opmeeren. Fol:
1033.
De redenen welkeer geweest zijn om de fransche welke
tot de expeditie be hoord hebben aan te houden. Fol:
1034.
De Heeren Commissarissen Generaal Willem Arnold
Alting en Johannes Siberg conformeeren zig met het
gevoelen van zijn Hoog Edelheid Sebastian Cornelis
Nederburgh. Fol: 1035.
En dus goedgevonden gem: (gemelde) brik voor eerst
aan te houden. Fol: 1035.
Op verzoek van de schippers der nevenstaande
ingehuurde scheepen aan dezelve geaccordeerd de on
koftreekeningen van haare scheepen alhier af te betaalen.
Fol: 1035.
Bezwaaren der banks officianten omtrend de order van
Heeren Commissarissen Generaal om devaste goederen
meede door haaren taxateur te laaten taxeeren. Fol: 1036.
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En verzoek om nadere beveelen dien aangaande. Fol:
1036.
Om de aan gehaald reedenen der banks officianten zullen
devaste goederen voortaan door twee gezwoorone
taxateurs moeten worden getaxeerd. Fol: 1036.
Inkomen voor dezelve bepaald. Fol: 1036.
Dog onder neevenstaande voor waar den en
poenalitenten. Fol: 1037.
Ingekomen en geresumeerd een notitie van den baas van
onrust van eenige materialen welke bij voor de daar bij
gem: (gemelde) prijsen aan de comp: (compagnie)
aftestaan. Fol: 1037.
den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
verzogt gem: (gemelde) materialen te willen laaten
examineeren. Fol: 1037.
Ende prijsen wategaan. Fol: 1037.
Deliberatien over het gebrak aan bequame negotie
bedienden te Batavia ende buijten comptoiren. Fol:
1038.
Op de informatie dat den hoofd administrateur te
Samarang fisscher niet ongeneegen is eenige lieden aan
te leeren. Fol: 1038.
Is goedgevonden den Javas Gouverneur te laaten
qualificeeren eenige europeesen boven te bepaald getal
permisten op het negotie comptoir te plaatzen ten fine als
boven. Fol: 1038.
Op de van Bantam ontfangen tijding dat zig vier in
bekende scheepen in Straat Sunda op hieden. Fol: 1039.
Ende bedenking van den Heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh weegens het af zenvande
naar Ceijlon gereed leggende pacquet de zee meeuw
onder convoij van de nevenstaande scheepen. Fol: 1039.
Is beslooten voorn: (voornamelijk) kielen voor eerst aan
te houden. Fol: 1039.
geleezen de twee neevens gem: (gemelde) missives van
den commandeur te Bantam Fredrik Hendrik Beijnon
houdende nadere tijenig van voorn: (voornamelijk)
scheepen uijt Straat Sunda. Fol: 1040.
Aanmerkingen daar op. Fol: 1040.
En besluijt om de pacquet de zee meeuw onder convoij
der nevenstaande scheepen tot buijten straat te laaten
vertrekken. Fol: 1040.
Van den gezaghebber van den Engelsche snaauw
rescharch berigt ontfangen hebbende dat op zijn reis van
Bankahoeloe tot hier toe geen fransche scheepen
ontmoet had. Fol: 1041.
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Is beslooten de gereed leggende rethour scheepen den 2
december te laaten reijs vorderen door de Straat Balij.
Fol: 1041.
Wat door den wimpelvoerder zal moeten worden
geobserveerd. Fol: 1041.
Van welk een en onder den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting in Rade van Indie zal kennis
geeven. Fol: 1042.
Advis van den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius om gem: (gemelde) retour scheepen
onder convoij van twee gewapende scheepen door Straat
Sunda te depecheeren. Fol: 1042.
Om bezeij de gem: (gemelde) reedenen den capt:
(capitain) van het schip Houglij Arnoldus Rogge tot
wimpelvoerder dangesteld. Fol: 1042.
Consideratien over de gegeevene qualificatie aan de
Hoge Regering om de Ceijlonsche Ministers te gelasten
den vensgem: (gemelde) scheepen ten spoedigsten te
belaaden en naar Nederland te zenden. Fol: 1042.
wat door de Hoge Regering daar omtrent verder naar
ceijlon moet worden aangeschreeven. Fol: 1043.
ontfangst eener missive van den gezaghebber van
Ternaten Johannes Ekenholm in antwoord op de circ:
(circulaire) missive van Heeren Commissarissen
Generaal nopens het admitteeren van oorlog scheepen
van vreende natien. Fol: 1043.
Dezelve zal Heeren Hoge Committen ten worden
aangeboden. Fol: 1044.
Den onderkoopman Paulus van der Stengh die den 21
meij is beslooten met afgeschreeven gagie naar
Nederland te zenden voor eerst om neevens gem:
(gemelde) reedenen aan te houden. Fol: 1044.
Rapport van den Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg weegens de prijsen der materialen en houtwerken
toe behoorende aan den Baas van Onrust vermeldender
de notulen van den 22 deezer. Fol: 1044.
Verzoek aan de Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg om dezelve te laaten examineeren en deugdsaam
zijnde voor de comp: (compagnie) over teneemen. Fol:
1044.
Verzoek der rheeders van het particulier schip de
Arnoldina om het zelve met de retour vloot beladen met
rijst naar de caab te zenden. Fol: 1045.
het zelve onder nevensgem: (gemelde) conditien
geaccordeerd. Fol: 1045.
Waar van aan den Commissaris over het gouvernement
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aan Cabo de Goede Hoop Mr. Abraham Josias Sluisken
zal worden kennis gegeeven. Fol: 1045.
• Een missive aan de Hoge Regering. Fol: 1045.
• Een aan de Bengaalsche Ministers. Fol: 1046.
• En een aan den Gouverneur van Javas Noord Oostcust
Mr. Pieter Gerardus van Overstraten gearresteerd. Fol:
1046.
29 november 1794
• De nevenstaande capitains van bodems laaten
verwisselen. Fol: 1047.
• Het verzoek van den gezaghebber van het particulier
schip de Dankbaare Africaan onder convoij van de retour
vloot naar de Caab te vertrekken toegezonden. Fol: 1047.
• Als meede zijn gedaan verzoek om met twee mattroosen
te wordengen adsisteerd onder nevenstaande bepaaling
ingewillinge. Fol: 1047.
• Verzoek van den Fransche Chirurgijn Major Joannet en
den Naturalist Billardiere om met de Brik de Natalie aan
wel met een der retour scheepen te vertrekken. Fol: 1048.
• Dezelve te laaten aan zeggen dat him verzoek door
gebrak aan ruijn te op de retour scheepen niet kan
worden ingewillinge. Fol: 1048.
• Den heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting
produceerd een door den capitain ter zee Johannes De
Freijn aan de Hoge Regering gepresenteerd request. Fol:
1048.
• Houdende kennis geeving waar om zijn lading te cochim
had moeten verkopen. Fol: 1048.
• Dat aldaar in voldoening van zijn lading van des
compagnie kooplieden had moeten accepteeren 6 kisten
amphioen tegens 1000 ropias de kist en 300 pl: (picul)
zwavel tegen 23 rop: (ropias) het picul. Fol: 1049.
• En dat zulks met voor kennis en consent van den
gezaghebber van Spall was geschied. Fol: 1049.
• met verzoek dat dezelve van hem voor de compagnie
wierden overgenomen enz: (en zo voort). Fol: 1049.
• Om neevenstaande reedenen zullen geen andere papieren
dan in zaaken van aan belang of betrekkelijk tot de Hoge
Commissie worden aangenomen. Fol: 1049.
• Waaren gemelde request aan de Hoge Regering zal
worden te rug gezonden. Fol: 1050.
• Met aanschrijving egter van het nevenstaande hoedanig
in dit geval te handelen. Fol: 1050.
• Aanmerking dat de Bengaalsche Ministers in het
overzenden van amphioen (konkordan) naar Batavia zig
omtrend de vragt gelden naar de willekeurige handel wijs
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waar de engelsche moeten schikken. Fol: 1051.
En dat meede van scheepen onder de Hollandsche vlag
vaaren de kon worden gebruijk gemaakt tot voorkonning
daar aan. Fol: 1051.
Wat daar omtrent naar Bengalen moeten worden
aangeschreeven. Fol: 1051.
Geleezen en request van Adrianus Johannes van
Steenbergen waar bij hij tot borg voor zijn perzoon aan
presenteert den capitain ter zee en baas kaartemaker Jan
Bokx. Fol: 1051.
Met welke borgstelling en onder het bevoorens aan
geboden verband zijner goederen genoegen is genomen.
Fol: 1052.
En gepermitteert naar Banda te retourneeren. Fol: 1052.
Wat daar omtrent aan de Bandasche Ministers zal
worden aan geschreeven. Fol: 1052.
Reflectien op de ingediende consideratien door de
respective lieden der Hoge Regering over de bepaling
van het ambtgeld op de buijten comptoiren. Fol: 1052.
En daar dezelve niet beantwoorden aan het requisite van
31 meij van inhoud als hier neeven. Fol: 1053.
Zal daar aan nader moeten worden voldaan. Fol: 1053.
En bij het ontwerpen van die consideratien het
neevenstaande in het oog worden gehouden. Fol: 1053.
Den Javas Gouverneur te gelasten om onvermindert de
nadere bepalingen Heeren Commissarissen Generaal het
ambtgeld volgens de door hem geformeerde lijst te
heffen. Fol: 1054.
Den heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius communiceerd een door den capitain Kuvel
ter convoijeering van de pacquet de zee meeuw. Fol:
1054.
Waar meede zig de verdere heeren conformeeren. Fol:
1054.
Communicatie door gemelde zijn hoog edelheid van de
door de schippens der neevens gemelde particuliere
ingehuurd scheepen betuijg de zwarigheedens om de
reijse naar nederland door Straat Balij te onderneemen.
Fol: 1054.
Reeden waarom de compagnie niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor denadeelen die gemelde
scheepen door het neemen van die route zoude kunnen
overkomen. Fol: 1055.
Zijn hoog edelheid Simon Hendrik Frijkenius blijft
persisteeren om dezelve door Straat Sunda te zenden.
Fol: 1055.
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Reedenen door den heer Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh gegeeven waarom
hoogstdezelve tot het neemen der route door Straat Balie
had geadviseerd. Fol: 1055.
• Dat egter zulks thans om hier neevens gemelde reedenen
bezwaarlijk beschouwde. Fol: 1056.
• Consideratie en overweeging daar omtrent. Fol: 1056.
• En besluijt om de retour vloot door Straat Sunda te
depecheeren. Fol: 1057.
• Waar van aan den Javas gouverneur zal worden kennis
gegeeven. Fol: 1057.
• Om reeden de Capitain van het schip Houglij tot
wimpelvoerder is aangesteld zal het zelve in steede van
voor de kamer Zeeland voor Amsterdam zal retour
neeren. Fol: 1057.
• Deliberatie hoedanig en tot hoe ver de retour vloot te
laaten convoijeeren. Fol: 1057.
• Den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius refereerd zig aan zijn advis van den 26 de
deezer. Fol: 1057.
• Overweegingen deliberatie voor en teegen het
convoijeeren van gemelde retour scheepen. Fol: 1058.
• En be fluijt om de zelve door des lands fregat Amazoon
en gewapend schip de Hertog van Brunswijk tot in zee te
laaten geleijden. Fol: 1058.
• Met order aandezelve capitain om na volbrenging daar
van de stellen direct na Batavia te werden. Fol: 1059.
• Waar toe de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius de nodige order zal geeven. Fol: 1059.
• de scheepen en vaartuijgen naar de groote oost
gedestineert zullen gecombineerd van Java moeten
vertrekken. Fol: 1059.
• Aanwien het gezag daar over op te dragen. Fol: 1059.
• Een missive aan de Javas Gouverneur gearresteerd. Fol:
1059.
• Afscheid door den op zijn vertrek naar Nederland
staande eerste secretaris der Hoge Commissie Eduard
Daniels genowen. Fol: 1060.
• Een missive aan zijn doorlugtige hoogheid. Fol: 1060.
• Een aan de vergadering van Heren Zeventien. Fol: 1061.
• En een aan de gecommitteerden uijt deprovineden
Holland en Zeeland tot dezaaken van de compagnie
gearresteerd. Fol: 1061.
6 december 1794
• Opgave
door
den
commandeur
en
Opperequipagiemeester Willem Jacob Andriesse welke
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scheepen zouden kunnen worden g'emploicerd ter
overbreng van rethouren. Fol: 1062.
en de navenstaande vijf scheepen naar Nederland
aangelegd. Fol: 1062.
Met welkens reparatie en belading zo veel spoed moet
werden gemaakt dat dezelve gelijk met de Chinasch
retour scheepen kunnen zee kiesen. Fol: 1063.
Geleesen de sententie geslagen door den Raad van
Justitie teegen Jacob Thomson geweesen capitain op het
door de fransche genomen compagnie schip Willem de
Vierde. Fol: 1063.
Aanmerkingen omtrent gemelde vonnis. Fol: 1063.
Dat dierhalven de Raad van Justitie door het ontzeggen
van het de voornaamste gedeette van den voorschreeven
so moderaten eijsch van den advocaat fiscaal van indie.
Fol: 1064.
Wat daar omtrent aan de Raad van Justitie zal worden
voorgehouden. Fol: 1065.
Request van Mr. Gijsbertus Adrianus Jan Heldewier
verzoekende om een spoedige afdoening weegens de te
kortroming in het ijzer maguazijn waar in hij als eerste
administrateur is geweest. Fol: 1065.
Rapport had gedaan aan den nu wijlen den Heer
Directeur Generaal van Hendrik van Stockum. Fol:
1066.
En om wanneer on schuldig bevonden word in zijn eer
en goede naar hersteld te worden mitsgaders dat het
Heeren Commissarissen Generaal gelierd te behagen dat
hij tot de vaceeren de plaats in den Raad van Justitie mag
verkomen worden. Fol: 1067.
Waar op het nevenstaande den Raad van Justitie weegens
gemelde te kortkoming zal worden aangeschreeven. Fol:
1067.
De dispositie op gemeld request verders aan gehouden.
Fol: 1067.
Ontfangst eenen missive van den tweede resident te
Palembang de winter houdende verzoek om ontslag uijt
die bediening. Fol: 1068.
Den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting
te verzeeken in Raad van Indie die directie te geeven dat
aan dat verzoek voldaan word. Fol: 1068.
Tot president in het collegie van curatoren en
scholarchen aangesteld den Raad Extra Ordinair van
Indie Anthonij Barkeij. Fol: 1068.
Approbatie der door de Hoge Regering aangestelde
officieren onder het Bataviasch guarnisoen als. Fol:
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1068.
Geleezen een addres van den water fiskaal Mr. Willem
Popkens omtrent devisitatie van het van Amboina te rug
gekomen comptoir schip Neerlands Welvaaren. Fol:
1069.
Poincten ter betelling van den sluijk handel inspeerijen
in consideratie gegeeven. Fol: 1070.
Tot tegengang van een mors handel daar in het
nevenstaande de Hoge Regering aan te schrijven. Fol:
1071.
En omtrent de vragt gelden het bezij den vermelde den
water fiscaal te informeeren. Fol: 1071.
De opperkooplieden des lasteels en de M.M. (Ministers)
der buijten comptoiren te gelasten bij verzending van
vragt goederen teffens distincte lijsten daar van over te
zenden. Fol: 1072.
De gemeente bekend te maken dat alle vragt goederen
waar van geen vragt gelden zijn betaald zullen worden
geconfisqueerd. Fol: 1072.
Renovatie der in anno 1789 gestelde orders omtrent de
verzending van particuliere brieven. Fol: 1073.
orders daar omtrent aan den water fiscaal. Fol: 1073.
Geleezen een tweede adres van gemelde water fiscaal
houdende klaaten dat buijten zijn voorkennis eenige
baalen canneel uijt het van Ceijlon gekomen schip
Teijlingen waaren ontlost. Fol: 1073.
Als meede over den commandeur dat denzelven
voorgemelde schip van de specerijen ontlost was de
andere lading daar uijt en het volk daar afgenomen had.
Fol: 1074.
Met verzoek dat Heeren Commissarissen Generaal gelief
den te disponeeren op de voonamelijk klagten. Fol: 1074.
Zo is goedgevonden. Fol: 1074.
De orders omtrent de van Amboina en Banda komende
scheepen gestatueerd ook betrekkelijk te maaken tot die
welke van ceijlon retourneeren. Fol: 1074.
Extracten uijt het addres van den water fiscaal aan den
operkooplieden des casteels en den commandeur af te
geeven om zig daar op te verantwoorden als hier neevens
vermeld. Fol: 1075.
Berigt van den Heer Raad Ordinair Adriaan de Bock ter
voldoening van het door Heeren Commissarissen
Generaal op den 6 September Jongstleden (1793)
gerequireerde omtrent de wapenkamer. Fol: 1076.
Dat dus naar zijn inzien het getal tot op tagtig koppen
vermin dat zoude konnen worden. Fol: 1077.
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Dat den baas der wapenkamer van zijn jaarlijksch
douceur tot 2000 rijksdaalders. Fol: 1078.
Genoegente neemen met inrigting van een berg plaats
voor 10000 en overbrenging aldaar van 6000 geweeren
etc. (et cetera). Fol: 1079.
Zo lang den oorlog duurd het getal der werk jongens te
bepaalen op 80 koppen. Fol: 1079.
Van het door de Heeren Eduard Daniels en Neum
geproponeerde om 30 compagnie slaven ter aan leering
op de wapenkamer te plaatsen af te zien. Fol: 1079.
Met de opgave der verrigtingen der gecommitteerde
militaire officieren zig voldaan te honden. Fol: 1079.
Den baas der wapenkamer te ontheffen van de
nevenstaande maandelijkse betaalingen. Fol: 1080.
en het bedragen daar van maandelijks uijt compagnie
cassa te laaten betaalen. Fol: 1080.
Berigt van de gecommitteerde militaire officieren in de
wapenkamer op het requisit nopens het gebruijk van talk
en loodwit in plaats van olij tot het in smeeren der
geweeren. Fol: 1080.
Dat de compositie van talk en loodwit als een zees goed
middel tegen het roestend bederf van alle glansende
staalen. Fol: 1081.
Waar van om de bij gebragte reedenen bij gemelde berigt
zal worden afgezien. Fol: 1082.
En gebruijk gemaakt van het door de berigters
geproponeerde op kooksel van varkens reusel campher
en lood. Fol: 1082.
Het welk de M.M. (Ministers) op de buijten comptoiren
meede moet worden aan bevoolen. Fol: 1082.
Bepaaling der jaarlijkse verstrekking aan de
wapenkamer. Fol: 1083.
Omtrent de schrijf gereed schappen de dispositie
aangehouden. Fol: 1084.
De te vooren plaats gehad hebbende verstrekkingen in te
trekken. Fol: 1084.
Den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh produceerd desselfs bedenkingen over het
houden van puplieke markten door particuliere
perzoonen op haare land goederen. Fol: 1085.
Waar door omtrent de Hoge Regering aan te schrijven.
Fol: 1086.
Secreet seijn voor de over heeden van des compagnie
scheepen ter voorkoming van misleijding door den
vijand beramd. Fol: 1087.
Het welk naar alle buijten comptoiren ter afgave aan de
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overheeden der scheepen zal moeten werden verzonden.
Fol: 1087.
• Communicatie door den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg van een extract missive door zijn hoog
edelheid aan den Javas Gouverneur ter kennis geeving
van de reedenen waar om de retour vloot door Straat
Sunda is vertrekken. Fol: 1088.
• En consideratien over de noodzakelijkheijd van een
opneem van Straat Balij. Fol: 1088.
10 december 1794
• Ontfangst eenen missive van den uijt Nederland met het
schip de onderneeming in Straat Sunda gearriveerd
Capitain ter zee C.J. Brugman houdende eenige bij
zonderheeden van zijn reijse enz: (en zo voort). Fol:
1090.
• En een dito van den Bantam commandeur houdende
bedeeling van het aanweesen van vier scheepen met
fransche vlaggen in Straat Sunda en verderatijding van
daar. Fol: 1091.
• Overweeging of het al of niet noodzakelijk is de pas
vertrokka retour scheepen te rug te ontbieden met
verderd aanmerking daar omtrent. Fol: 1091.
• Dat indien het vijanden zijn en de retour vloot zig bevind
onder convoi van des lands fregat van oorlog de
Amazoon en compagnie gewapent schip de Hertog van
Brunswijk. Fol: 1092.
• Word be rust in de onderrugting die den Bantams
commandeur aan den wimpelvoerder der retour
scheepen heeft laaten toe komen. Fol: 1093.
• En het naar ceijlon gereed leggend schip Vreedenburgh
voor eerst aan te houden. Fol: 1093.
• Het verslag der verrigtingen van Heeren Commissarissen
Generaal door den onderkoopman Christiaan Jacobi
ingereedheid gebragt. Fol: 1093.
• Waar voor en ter vergoeding van zijne daar door
geleedene schade een douceur van 600 ducatons
toegelegd is. Fol: 1094.
• Met order met instellen van het verslag der verrigtingen
te vervolgen. Fol: 1094.
• Een missive aan den Raad van Justitie arresteerd. Fol:
1094.
• Communicatie door den Heer Commissari Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh weegens het over geeven
der bocken (konkordan) door den eersten secretaris
Eduard Daniels aan den geznoven klerk Jan Weltters.
Fol: 1094.
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13 december 1794
• Ontfangst van 3 brieven van den Bantams commandeur.
Fol: 1096.
• De eerste houdende des konings dank betuijging voor het
instrueeren zijner zendelingen om een zee batterij op te
werpen. Fol: 1096.
• En verzoek van dien vorst om na voltoijing daar op 18
stuivers kanons te mogen plaatsen. Fol: 1096.
• Zo meede bedeeling dat de vier scheepen met
vijandelijke vlaggen niet meer wierden vernomen en
verdere tijding van des compagnie scheepen. Fol: 1096.
• De tweede ter kennis geeving dat de meeren: 4 vreemde
scheepen engelsche chinas vaarders waaren. Fol: 1097.
• En de der de houdende nadere tijding van die en des
compagnie retour scheepen. Fol: 1097.
• Den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting
communiceerd dat op gisteren den wimpelvoerder der
retour vloot had order gezonden om zijn rijs te vorderen.
Fol: 1097.
• Conformatie daar meede. Fol: 1097.
• En besluijt om het schip Vreedenburgh naar ceijlon te
laaten vertrekken. Fol: 1098.
• Deliberatie op het berigt van den R.E.O (Raad Extra
Ordinair) van de weekt weegens de volgens order
aanneeming enplaatsing van 300 inladers op des
compagnie gewapen de scheepen. Fol: 1098.
• Conformatie met derzelver plaatsing. Fol: 1098.
• De met de commandanten der campongs aangegaan over
een komst geapprobeerd. Fol: 1098.
• Qualificatie om bij ieder 50 man een hoofd te plaatsen
met de gagie van 20 rijksdaalder ter maand. Fol: 1099.
• Kan welke dispositie de Hoge Regering zal worden
kennis gegeeven onder aan schrijving om de gagie en
randooenen voor de voorschreeven manschappen te
laaten vertrekken. Fol: 1099.
• Relatieff
het
geremarqueerde
door
Heeren
Bewindhebberen ter kamer Rotterdam wegens de on
bequaam raking van het schip de Zeebouwer. Fol: 1100.
• Het neevenstaande in consideratie genomen. Fol: 1100.
• Ende besluijten der Hoge Regering omtrent het plaatzen
van eenige man schappen opelk te Bataviasche rheede
leggende schip gerequireerd. Fol: 1100.
• Op het door de Hoge Regering voorgedragen verzoek
van den capitain lieutenant ter zee Cornelis van Aart om
bevordering tot capitain. Fol: 1100.
• Ende daar bij aangebodene papieren vakende het
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verliesen het scheepje de jonge orangeboom onder op hij
het bezog heeft gehad. Fol: 1101.
• Het neevenstaande in aamerking genomen. Fol: 1101.
• Dat egter na het geen by de voorschreeven missive
verder voorkomt meergemelt scheepje aan het eiland
Onrust met behoorlijk gerepareert zoude zijn geworden
maar met het zelfde daar het in 1792 van Amboina mede
te wug gekomen was. Fol: 1102.
• Dat by het raport nopens het nader on derzoek naar de
oorraak hier door de raaden van Indie Titoingh en
welgevaare als toemnalige commissarisen opzigters over
het departement van de equipagiemeester gedaan in
substantie word geregt. Fol: 1102.
• Dat het manquement aan de scheepje metwel toeteschry
vien was aan de genoteerde lekkagie waar aan het zelve
jaar en dag onder hevig was geweest. Fol: 1102.
• Om voore staande veldenen dat verzoek ontzegd. Fol:
1103.
• Dog te berusten mit genomen besluijt der hooge
regeering omtrend het ongelnkken van gemelde schepje.
Fol: 1103.
• Reflectien van den heer commissaris generaal
Nederburgh weegens het laaten vertrekken vendien
bodem met een lekkagie door den equipagie meester en
baas tiemmermen van Onrust enzorvoon. Fol: 1104.
• Dat wel is waar de commandeur en opperequipagie
meester heeft betuigd daar van ignorant te zyn gewest
dog dat diergelyke ignorantie zo wel omtrend hem als
omtrend den baas timmerman van Onrust. Fol: 1104.
• En voor de zeederd eenige jaaren tolaats gehad hebben
de algemeene versaaloosing der schepen hier. Fol: 1105.
• Met propositie om het bedragen van het kostende der
onkosten bij de vertimmering gemaakt door den
opperequipagie meester en Baas van Onrust te laaten
restitueeren. Fol: 1106.
• Zo is goedgevonden van gemelde equipagiemeester en
baastimmerman te requirceren de raporten van de
beerinding van gemelde schepje zo voor als na de
vertimmering. Fol: 1106.
• Rapporten van de bevinding van voornoemde scheepje
de Jonge Orangeboom. Fol: 1107.
20 december 1794
• De door den heer commissaris generaal Nederburgh
ontfangene rapporten weegens het van weesen van een
fransch schip in straat Sunda aan de verdere heeren
commissarissen generaal rondgezonden zijnde. Fol:
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1108.
Met kennis geeving va het aan zijn Hoog Edelheid
voorgekomen gevaar om het reeds vertrekken schip
vreederburg naar Ceijlon te laaten reijsoorderen. Fol:
1108.
En prepositie aan het vertrek van dien bodem eenige
dagen op den schorten. Fol: 1109.
Hebbende verdere heeren commissarissen generaal zig
daar meede geconformeerens. Fol: 1109.
En is gemelde schip vreedenburg op de door toe door zijn
edelheid Alting afgezondene onder te rugontboden en
zeederd geretommeerd. Fol: 1109.
Everweeging om meerm: schip dewijl geen nadere
tijding van dat fransche schip zijne ingekomen lanste
laaten vertrekken. Fol: 1109.
Met gerustheid de reize naar Ceilon zoude komen laaten
aawarden is daar omtren aangemerkt dat hoewel de
voordzakelykheid vordert gemelt schip hoe eer hoe
beeter te depecheerenmen zig egter wegens de
veilegheid van straat Sunda. Fol: 1109.
Besluit om het vertrek van dien bodem nog agtdagen uijt
te stellen. Fol: 1110.
Den commissaris generaal Frijkenius communiceerd een
door zijn Hoog edelheid ontwerpen instructie voor den
Capitein Banc, om op het van Japan verwogt wordende
schip te Krijssen. Fol: 1110.
De erfprins naar toe denselven reets vertrekken welke
instructie geleezen zynde zo is goedgevonden zig met
den inhoud van dien te conformeeren den Heer
Commissaris Generaal Frijkenius voorde daar van
gegeeven communicatie te bedanken. Fol: 1110.
Deliberatie op het op den 18 december 1793 tot de komst
van den Palembangh resident walbeck angehonden. Fol:
1110.
Op het door de Cantonsche bediendens aan de
vergadering van 17 bedelde dat met het thin dat door de
Engelsche op China raad ordinair aangebragt als
gesmokkeld thin is aan te werken. Fol: 1110.
Op het door gemelde vergadering aan geschreven nopens
het verplaatsen van des compagnie etablissement in
straat Banca. Fol: 1111.
Op welke poincten voorname opperkoopman Walbeck
moeten dienen van zijne consideratien en advis. Fol:
1111.
Examinatie der brieven door den geweesen Banda's
gouverneur paringanus aan heer en bewind hebben ter
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kamer zeeland geschreeven zijnde van nevenstaande
inhoud. Fol: 1111.
Dat de aanplanting van Furksche tarwe of jagon bij het
agter vlijven van scheepen voor Banda. Fol: 1112.
Dat de paarl banken op de cust der papier of Nova Guinia
van zeer groote waardy moeten wasen want dat hij op het
eiland keffing paarlen had gezeen. Fol: 1112.
Waar uijt extra ten aan de Hoge Regeering zullen worden
toege zondenten voortzending aanden Banda
Gezaghebber om te dienen van zijne consideratien en
advis daar op. Fol: 1113.
Nadere verantwoording van den geweesen eerste
resident te Souracarta, Andries Hartsinck wegens zijn
gehouden gedrag aldaar. Fol: 1113.
Dezelve zal door Heeren Commissarissen Generaal iader
afzondelyk worden geexamineerd. Fol: 1113.
Tot voorkoming dat geene vragt goedene in waar van
geen vragtged is betaald clandeten worden aan land
gebragt goedgevonden het goedgevonden het
neverstaand te statueeren. Fol: 1114.
Kagten doorden water fiscaal toegens den opper
Equipagiemeester Andriessen dat met had zullen toe
staan dat twee van zijne bediendens op dewerf wierden
in anestgezet. Fol: 1114.
En teegens den Baas van onrust dat onder dreijgemster
aan zijn hurijsseurs had betelt op onrust aan land te
komen. Fol: 1115.
Wat daar omtrent aangemelde eqipagiemeester Baas
timmerman
zal
worden
voorgehouderen
gerescornwandeerd. Fol: 1115.
Ferwijl tevens gereflecteerd zynde dat de water fiscaal
van Indie geene vaste plaats hebbende om de
delinquanten onder hem sorteerende te kunnen plaatsen.
Fol: 1115.
Permissie aanden waterfiscaal om zijne zeevarende op
de equipagie meester in arrest te laten zatten. Fol: 1116.
Is in aanschouw genomen dat zommige perzoonen zig
met ontzien de functien vanden water fiskaal te
contraminieeren. Fol: 1116.
Tot voorkoming van welks ongeregeld heeden een
ingelijk zal werden gerecommandeerd den water fiscaal
in de uijtvoering van zijn ampt met honderlijk te zijn.
Fol: 1116.
Voorts allen en een iegelyk te interdieereb aan den water
fiscaal in de betragting van deszelfs functien ofte zyne
gemploierdens die voor zodanige bekent zyn. Fol: 1117.
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Welke publicatie heeden is gearresteerd is en zo ter
deeser hoofd plaatse als op de rheede en het eiland. Fol:
1117.
Op het verzoek van den waterfiscaal by zyn meermelt
adres om aan de hem toegvoegde europesene zeevarende
eenige vermeerdering van gagie en kostgeld toeteleggen.
Fol: 1117.
Verhoging van het maandelijks fractement der
Europesche zevaarende op de krijsvaartuigen vanden
water fiscaal bij provisie voor een jaar. Fol: 1118.
In welk geval hij deeze lastpost zelfs zal moeten dragen.
Fol: 1118.
Verleende vrijheud aan denzelve om na verloop van
voorschreeven tijd continuatie te moge verzoeken. Fol:
1118.
Bepaling van het vertrek vande pakket boot de vlijt op
den acht januarij aanstaande. Fol: 1118.
Welke pakketboot zijne rounte door straat Balij zal
moeten neemen. Fol: 1118.
Wat den Gezaghebber Moser daar omtrend zal worden
geordomeerd. Fol: 1118.
Den heer Commissaris Generaal Siberg zal den
gouverneur van Java kust van dit besluit informatie
geevend. Fol: 1118.
Voordragt der Hoge Regeering van het gedaan verzoek
door den uit Nederland aangekomen adsistent Pieter
Boxman om tot zadelmaker te worden geehongeert. Fol:
1119.
Qualificatie aan de Hoge Regeering te verleenen om die
instantie teaccordeeren. Fol: 1119.
Met verzending van het originale request aan
devergadering van Heeren Zeventien. Fol: 1119.
De ordre door den Heer Commissarissen Generaal
Alting gesteld op het in dienen van request zal de Hoge
Regeering worden voorgehonden. Fol: 1119.
Ingekomen berigt vanden raad extra ordinair en
visitateur generaal der indische negatie boeken Coenraad
Marten Neun omtrend devoordelen die zullen worden
behaald bij de afschaffing van des kompagnie
lasvaartuigen. Fol: 1119.
Wat daar uit tot groot genoegen van Heeren
Commissarissen Generaal Johannes Siberg als
waarneeminge het ambt van Directeur Generaal in raade
van Indie overgelevert. Fol: 1120.
Den heer Commissaris Generaal Nederburgh geeft aan
het besoigne in overweging welk gebruik van het
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aanwezen vanden geweese gouverneur zonde komen
worden gemaakt. Fol: 1120.
Wat gemelde Heer van de Graaff bij extract deeses zal
werden voorgehouden nopens de lasten van Ceilon. Fol:
1121.
Etablissement aan de maatschappy want dat blykens de
gegronde aanmerkingen van den raad extra ordinair en
visitateur generaal Coenraad Marten Neun benevens den
geweesen eersten secretaris der Hoge Commissie
Daniels. Fol: 1122-1222.
Dat haar Hoog Edelheedens egter vertrouwen dat de
Heer van de Graaff geduurende des zelfs verblyf alhier
hoe korststondig ook reeds overvloedig gelegenheid zal
hebben gehad om die waarheid en deszelfs volle kragt te
penetreeren. Fol: 1122.
De agter het berigt van den visitatens generaal Neun
gevoegde aawijsing der Ceijlonsche lasten van
boekjaaren 178 6/7 tot 179 0/1 zal aan gemelde Heer van
de Graaff werden ter handgesteld. Fol: 1123.
Als ook de confrontatie der Ceijlonsche negotie boeken
van 1779/80 bij vergelijk van anno 178 9/9. Fol: 1123.
En zijne consideratien werden gevorderd omtrend de
middelen die aangegevend zonde kunnen worden o de
winston en inkomsten van Ceijlon te vermerderen. Fol:
1124.
Als ook eene opgave der readenen hoe het toekomt dat
men op Ceijlon zo agterlijk is in het overzonden der
negotie boeken. Fol: 1124.
Den raad extra ordinair en visitateur generaal Neun zal
werden op gedragen het op maken van een aanwijzing
der winston en lasten van Ceilon over de boekjaaren 175
5/6 tot 176 0/1. Fol: 1124.
Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd het aan Hoogst dezelve gedaan verzoek
door den eerste raad en direteur generaal van de Graaff
om in de dadelijke excretie van het om tot van directeur
generaal te werden gesteld. Fol: 1125.
Waar op gedelibereerd zijnde heeft de Heer commissaris
generaal Nederburgh aangemerkt dat bij de aankomst
van den Heer van de Graaff in straat Sunda. Fol: 1125.
Dat de heer van de Graaff kort daar op hebbende te
kennen gegeeven alhier gekomen te zyn om de post van
eerste raad en directeur generaal te aanwaarden van de
voorschreven denkbeelden van Heeren commissarissen
generaal onder de hand is geinformeert geworden. Fol:
1126.
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Dat de reedenen en motiven welke heeren
commissarissen generaal nog maar ruim een maand
geleden tot de voorschreven dispositien hebben bewogen
na het begrip van voormelde zijne Hoog Edelheid. Fol:
1127.
Dat hier by nog komt dat de Heer van de Graaff
gedurende zyn bessier op Ceylon over het algemeen
wenig genoegen heeft gegeeven aan de Hooge Regering
van Indie. Fol: 1128.
Dat zulks des te noodzakelijker voorkomt daar de Hooge
Commissie door den geweezen eersten secretaris Daniels
en den raad van Indie en visitateur der Indische negotie
boeken Neun. Fol: 1128.
En is gemelde zijn Hoog Edelheid van begrip dat den
heer commissaris generaal Johannes Siberg nood
zakelijk in de waarneeming van het directoraat moest
blijven continueren. Fol: 1129.
De heer commissaris generaal Frykenius daar op in
substantie gereftecteerd hebbende dat na de kennis welke
zyne Hoog Edelheid droeg van de bequaamheid van de
Heer van de Graaff. Fol: 1129.
Wat verder door den heer commissarissen generaal
Nederburgh daar op is geremarqueerd. Fol: 1130.
Verzoek van gemelde zijn Hoog Edelheid aan den heer
Commissarissen Generaal Frijkenius. Fol: 1130.
Wat daar op door Hoogst dezelve is geantwoord buiten
de reeds aangehaalde bwoogen om voor de inwilligeng
van het verzoek van de Heer van de Graaff te adviseeren.
Fol: 1130.
Den heer Commissaris Generaal Alting confirmeerd zig
met het gevoelen van den heer Commissaris Generaal
Nederburgh. Fol: 1131.
Besluit om aanden Heer van de Graaff zijn gedaan
verzoek te ontzeggen. Fol: 1131.
Terrijl den heer commissaris generaal Johannes Siberg is
verzogt in des post te blijven continueren tot na het
afgelopen vande werzaamheeden der commissie ter
deezen hoofdplaatze. Fol: 1131.
Het geen door Hoogst dezelve gracienselijk is
aangenomen. Fol: 1131.
Den Heer Commissaris Generaal produceert rapport der
gecommunitterdens benoemd geweest tot de examinatie
der hout werken enzoorvon vande baas der scheeps
timmertied den ten eilande Onrust. Fol: 1132.
Die voor de compagnie zullen worden overgenomen.
Fol: 1132.
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Bij affixie van bilzetten zal werden gemterdilerd het op
slaan van scheeps behoeftens ten eilande Onrust. Fol:
1132.
• Laatstelyk zyn geleezen en geresumeert de secrete
resolutien van de 15, 23 en 26 november jongsleden. Fol:
1133.
24 december 1794
• Den Heer commissaris generaal Nederburgh
communiceerd het aan hoogst dezelve door den raad
extra ordinair mom nevens desselfs huijsvrouw gedaan
verhaat tusschen her beide en zekere inlandsche vrouw
voorgevallen. Fol: 1134.
• En hadde hier omtrend verzogt de qunstige meede
werking van heeren commissarissen generaal ten einde
voor te komen eclat mogt worden. Fol: 1135.
• Resumtie van een relaas van den advocaat fiskaal hier
omtrend. Fol: 1135.
• Verleend vrijheid aan gemelde raad extra ordinair mom
en zijne huijsvrouw om zig bij request aan Heeren
Commissarissen Generaal te mogen adresseeren. Fol:
1136.
• Aprobatie der door de Hooge Regeering aangeboden
concept instructie voor de commandant op de velschans
Meester Cornelis. Fol: 1136.
• Als ook dat bij affixie van biljetten zonde worden
verboden het inpand of inkopp aameemen vaneemge
monstering stukken. Fol: 1137.
• Verdragt door de Hooge Regeering van het aan haar
gedaan verzoek door den op zijn vertrek naar Banda
gereed leggende kapten op des kompagnie schip
huisduine Otto de Frein o aan vrije vaart te mogen
overgaan. Fol: 1137.
• Dog zal ombezijden gemelde reedenen de Hoge
Regeering qualificatie werden gegeeven om des
suppliant verzoek te accordereid. Fol: 1138.
• Terwijl in commando van het schip Huijsduijne zal
werden gesteld de capitain lietenant jurgen sanberg. Fol:
1138.
• Deliberatie op het poinct rakende de slegte gesteldheid
van het in Bengalen verkogt schip de zeebouwer waar
omtrend Heeren Bewindhebberen ter kamer Rotterdam
Heeren Commissarissen Generaal hebben verzogt
naarkerrig onderzoek te doen. Fol: 1138.
• Productie door den heer Commissaris Generaal
Nederburgh van eenige particuliere missive rakende den
verkoop van voorschreven schip. Fol: 1139.
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Mitsgaders een concept missive aan voorschreven
Heeren Bewindhebberen in ontwoord op hoogstdezelve
voormelde missive. Fol: 1139.
• En is goedgevonden voorschreven stukken in
rondleezing te noemen. Fol: 1139.
31 december 1794
• De ingekomen rapporten vanden generalen opneem
onder ultimo augustus zullen werden gesteld in handen
van den Heer Commissaris Generaal Siberg om teegens
de Bataviasche negotie boeken te laten confronteeren.
Fol: 1140.
• Resumtie van een addres der bank officianten aande
Hooge Regeering gerigt. Fol: 1141.
• Dat zij om de boeken onder balans te brengen en opgave
te komen doen van de waare gesteldheid der bank de
geweezen banks officianten met allen een ieder op
deszelfs bij zonder rekening naar rato hunnergenoten
voordeelen haden laaten debiteerin. Fol: 1142.
• Dat zig egter nog onverevent bevond het minder
rendement van de door de mot doorvreeten armosijmen
met rijksdaalder 1500 waaromtrend zy zeer twijffelden
of den armenier Elias Jacobs zonder procedeeren. Fol:
1143.
• Dat zij by eene nader volbragte opneem alle de loffe
panden accors met de bank boeken hadden bevonden
behalven de lijwaten ip de naam van Manuk Jacob Jan,
Elias Jacobs, en Castroph Petrus. Fol: 1144.
• Heer en Commissarissen Generaal zig daar mede haden
geleven te conformeeren mits in deesen overneem geen
zwarig heeden door hun wreden gemaakt Michiels had
aan genomen over vier maanden capitaal en interest te
zullen afleggen den Chines Oum Fjosseng geen
favorabele. Fol: 1145.
• En is na rijpe deliberatie daar op goedgevonden en
verstaan. Fol: 1146.
• De gemelde officianten nader te gelasten op te geeven
welke hij poteeken zij zonder eenige exceptie konnen
verneemen en welke niet. Fol: 1146.
• Wat de Hooge Regeering nevens de Bank Officianten te
informeeren nopens het stellen van Coutie door de
geweezen Bank officianten omtrend de Hoog gedaane
beleemigen. Fol: 1147.
• Hoe door dezelve zal moeten worden gehandeld met de
agterstallige renten vanden Chines Tan Tiensieuw. Fol:
1147.
• Nevenstaande posten zullen met op reekening vvan
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kamer ongelden moge werden afschraaven maan ten
laste der voorige banks officianten moeten werden
gebragd. Fol: 1148.
Goed keuring dat den pand bewaar der Barends was
belast voor het gevallen minder rendement op 7 caraaten
diamanten. Fol: 1148.
De dispositie aangehouden op het minder rendement van
1 1/2 corgies armozijnen toe behoord hebbende aan de
armenier Elias Jacobs tot na het inkomen van het berigt
der gemelde officianten. Fol: 1149.
Om bezijden vermelde reedenen de dispositie
aangehouden op de verzog te qualificatie tot de
afschrijving van het agterstal vanden overleedenen raad
ordinair Smith en heemraad van dijke. Fol: 1149.
Hoe zal moeten worden gehandeld met het agterstal
vanden geweesen kassier de Roth tot rijksdaalder 63076
26 word ter zijde vermeld. Fol: 1150.
Terwijl het verzoek der Banks officianten om berijd te
blijven vande veantwoording van het agterstal van
vendemeesteren voor vervallen zal worden gehouden.
Fol: 1151.
Het neevenstaande zal dezelve werden voorgehouden
omtrend de beleemingen Michiels, Oun Tjoeseeng. Fol:
1151.
Geaccodeerd het verzoek om tot een douceur van 20
rijksdaalder des maands voor een geldtelder op
reckening van kamer ongelden afteschrijven. Fol: 1151.
Relatief der overneem van de bank van leening voor de
compagnie. Fol: 1152.
De bank zal door de vorige officianten aande meuw
aangekomene zonder langer uitstel moeten werden
getransforteerd. Fol: 1152.
Wat depresente bank officianten daar omtrend zullen
worden gerecommandeer. Fol: 1152.
Het reeds verrigte door depresente Bank Officianten daar
toe betrekkelijk gedesltelijk goedgekeurd. Fol: 1153.
Aan de presente Bank Officianten en beweese
commissaris van der stengh zal uit de overgewomen
rewten aan salaris de hier bij vermelde somme werden
voldaar. Fol: 1154.
Het aangeschreevene aandee Hooge Regeering zal door
deeze schikking voor vervallen moeten worden
aangemaakt. Fol: 1155.
Terwijl vande hand is geweesen een wader verzoek des
wegens gedaan. Fol: 1155.
Verleend vrijheid aande geweesen banks officianten
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wameer zlij vermeeren op rijksdaalder 2695: 12 wegens
ingehouden renten eenige aanspraak te kamen maken
dan de gronden hunnen sustensie aan te tooren. Fol:
1156.
• En zal de ontvangen renten van vendumeesteren moeten
werden gebragt ten voordeele van het fonds der bank.
Fol: 1156.
• Dog zal daar uit moge werden voldaan devoorgestelde
reparatien en verbeeteringen aande vergaderzaalte doen.
Fol: 1156.
• Om bezijden vermelde reedenen zal den geweesen
commissaris van Naerssen vrijheid werden gelaten om
zijne belangens in te brengen teegens de hem opgelegde
belasting van rijksdaalder 6295: 43. Fol: 1157.
• En zullen depresente officianten met hun verzoek om
onders te beraamen tot een spoedige inpalming vande
vergoeding posten ten laste van de vorige officianten tot
hebbesluit der Hoge Regeering daar omtrend genomen
worden overgeweesen. Fol: 1157.
• Aan voorname officianten zal qualificatie worden
verlend om uit de rijksdaalder 4000 volgens het 40 ste
articul voor de bank bepaald aanden commissaris
vogelaar voor de waarneeming van het secretariaat
rijksdaalder 1000 en aan den gestelt klerk vatel voor het
houden der boeken rijksdaalder 1500 des jaars tacte
leggen. Fol: 1157.
• Tot informatie der Hooge Regeering zal aandezelve
extract deezer replutie werden gezonden en copia aande
banks officianten. Fol: 1158.
3 januarij 1795
• Lecture eener missive van de Javasche minister de dato
4 december 1794. Fol: 1159.
• Behelsende dat zij aan de bediendens daar ter kust hadde
bekend geplaats het verbod van het aandoen van Java
door scheepen komende van Ambon en Banda. Fol:
1159.
• Dat er in det jaar eenelijk van Ambon en Banda komende
scheepen op Java waaren aangeweest drie particulire
vaartuigen dog die direct weder waaren vertrekken. Fol:
1159.
• Dog dat den gezaghebber in den oosthoek van hogendorp
strijden die onder hadde gehanded met het admitteren
van twee vaartuijgen van Ambon en Banda komende.
Fol: 1159.
• Die door den gouverneur hier over verantwoording was
gevondent. Fol: 1160.
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En solliecitatie der Minister dat commissarissen generaal
met die verantwoording genoegen wilde neemen. Fol:
1161.
Waar omtrend verstaan is die verantwoording
tepasjeeren. Fol: 1161.
Aanteekering vanden ontfangs teener duplicaat missive
van den Javasche minister. Fol: 1161.
Communicatie door den heer Commissaris Generaal
Nederburgh van het gedaan verzoek door den kapitain ter
zee Ditmer Smith eengelijke gunstige reflexie als den
kapitein baane als meede deel gehad hebbende in de
herweming van des compagnie schip Houtlust. Fol:
1162.
Zullende den raad extra ordinair van de weert werde
gecommitterd om te onderzoek in hoe verrezijnen bodem
deel in die herneeming heeft gehad. Fol: 1162.
Communicatie door den heer Commissaris Generaal
Alting vanden ontfangest eener missive van Java. Fol:
1162.
Bedeelen de dat daar ter Rheede waaren gekomen des
compagnie schip contantia en pakketboat de Lugtbol
naar Malakka gedestineerd dog den laaste van door over
bengalen naar Nederland moetende. Fol: 1163.
Dat de kapitein van het schip constantia was overleeden.
Fol: 1163.
En reedenen waar omme dezelve die kust hadde
angedaan. Fol: 1163.
Is om Malakka duslangseene andere weg van rijst te
voorzien. Fol: 1163.
Goedgevondendde Hooge Reegering te laaten
voorstellen om voorschreeven bodem constantia bij het
kenteren vande Moussen zijn rais te laten vervolgen. Fol:
1163.
En de pakket boot de lugtbol zo dra in staat zijn zijne
reijze door straat Balij voort te zullen. Fol: 1164.
Met overlating aan dezelve de verdere beantwoording
dier missive. Fol: 1164.
En op de vrage vanden Heer Commissaris Generaal
Alting of Commissarissen Generaal ook iets geliefde te
bevoelen dat geabservecat zonde moeten worden bijde
aanstaande voorhonding dergeprasteerde eed door de
opperequiemeester C.S. Fol: 1164.
De noot zakelijkheid in overweeging genomen dat door
de hier bij genoem de perzoonen meede soortgelijke
eeden worden gedaan. Fol: 1164.
Zal de Hooge Regeering werden aangshreeven die
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voorde brdiendens te ontwerpen. Fol: 1165.
Geaccodeerd het verzoek vanden capitain te zee de groot
omaan de vrije vaart teworden gelieentieerd. Fol: 1165.
En het commando van zijn schip Candia te Stellen den
capitain ter zee Anthony Christiaan van Fleischer. Fol:
1165.
Den
heer
Commissaris
Generaal
Frijkenius
communiceerd dat het gewapend schip de Christophorus
Colombus zonder het van Japan verwagt wordende schip
de erfprins te hebben ontmoet nog bleef kruijssen. Fol:
1165.
En steld voorden nood zakelijkheid om dien bodem
herwaands te doep komen dan wel dies kapitain met
andere orders te muniecren. Fol: 1165.
Is welgemelde heer Commissaris Generaal Frijkenius
verzogt den kapitain vandie bodem te ordoumeeren tot
de aankomst ten het vertrek der chinasche retour schepen
onder het noorden eiland. Fol: 1166.
En wameer die in volle ze zullen zijn zijne steeven
herwaans te werden. Fol: 1166.
Deliberatie bij resumtie op de stukken betrekkelijk het
schilijk onbekwaam vaken en den verkoop van des
kompagnie schip de zee bouwen in Bengalen. Fol: 1166.
Ende missive door den heer Commissaris Generaal
Nederburgh ontwerpen van Heeren Bewindhebberen
over dat sujet geshreeven. Fol: 1166.
Zijn daar omtrend de bezijden vermelde reflexien
gevallen. Fol: 1167.
Welke stukken Heeren Bewindhebberen voorname
zullen worden aangeboden. Fol: 1167.
Inhond der voorschreeven concept missive waar meede
de andere Heeren Commissarissen Generaal zig
conformeeren. Fol: 1167.
Dat Heeren Commissarissen Generaal egter ter
voldoening aan humer wel edele Aglbaare verlangen ten
overloed hebben gebragt zo veel mogelyk te
onderzoeken. Fol: 1168.
Dat nogtans op het gedrag der Bengaalshe ministers
aantemerken dat zy meeder voortvarend hert haden
komen gebruken tot de eerste of gewoone visitatie van
het schip capitain Mulder. Fol: 1169.
Nadien Heeren commissarissen generaal met hunne Wel
Edele Agtbaare Heeren Bewindhebberen ter kamer
Rotterdam. Fol: 1169.
En dat met deese opgave vergelykende met het berigt van
de visitatie van dien bodem van den 2 mey 1792 en de
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beide verantwoordingen van den opperequipagimeester
Andriesse van den 27 december 1793 en 31 maart 1794.
Fol: 1170.
• Gecontribueert zal hebben dat het schip gedurende dies
lang verblijf hier ter rheede met behoorlyk is
onderhouden. Fol: 1171.
• Als ook hunne Wel Edele Agtbaare te informeeren van
de maatregulen welke sedert zijn genomen om zulk. Fol:
1171.
• Zijnde laatstelyk de hier vooren gemelde missive aan
Heeren Bewindhebberen ter kamer Rotterdam door den
Heer Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 1172.
7 januarij 1795
• Besoigne op de ingekomen tijdingen vande onlangs van
suer vertrekken retour scheepen. Fol: 1173.
• Is daar omtrend geleezen eene missive vanden kapitein
ter zee van stralen. Fol: 1173.
• Enden heer Commissaris Generaal Frijkenius
communiceerd eene missive van den kapitain Kuvel daar
over ontfangen. Fol: 1173.
• Is gemelde heer Commissaris Generaal Frijkenius
verzogt den kapitain Kuvel het hier bij vermelde aan te
schrijven. Fol: 1174.
• Voorts den capitain ter zee op het gewapent schip de
Hertog van Brunswrijk Johan van Straalen te gelasten.
Fol: 1174.
• Mitsgaders den kapitein van het gewapens schip de
Christophorus Colombus. Fol: 1174.
• Wyders den capitain ter zee Jan Cornelis Bane almeede
te gelasten met het gewapent schip Christophorus
Colombus aan het noorder eiland op de Chinasche retour
scheepen te blyven. Fol: 1175.
• Bepaling der zeildag vande pakketboot de vlijt naar
Nederland op der 26 deezer. Fol: 1175.
10 januarij 1795
• Bevordering vanden kapitain lieutenant Jacob
Soetermans tot kapitein ter zee. Fol: 1176.
• Om in commando te worden geplaats op het op Java
leggende naar Malakka gedestineerd schip constantia.
Fol: 1176.
• Approbatie dat door de Hoge Regeering in commando
van het schip de standvastigheid was gesteld den kapitein
ter zee Brugman. Fol: 1176.
• En den kapitein lieutenant zutterman op het schip de
onderneeming. Fol: 1176.
• Bevestiging van Jan Coenraad Vedisch als eerste suppost
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op het comptour vande generaale directie. Fol: 1176.
Lecture eener missive van de bantam Fredrik Hendrik
Blijnon ontafangen. Fol: 1177.
In houdende dat retour scheepen den 5 deezer onder
schip zie lagten. Fol: 1177.
Als dat een in landsch vaartuig was omsgelagen dog dat
de equipagie was gered. Fol: 1177.
Kennisgeeving door raad extra ordinair van Indie mom
en desselfs krijsvrouw van Catharina Louisa van
Riemsdyk. Fol: 1177.
Dat haarman den suppliant en deesen zo dra hy van het
gebende onderigt was geworden en in ziende de billyk.
Fol: 1178.
En verzoek dat die zaak buijten verder gevolg mag
werden gesteld. Fol: 1178.
Is besloten alvorens daar op te dispaneeren vanden
advocaat fisckaal van Indie te vorderen zijne
consideratie en berigt. Fol: 1179.
Gevoelen van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius daar omtrend. Fol: 1179.
Op schorting van het hier voor en genomen besluit tot
eene volgende besoigne. Fol: 1180.
Berigt van den Raad extra ordinair Neun vervattende
eene aanwijzing der winsten en lasten can de boekjaren
175 6/7 tot 176 0/1. Fol: 1180.
Dat hy bij zijn berigt van den 10 april 1794 aereets heeft
betoogt dat de Ceylonsche eigenjaarige lasten van 178
6/7 tot 179 0/1. Fol: 1181.
Het geen aanden heer vande Graaff zal worden terhand
gesteld om daar op bij het suppediteeken zijnen gevorde
consideratien over de oorzaken van het zo important
deezes der Ceijlonsche lasten reflexie te slaan. Fol: 1182.
De door den raad extra ordinair vandeweert Commissaris
Generaal ontwerpen orders en bepalingen tot voor
koming der ongereegeldheeden het ontdig monsteren
van des kompagnie van des kompagnie schepen
goedgekend. Fol: 1182.
Dat den commandeur en opperequipagiemeester in
navolging van het gestatueerde aan Cabo de Goede Hoop
door de Nederland gekomen Heeren Commissarissen
Generaal. Fol: 1183.
Dat den commandeur en opperequipagiemeester zal
moeten zorgen dat voor den dag dat de voorschreeven
vijt dagen bepaalt worden. Fol: 1184.
Dat om de effening te faciliteeren de capitains of
Gezaghebber der schepen gehouden en verpligt zullen
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zyn. Fol: 1185.
• Dat even als aan Cabo de Goede Hoop een ieder zonder
onderscheid by de monstering present zal moeten zyn.
Fol: 1186.
• Waar aan door de Hoge Regeering de nodige executie zal
worden gegeeven. Fol: 1187.
• On verandering in het billet van den 9 september 1794.
Fol: 1188.
• Aanhouding der dispositie op het verzoek van
voorschreeven berigters om des compagnies zee
officieren te bevrijden van den ontvangst der goederen
uit de respective administratien voor de ingehuurde
scheepen. Fol: 1188.
• Aanstelling vanden onderkoopman Anthonij Abraham
Cassa tot ontvangender domainen en kassier te
Samarang. Fol: 1189.
• Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius
communiceerd de sligte gesteld heid van bij de bij
fransche brik Natalie op Brandwagt leggende brik
Harlingen. Fol: 1189.
• Welke fransche brik onder het geschut van het gewapend
schip Ijselmonde zal worden geplaats. Fol: 1189-1190.
• En de brik Harlingen ten spoedigsten werde gerepereerd
en gekopend. Fol: 1190.
• De Hoge Regeering zal ter bekruijssing op de zeenovers
afzenden de Kotter de Patriot ende sloep de
Lankmoedigheid. Fol: 1190.
14 januarij 1795
• Op de klagten van den water fiscaal over de gedurige
oppositien die hij ontmoet in de uitvoering van zijn ampt.
Fol: 1191.
• Is in het besoigne geappoincteerd den commandeur en
opper equipagiemeester Willem Jacob Andiesse. Fol:
1191.
• En dezelve des wegens voorgehouden het ongeneegen
van Heeren Commissarissen Generaal. Fol: 1191.
• Met eene ernstige recommandatie. Fol: 1191.
• En waarschouwing van zig voor het vervolg
soigneuselijk te wagter gemelde fiskaal in de uitvoering
van zijne pligten niet hinderlijk te zijn. Fol: 1192.
• Gelijk ook tot voorschreeven einde in het besoigne is
voorscheenen den baas van het eiland onrust Willem
Hoestemarck. Fol: 1192.
• Advis van der Heer Commissaris Generaal Frijkenius
met op zigt tot het verzoek van Cornelis Jacob van de
Graaff om in de dadelijke exercitie van het ampt van
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directeur generaal te worden gesteld. Fol: 1193.
Insertie van het zelven. Fol: 1194.
Nadere deliberatie op het request van den Raad
Extraordinair Mom en desselfs huijsvrouw. Fol: 1196.
Den Heer Commissaris Gneeraal Frijkenius is van begrip
dat het zelve niet in handen van de advocaat fiskaal
behoord te worden gesteld. Fol: 1197.
Hoogst der zelver advis de swegens. Fol: 1197.
Insertie van het zelven. Fol: 1197.
Den heer Commissaris Generaal Nederburgh persisteerd
bij hoogstden zelver uijt gebragt gevoelen om het zelve
te stellen in handen vanden advocaat fiskaal. Fol: 1199.
Waar meede de heeren Commissarissen Generaal Alting
en Johannes Siberg zig conformeeren. Fol: 1199.
Aanhouding der dispositie op voorschreeven request tot
na het in komen der consideratien van gemelde advocaat
fiskaal. Fol: 1199.
Gevoelen vanden Heer Commissaris Generaal Frijkenius
hier omtrend. Fol: 1199.
Aanmerkingen vanden heer Commissaris Generaal
Nederburgh daarop. Fol: 1201.
Goedkeuring der door de Hoge Regeering gemaakte
schikking tot voorkoming van het pleegen van fraudes
bij het transporteeren van goederen uit de respective
administratien naar boord van des kompagnies scheepen.
Fol: 1204.
Voorstel der Hooge Regeering om de gouverneurs van
Ambon, Ternaten en Makasserts te qualificeeren de
vacante posten in de eerst gemelde van fiskaal en hoofd
administrateurs in de laatsgemelde op approbatie te
vervullend. Fol: 1204.
Zal uit bij sondere consideratien in den dienst van fiskaal
te Amboina continueeren den van daar herwaarts
gekomen koopman Koene Koenes. Fol: 1205.
En den gouverneur aldaar werden gerecommandeert toe
te zien dat hij zig behoorlijk kome te gedragen. Fol:
1205.
Als ook de Hooge Regeering te qualificeeren wameer zig
hier geene bekwaame perzoonen tot voorschreeven
posten van hoofd administrateur te Ternaten en
Makasser hebben opgedaan het voorstal effect te door
sorteeren. Fol: 1205.
Den heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd den inhoud van een adres door den raad
ordinair Adriaan de Bock aan hoogst der zelver ter hand
gesteld. Fol: 1205.
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Gelijk ook door den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg dat de Hoge Regeering had besloten het
verzoek van den raad ordinair Adriaan de Bock om
uitstel te mogen erlangen van de hem ter vergoedering
op gelegde posten van de bank van leening aan
Commissarissen Generaal overtelaten. Fol: 1206.
• Welk ter mijn van betaling is verstaan te prolongeeren
voor den tijd van twee maanden. Fol: 1206.
• Toevoeging aan de klerken ter secretarij van
Commissarissen Generaal van den titul van extra
ordinair klerken. Fol: 1206-1207.
• Met behouding van het reeds toegelegde maandelijksch
douceur aan de hier. Fol: 1207.
• En toevoeging aan de neeven staande. Fol: 1207.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh heeft zig
gelieven te chargeeren de maandelijksch ordonnantie
voor die douceur voor gevidineert te teekenen. Fol: 1208.
• Coursneeming van gagie geaccordeerd aan de
adsistenten Willem Ruth van Andringa en Abraham
Jacobus De Coo. Fol: 1208.
• Onder bevordering van de laaste tot ordinair en de eerste
tot extra ordinair klerk. Fol: 1208.
• En verhoging van gagie voor de laatst gemelde tot 20
gulden (florin) per maand. Fol: 1208.
• Gearresteerd de neevenstaande missives voor Nederland.
Fol: 1208.
• Vervattende het eerste gedeelte van het verslag van
Commissarissen Generaal. Fol: 1209.
• Om met de paketboot de vlijt te worden versonden. Fol:
1209.
21 januarij 1795
• Den Heer Commissaris Generaal Alting communiceerd
een berigt van den gecommitteerde tot en overdezaken
van den Inlander Nicolaus Engelhard bij de Hoge
Regeering ingediend. Fol: 1210.
• Houdende kennis geeving van de plaats hebbende
onveiligheid in de boven landen. Fol: 1210.
• En verslag om eene generaale amnestie te verleenen aan
alle rond zevervende Inlanders. Fol: 1211.
• Gemelde gecommitteerde Nicolaus Engelhard in het
besoigne geappoincdeert en verscheenen. Fol: 1211.
• Voorhouding aandezelve dat Commissarissen Generaal
waren geinformeerd dat zommige leeden der Hoge
Regeering preferebeler hadde geoordeeld het doen van
eene expeditie. Fol: 1211.
• Zijn gevoelen des wegens. Fol: 1211.
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En het aan hem meede gedeelte door den raad
extraordinair van Riemsdijk omtrend het aanbod door
den Aria van Soekaradja wegens eene te doene expeditie.
Fol: 1212.
Verschijning in het besoigne van gemelde Aria. Fol:
1212.
Zijne betuigingen daar op. Fol: 1212.
En oordeelt eene expeditie zeer schadelijk. Fol: 1212.
En geeft op de voorzaaken waar aan de in de
bevenlanden gepleegt worden de baldadigheid moet
worden toegeschreeven. Fol: 1213.
Deliberatie op voorschreeven berigt. Fol: 1213.
Qualificatie aande Hooge Regeering te verleenen tot het
uijt schrijven van eene generaale amnestie. Fol: 1213.
Dog met uijt zondering van zodanige die zig aan zwaare
misdrijven hebben schuldig gemaakt. Fol: 1213.
Op welkers hoofden premien zijn gesteld. Fol: 1213.
Daar zal een goede magt aanhanden werden gehouden
wameer met die amnestie het bedoelde oogmerk niet
bereikt om ter stond op marsch na de boven landen te
komen gaan. Fol: 1214.
Om die amnestie een goede uitwerking te doen hebben
zal de bezitters van landerijen werden gelast eene
accurate ziel beschrijving te doen. Fol: 1214.
Ende goede op gezeetenen hunne landen vanden brieffe
te voor zien. Fol: 1214.
Hoe gemelde briefe zal moeten weezen ingerigt. Fol:
1215.
Die daar en tegen zullen moeten worden geweigerd aan
alle kwalijk gezinde. Fol: 1215.
Op wien een wakend oog zal moeten werden gehouden.
Fol: 1215.
Van welke voorschreeven ziels beschrijving een afschrift
door de eigenaars der landen onderteekend zal moeten
werden bezorgd ter comptoire van den gecommitteerde
over den inlander. Fol: 1215.
Onder ultimo april aanstaande zullen voorschreeven
eijgenaars ook moeten opgegeeven de perzoonen die uijt
kragte van de amnestie op hunne landen zijn te rug
gekomen. Fol: 1215.
Voorschreeven briefjes zullen alle na een formulier van
inhoud en groote werden gedankt. Fol: 1216.
De land heeren zullen niet gedogen dat iemand op hunne
landen woonen zonder van een briefje voor zien te zijn.
Fol: 1216.
Op boete van een honderd rijksdaalders. Fol: 1216.
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En de mandadoors der campongs te gelasten de briefjes
vande over loedene aande landheeren te rug te bezongen
en akke in aanden een opheeren de doen. Fol: 1216.
Als ook de land heeren alle jaren nieuwe lijsten van
hunne lands opgezegtenen aan voorschreeven
gecomitteerde te bezongen. Fol: 1216.
Nieuwe briefjes aanderzelver ders aftegeeven. Fol: 1217.
Ende oude te bezorgen ten comptoire van meermelde
gecommitteerde. Fol: 1217.
Om zig te verziekeren van een goederens sik der
voorschreeven amnestie zal de amphioen en dobbel
kitten werden gesloten. Fol: 1217.
De eigenaars der landerijen boven de 20000 rijkdaalders
waardig zullen wameer zij daarom verzoek doen met 20
a 25 snaphaanen uit den voorraad van de kompagnie
werden geadsisteerd. Fol: 1217.
Van weegens de Hooge Regeering zullen de eijgenaars
den landerijen worden verzeekerk dat zij geen bedugting
behoeve te hebben van nader hand ontrust te zullen
worden door perzonen die zij als ledig lopers steede
waarde hebben gezonden. Fol: 1218.
Hoe met dezelve zal moeten worden gehandelt. Fol:
1218.
Den Heer Commissaris Generaal Alting heeft zig gelieve
te chargeeren de Hoge Regeering van deeze dispositien
kennis te geeven. Fol: 1218.
Met recommandatie verder dat deeze dispositien
genomen zijn onverminderd de nadere bepalingen die
Commissarissen Generaal zullen gelieve goed te om den
met op zigt tot de Jaccatrasche boven en preanger landen
te maken. Fol: 1218.
Pardon verleent aan de in de Bengaalsche directie
gedeserteerde Jan Carel Bolst. Fol: 1219.
Aan wien over de Hoge Regeering in optima forma zal
werden verleend. Fol: 1219.
Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd de correspondentie met den commandeur
Willem Jacob Andriesse gehouden over het neemen der
route met uit komende scheepen doer straat Balij. Fol:
1219.
Productie door gemelde zijn Hoog Edelheid van eene
missive daar over aan de andere Heeren Commissarissen
Generaal geschreeven waar meede de Heeren
Commissarissen Generaal Alting en Johannes Siberg zig
hebben geconformeert. Fol: 1220.
Dan waar eine den Heer Commissaris Generaal
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Frijkenius zwaargheid heeft gevonden. Fol: 1220.
• Insertie van voorschreeven missivens. Fol: 1220.
• Conformatie van het verrigte door den Heer
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 1224.
• Nadere declaratie door den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius daar omtrend. Fol: 1224.
• Den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
communiceerd dat de retour scheepen Ceijlon
Noordholland ende standvastigheid gereed zijn om zie te
kome kiesten. Fol: 1224.
• En met de scheepen Regt door zee en Macasser nog tot
medio februarij zoude aanlopen. Fol: 1224.
• Dog die wameer in die tusschen tijd geen Manschappen
aan kome niet geexpedieerd zullen komen worden. Fol:
1224.
• Besluit om eerst gemelde scheepen zonder de laatste te
depecheeren. Fol: 1224.
• Om het Noorder Eijland de Chinasche retourscheepen af
te wagten en daar meede reijs vorderen. Fol: 1225.
• De capitain van het gewapend schip Christophorus
Columbus zal werden gelast dezelve bij hunne komst
onder het Noorder Eiland onder zijn convoiteneemen.
Fol: 1225.
• Insteede van de Kotter de Patriot zal ter bekruijssing op
de zeerovers naar straat Sunda werden afgezonden de
bark de Goede Trouw. Fol: 1225.
• En het gewapend schip Christophorus Columbus op
Brandwagt bij het Eiland Edam werden geplaatst. Fol:
1225.
28 januarij 1795
• De pakketboot de Maria Louisa zal ten bekruijssing op
de zee novers werden afgezonden. Fol: 1226.
• Lecture eener missive van de vergadering van XVII ne
met de pakketboot de Maria Louisa aangebragt 28 junij
1794. Fol: 1226.
• Houdende antwoord op het generaal verslag van
Commissarissen Generaal Nederburgh en Frijkenius aan
kabo. Fol: 1226.
• Poincten daar bij vervat die geene bij sondere
aanmerkingen vereischen zal in deeze geene aan
halingen werden gedaan. Fol: 1226.
• Wat bij de rescriptie te observeeren. Fol: 1227.
• Betuigingen door de Heeren Commissarissen Generaal
Nederburgh en Frijkenius bij de leezing van de tweede
guldens van voorschreeven missive nopens de door
hoogst de zelve van kabo verzonden monsters scheeps
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kleederen en schoenen. Fol: 1227.
Waar van aan de vergadering van XVII ne zal worden
kennis gegeeven. Fol: 1228.
Onder dank betuiging door de communicatie van de
gedaane voorzieninge daar omtrend voor het vervolg.
Fol: 1228.
Wat te rescriboeven op de drie gulden van voorschreeven
missive waar bij voorkomt het betuigd genoegen over de
werkzaamheeden van Heeren Commissarissen Generaal
Nederburgh en Frijkenius in het visiteeren van het
gouvernement van kabo de goede Hoop. Fol: 1228.
Ende verwagting dat den commissaris sluijsken aan het
vertrouwen door Commissarissen Generaal Nederburgh
en Frijkenius in hem gesteld zoude beantwoorden. Fol:
1228.
En met opzigt tot het gecommuniceerde bij 6 gulden van
het geaccordeerd verzoek den kaabsche Ministers een
heele halve quart en agtste guldens. Fol: 1229.
De vergadering van XVIIne te verzoeken voor deeze
hoofd plaats van de drie eerste zoorten ten bedrage van
3000 florins (gulden) herwaards te zonden. Fol: 1230.
Die op de uit Nederland te doen geld eisch zullen moeten
worden bekend gesteld. Fol: 1230.
Omtrend het bedeelde bij neigen gulden dat de dispositie
was aangehouden op de gedaane voordragt doorde
Heeren Commissarissen Generaal Nederburgh en
Frijkenius de te bepaalen rang voor den hoofd gebieder
aande caas. Fol: 1230.
Zal werden afgewagt het welbehagen van Hoog gemelde
vergadering van XVIIne. Fol: 1230.
Als ook omtrend de bedenkingen der vergadering van
XVIIne bij 19 gulden ter wegneeming van de
menigvuldige aan hoogst de zelve gedaan wordende
verzoeken door de scheeps overheeden om ontheffing
van vergoedingen voortemin uijt geleverde ladingen.
Fol: 1231.
Middelen daar toe betrekkelijk bereids in het werk
gesteld. Fol: 1231.
Zal vande Hoge Regeering hunne consideratien worden
geoordeeld hoe best volkomen aan die intontie van
gemelde vergadering zal komen worden beantwoord.
Fol: 1232.
Bij de beantwoording der 20 ste (stuijvers) guldes
rakende het te kennen gegeeven door de kamer
Rotterdam aan de vergadering van XVIIne opzigteijk het
schielijk on bekwaam raken van het schip de Zeebouwer
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zal men zig refereeren tot de missive aan Heeren B.B.
(Bewindhebberen) van die kamer in dato 3 januarij J.L.
(jongstleden). Fol: 1232.
Als bij 21 gulden voor komende kennis geeving van het
expedieeren van des lands scheepen de Scipio en de
Comeet ter begeleiding van des compagnies scheepen
naar de kaab, dank te betuigen. Fol: 1234.
Met bij voeging dat men met leedweezen hadde
vernomen dat der zelver reijze zig maar tot kabo de
goede hoop bepaalde. Fol: 1234.
Toe zending der stukken betrekking hebbende tot
examinatie in Nederland van het gedrag van den geweese
kapitein ter zee Jan Montagne. Fol: 1234.
Die zo als bij 22 gulden word gezegt in Nederland niet
zo schuldig is bevonden als hier door de Raad van
Justitie. Fol: 1235.
Met overlating aan Heeren Commissarissen Generaal om
naar Hoogst der zelver goedaan den daar inne te
handelen. Fol: 1235.
Waarom aan gemelde Jan Montagne passage dit heen
was verleend. Fol: 1235.
Der zelver verschijning alhier en zijne te doene verzoek
zal men afwagten. Fol: 1235.
Terwijl intusschen van den Raad van Justitie zal worden
op geecischt alle de stukken concerneerende de
procedures tusschen het officie fiskaal en dezelve. Fol:
1235.
Die ter examinatie zullen worden overgenomen. Fol:
1236.
Bedeeling bij 23 gulden van het aan de vergadering van
XVIIne gedaan verzoek door den geweese commandeur
en opper equipagiemeester te Batavia Philip Hendrik De
Haart. Fol: 1236.
Die gepermitteerd was geworden onder betaling van
transporten kost geld herwaarts te keeren. Fol: 1236.
De Hoge Regeering aangeschreeve dezelve niet meer in
den dienst van de compagnie te emploijeeren. Fol: 1236.
Met overlating aan Commissarissen Generaal om te
disponeeren op zijn verzoek om behouding van zijnen
bevorens gehad hebbende qualiteit. Fol: 1236.
Dat aangehouden zal worden tot zijne aan komst alhier.
Fol: 1236.
Gemelde Philip Hendrik De Haart alhier eene
vergoeding aande kompagnie op gelegt zijnde van 61814
florins dog die voor de zelve alhier niet heeft kunnen
worden gereconveerd. Fol: 1236.
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Zal den Commissaris sluijsken aan kabo wameer hij bij
zijn komst aldaar mogt verzoek doen om wederom te
retonueeren en de nodige aan schrijvens worde gedaan.
Fol: 1237.
• De aan vergadering van XVIIne gepresenteerde
requesten om penningen op Ceijlon in des compagnies
kaste accepteeren. Fol: 1238.
• Zullen ten fine van berigt te dienen werden gesteld in
handen van den geweese Ceijlons gouverneur Willem
Jacob van de Graaf. Fol: 1239.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd dater zwarigheeden door perzoonen die
landen vanden koning van Bantam in huur hebben
waaren ingebragt teegens de geordonneerde ziels
beschrijving. Fol: 1239-1240.
• Is verstaan dezelve daar van uittezonderen dog onder de
hier bij voormelde bepaling. Fol: 1240.
• Declaratie door den heer Commissaris Generaal
Frijkenius omtrend het berigt van den Commissaris
Nicolaus Engelhard over de ovenlanden waar op in het
voorgaande besoigne was gedisponeerd. Fol: 1240.
• En waaromme hoogst de zelve met het genomen besluit
hadde ingestemd dog in van een onder gevoelen kwam
te zijn. Fol: 1241.
• Bij het ten voorschreeven dage genomen besluit om een
generale amnestie te verleenen zal men blijven
persisteeren. Fol: 1245.
• Ontfangst eener duplicaat missive van Hereen
Bewindhebberen ter kamer Rotterdam de dato 24
januarij 1794. Fol: 1245.
• En gearresteerd de nevens gemelde missives. Fol: 1245.
4 februarij 1795
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh geeft in
bedenking het gevaar waar aan men de retour scheepen
Macassar en Regt door zee exponeerd en geeft in
consideratien om dezelve vande reize naar Nederland te
excuseeren. Fol: 1247.
• Ten waare het schip Macasser zig nog niet deverwagt
worden de Chinasche retour scheepend konde
vereenigen. Fol: 1247.
• Maar het schip Regt door zee dat nog niet timmerklaar
was behoorde hier te werden aangehouden. Fol: 1248.
• Met welk voorgestelde het besoigne zig conformeert.
Fol: 1248.
• En zal dus met het depecheeren van Macasser alle
mogelijke spoed worden gemaakt. Fol: 1248.
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Maar het schip Regt door zee werden aangehouden. Fol:
1248.
Ontfangst eener missive van den Raad van Justitie de
dato 28 januarij jongstleden op het aangeschreeven
aande zelve om van berigt te dienen in hoe verre Mr.
Gijsbertus Adrianus Jan Heldewier geconcarisseert is
inde te kort koming in des compagnies ijzer magazijn.
Fol: 1249.
Aanmerking op het lange tijds verloop bij het
suppediteeren van haard berigt. Fol: 1249.
Onvoldoendenheid aan het oogmerk bij voorschreeven
missive vervat. Fol: 1249.
Over welkers beide der zelven zal werden voorgehouden
het Serieus angenoegen van Commissarissen Generaal.
Fol: 1249.
Als ............. attentie op de gedaane aan bevarling om die
zaak ze spoedig magelijk aftedaan. Fol: 1250.
Met requireering der stukken onder haar en den advocaat
fiskaal berustende. Fol: 1250.
Die door Commissarissen Generaal zullen worden
geexamineerd on naar bevinding daar op gedisponeerd.
Fol: 1250.
Alle resolutien en aanschrijvingen der Hoge Regeering
en Z. die zaak betrekkelijk worden in getrekken. Fol:
1250.
Waar van bij missive aan voorschreeven raad zal worden
kennis gegeeven. Fol: 1250.
Verantwording vande opperkooplieden des casteels op
de klagten van den water fiskaal Mr. Willem Popkens
over de ontlossing Canneel uit het schip Feijlingen
zonder zijn voor kennis. Fol: 1251.
Gepretendeerde iguorantie van zaken door gemelde
water fiskaal word door zijne eijge handteekening
geconfirmeert. Fol: 1252.
Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd dat gedeelte water fiskaal door hoogst
dezelve daar over was onder houden. Fol: 1252.
Die betuigt had zulxs in een enkeld geval plaats te
hebben gehad. Fol: 1252.
Om welke reeden men die verantwoording zal passeeren.
Fol: 1252.
Onder
recommandatie
aan
voorschreeven
opperkooplieden geene papieren aan de water fiskaal dan
op een recipisse af te geeven. Fol: 1252.
De opperkooplieden van het casteel zullen werden
aanbevoolen meerder accuratesse in het opmaken der
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project ladingen te abserveeren. Fol: 1253.
Verantwoording van den commandeur Willem Jacob
Andriesse op de klagten van den water fiskal Mr. Willem
Popkens overde de door hem gehoude verkeerde directie
in de ontlossing van het van Ambon gereverteerd schip
Neerlands welvaaren. Fol: 1254.
Resmarques op het geallequeerde bij voorschreeven
verantwording. Fol: 1256.
Die men zal passeeren. Fol: 1256.
Onder aanschrijvens aan de Hoge Regeering om te doen
observeeren de orders op de ontlossing van specerij
scheepen gesteld. Fol: 1256.
Kennis geeving door den gezworen klerk van Heeren
Commissarissen Generaal Jan Weltters van het te zoek
brengen door den ordonnans van het secretarij van
Commissarissen Generaal van 156 rijkdaalders zijnde
het toegelegd douceur van de klerken voor de maanden
december en januarij jongstleeden. Fol: 1256.
En zijn verzoek dat Heeren Commissarissen Generaal dit
geval niet aan nonchalance of in attentie zonder gelieve
te attribueeren. Fol: 1257.
Is het te zoek brengen van voorschreeven 156
rijkdaalders als een fataliteijd geconsidereert. Fol: 1258.
En zal overzulxs aan de Hooge Regeering qualificatie
werden verleend dat bedragen bij de boeken
afteschrijven. Fol: 1258.
Als om tot die betaling een andere ordonnantie te
verleenen. Fol: 1258.
Dog den gezwooren klerk Jan Weltters werden
gerecommandeert in den aanstaande voorzigtigen te zijn.
Fol: 1258.
Verzoek van den translateur in de Engelsche en fransche
taale Jacobus Charles Boswel om restitutie der
verschotin wegenhuur ten emporte van 65 rijkdaalders
bij het aanwezen van het engelsche esquader onder
commodore Charles Mitchell te Batavia. Fol: 1258.
Als om toevoeging van een douceur voor de door hem
vervaandig de papieren. Fol: 1259.
Is verstaan tot den ontfangst van gemelde somma de
Hooge Regeering qualificatie te verleenen. Fol: 1259.
Maar het ander gedeelte van zijn verzoek te ontzeggen.
Fol: 1259.
Van wegens den kerken raad der gereformeerde
gemeente verzoek gedaan zijnde om gelucideert te
worden hoedanig gereguleerd niet worden het douceur
.... van den naar Nederland verloste predikant Daniel
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Borgstein. Fol: 1259.
Zal dezelve blijven genisten het geene hij bevoorens als
ordinair predikant heeft genoten. Fol: 1259.
Waar van aande de Hooge Regeering als ook an den
kerken raad kennis zal worden gegeeven. Fol: 1260.
Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerde den ontfangst van een berigt door den
Commissaris Nicolaus Engelhard bij de Hooge
Regeering in gediend. Fol: 1260.
Met een lijst van voortvlugtige inlanders op welkens
hoofden premien zijn gesteld. Fol: 1260.
En een model waar na de jaarlijksche ziel beschrijving te
doen. Fol: 1260.
Als ook een formulier van de briefjes door de landheeren
aan hunne lands opgezeetenen te verleenen. Fol: 1260.
Onder de te kennengave van de onmogelijkheid om te
kunnen aan het requisit der Hooge Regeering om
aanwijzing te doen wat in het werk behoorde te worden
gesteld wameer van de gearresteerde amnestie het
gewenscht effest niet hadde. Fol: 1261.
Besluit om aande Hoge Regeering over te laten
voornamelijk voortvlugtige inlanders van de amnestie
uijt te zonderen. Fol: 1261.
Dan wel eengedeelte denzelve. Fol: 1262.
Approbatie van de door hem ontworpe modellen tot de
jaarlijksche ziel beschrijving en de door de landheeren
aan hunne land bewoonder te verleenen briefjes. Fol:
1262.
En genoegen genomen met het geallequeerde waaren hij
aan het requisit der Hoge Regeering niet heeft konnen
voldoen. Fol: 1262.
Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius heeft zig
geexcuseert om in deezen te adviseeren. Fol: 1262.
Den Hier Commissaris Generaal Nederburgh exhibeert
hoogst dezelver consideratien tot vermendering van het
schrijfwerk des jaarlijks van hier naar Nederland
gezonden werdende. Fol: 1263.
Als ook diverse bij een gebragte stukken betrekkelijk het
important requisit der vergadering van XVIIne hoedanig
de kompagnie zig bij voortduuring zal komen
soutineeren. Fol: 1263.
Neevens de aanmerkingen van den Heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg en hoogsdesselfs eijge
aantekennige daar op. Fol: 1263.
Welke stukken in rondleezing zullen worden genomen.
Fol: 1263.
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Wel gemelde Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd de terug ontfangst der rond geleezen
papieren zo die van der geid gouverneur van Ceijlon
Cornelis Jacob van de Graaff over het emploij vande
scheepen Teijlingen, Sint Laurens en Ceijlon. Fol: 1263.
• Als die betrekkelijk de bezwaaren van den Raad ordinair
Adriaan de Bock over de dispositie door de Hoge
Regeering genomen met opzigt tot de zaaken van
devernietigde Bank courant en bank van leening. Fol:
1263.
• Waar over bij eerst bekwaame geleegenheijd zal worden
gedelibereert. Fol: 1264.
14 februarij 1795
• Ontfangst der origineel en dupplicaat missive van den
raad ordinair en ambassadeur bij den keijzer van China
Mr. Isaac Titsingh. Fol: 1265.
• Bedeelende zijne aankomst ter rheede Wampho op den
24 september bevoorens. Fol: 1265.
• En het door hem verrigte tot de datum. Fol: 1265.
• Zo meede dat hij doorden Tjontock was verwittigd dat
de keizer verlangde hem agt dagen voor het Chineesche
nieuwe jaar ten hove te zien. Fol: 1265.
• Waar toe zijn op togt was bepaald op den 22ste
november. Fol: 1265.
• Reflectien omtrend het bedeelde bij gemelde missive
vande onmogelijkheid waar in hij zig bevond am te
kennen voldoen aanhet aan hem gedemandeerte om de
inkomsten der cantonsche bediendens te taxeeren en daar
na door dezelven te laten fournissemen het amptgeld
ende 50 stuiver penning. Fol: 1265.
• Overzending van twee adressen van het aankomende en
afgaande opperhoofd ten bewijze van het voorgaande.
Fol: 1266.
• Zijn verzoek dat de Hooge Regeering dan wel de
vergadering van XVIIne daar in voor ziennige gelieve te
doen. Fol: 1266.
• Is verstaan het zelve over te laaten ter dispositie aan de
vergadering van XVIIne. Fol: 1266.
• Aan wien ter kennisse zal worden het gevoelen van
Commissarissen Generaal dat het opperhoofd in de
supercargas daar in behooren te participeeren. Fol: 12661267.
• De bij gemelde missive gevoegde drie copia instructien
van Heeren Bewindhebberen op dat rijk voor die
bediendens in dato 13 september 1777 ontworpen. Fol:
1267.
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Zo meede het copia reglement van het voormalig
opperhoop Hemmingson. Fol: 1267.
Zullen aande Hooge Regeering worden afgegeeven. Fol:
1267.
Terwijl de verdere deliberatie op gemelde missive zal
weden aangehouden. Fol: 1267.
Als ook op de ontvangen origineel ondupplicaat missive
vande cantonsche bediendens de dato 11 januarij
jongstleden. Fol: 1268.
Ten geleide van copia van het generaal Rapport aan
Heeren Bewindhebberen van den handel op dat rijk tot
dato voorschreeven. Fol: 1268.
En antwoord op de missive van Commissarissen
Generaal van den 19 februarij en 9 augustus
jongstleeden. Fol: 1268.
De door voorschreeven Heer ambassadeur Isaac Fitsingh
te rug gezonden vijf diamante ringen ontfangen uit
handen vanden kapitain ter zee George Philip Gas. Fol:
1268.
Die van hier aan gemelde heer Isaac Fitsingh waren
meede gegeeven. Fol: 1268.
Zijn door den Heer Commissaris General Johannes
Siberg overgenode om naar Nederland te worden
gezonden. Fol: 1268.
Inhoud eener missive van Bantam ontfangen die bereids
in rond leezing is geweest. Fol: 1269.
Bedeelende dat onder Anjer waaren gezien twaalf
scheepen denkelijk Hollandsche en Engelsche. Fol:
1269.
En de door den heer Commissaris Generaal Nederburgh
daar bij gevoegde propositie om de overheden der
retourscheepen Ceijlon, de stand vastigheid en
Noordholland te gelasten zig met voorschreeven
scheepen te conjungeeren. Fol: 1269.
Met een missive aan den Engelsche commandant en
verzoek te doen om met deeze scheepen gecombineert te
zeijlen. Fol: 1269.
En aanschrijvens aan de overheeden dier scheepen
wammeer die vereeniging geenplaats kan hebben als ....
na deeze rheede te rug te keeren. Fol: 1269.
Advis van den Heer Commissaris Generaal Frijkenius
daar omtrend. Fol: 1270.
Als ook dat van den Heer Commissaris Generaal Alting.
Fol: 1270.
Waar meede zig den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg conformeert. Fol: 1271.
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Een porig besluit om voorschreeven scheepen naar deeze
rheeden te rug te ontbieden. Fol: 1271.
En om overhet al of niet depecheeren van dezelve als het
schip Macasser nader te disponeeren. Fol: 1271.
Deliberatie daar over. Fol: 1271.
Besluit om dezelve neevens het schip Macasser als nog
naar Nederland de reijze te laaten aanneemen. Fol: 1272.
Die tot in zee geconvoreert zullen worden door des lands
fregat de Amazoon ende gewapende compagnie
scheepen Christophorus Columbus en de Hertog van
Bronswijk. Fol: 1272.
Met recommandatie aan die overheeden om bij
ontmoeting van eene superieure vijandelijke magt naar
deeze rheede te retireeren. Fol: 1272.
Maar anders na het in zee begeleiden der zelve in straat
Sunda te blijven kruissen. Fol: 1272.
Verzoek van den capitain ter zee Hendrik Stoete om te
mogen volstaan met de voldoening van 2 1/2 percento
voor in komende ragten voor goederen door heer en zijne
officieren in Nederland op vragt aangebragt. Fol: 1273.
Is verstaan den suppliant en zijne officieren zulx het
accordeeren. Fol: 1274.
Den heer Commissaris Generaal Alting heeft zig
gelieven te chargeeren de pagter van de in komende
regten omtrend dit geaccordeerd verzoek te zullen
onderhoude. Fol: 1274.
Het request van den dood graver van het Hollandsch
kerkhoff Hertz Davids verzoekende om gelibereerd te
worden van de betaling van amptgeld. Fol: 1275.
Zal ten fine van berigt aan de Hooge Reg: (Regeering)
werden gezonden. Fol: 1275.
met bij volging van Haare elucidatie omtrend
zoortgelijke bereids gedaane of nog te doche verzoeken.
Fol: 1275.
De afzonderlijk geresumeerde be derkingen van den
Heer C; G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
omtrend de verbasende extensie van het schrijfwerk. Fol:
1275-1276.
onde daar bijgevolgde Nota aanwijzende welke papieren
voor Nederland zoude komen werden geexcuseerd. Fol:
1276-1278.
Zal aan de Hoge Regeering werden gezonden om
extracter daar uit te doen afgoeven aande hoofden der
schrijf comptoiren. Fol: 1278.
ten einde te berigten van welke invloed het zelve is op de
vermin derrig van het getal klerken als de verstrekking
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van schrijfgereed schapen. Fol: 1278.
het zelve zal devergadering van XVII werden
aangesoden met verzoek des wegens. Fol: 1278-1279.
Den Heer C; G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
draagd voor de om mogelijkheid verrigting vanden
gezworen klerk Weltters door hem effen komen worden
gehoude. Fol: 1279.
voordragt van hoogst dezelve van den onderkoopman
brouwer tot tweede gezwooren klerk. Fol: 1279.
aanstelling derzelve. Fol: 1279.
onder een toelage van 50 rijkdalders ter maand. Fol:
1279.
als ook den gezwooren kelrk Weltters in tractement
verhoogd van f 100 tot rijkdalders 100 perwaard. Fol:
1279-1280.
Den besoigne C: G: S: (Commissaris Generaal Siberg)
communiceerd wat de reedenen zijn geweest dat den om
neem van het prvisie magazijn met eerder dan op den
eerste deezer (februarij 1795) heeft komen gevolg
neemen. Fol: 1280.
de gecommitteerdens tot dien opneem onder ultimo (31)
augustus (1794) bevoend waar en van het doen ransen
Eed gexecuseerd geworden. Fol: 1280.
het doen van der Eed door den Administrateurs van gem:
(gemelte) magazijn De Witt houd gem: (gemelte) zijn
Hoog Eidelheid voor voldoende. Fol: 1280-1281.
welk voorstel geampleiteerd is geworden. Fol: 1281.
en uit dien hoofde voorschreeven gecomitteerdens van
het doen van den Eed geexcuseerd. Fol: 1281.
die door gem: (gemelte) De Witt maar alle en zal worden
geprasteerd. Fol: 1281.
Den Heer C; G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
berigt van den tweede Major van 't (het) reg: (regeering)
van Wutembergers B: V: I: Netzen nopens de
gesteldheid der manschapen van dat regiment in
guarnisoen leggende op M: (Meester) Cornelis. Fol:
1281-1285.
inspectie door omtrend door Hoogst dezelve genomen
dat niet met de opgave bij voorschreeven berigt
overeenkomstig was bevondend. Fol: 1285-1286.
De opgave van gem: (gemelte) Major van Netzen als niet
voldoende aan het van hem gerequeerde betrekkelijk de
successive op M: (Meester) Cornelis overlerdene man
schappen van dat Regt: (regiment) bevonden zijnde zal
aanhem worden te vug gegeeven. Fol: 1286-1287.
de britsen uit de casernen zullen worden weggensmaken
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en voor elke militair een met rottinge gevlogte kadel te
laaten aanmaken. Fol: 1287.
• en van Bantam worden gelischt voor iedor barack twee
waterpotten. Fol: 1287.
• om de verafgeleegenheid der gemakhuijes van de
caserne Zullen tot die toegangen bamboese loossen
worden op gelagen. Fol: 1287.
• en om een vrije lagt rond soninie die post te effectueeren
de commissarissen over de militie werden opgedragen de
om der post leggende siviktuipen voor de komp:
(compagnie) in te kopen of te huuren. Fol: 1287-1288.
• als ook om de nodige orderste stellen tegens het
verkopen van arak op dispost. Fol: 1288.
• Terwijl van gem: (gemelte) Commissarissen extract uit
voor schrieve berigt zal worden afgegeeven betreffende
de klagten over de kragte coosheid der spidze, de
behandeling van dezelve op de scheepen en zi ter fire
daar op van berigt te dienen. Fol: 1288-1289.
• Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
draagd voor de nood zakelijkheid om de Europeesche
zeevareerd op de Retourscheepen van de nodige
kleederen te voorzien. Fol: 1289.
• die op der dag van de monstering op reekening van
wienende maandgelde aan dezelve zoker worden van
strete. Fol: 1289.
• vanden commandeur een oper Equipagiemeester zal op
gave werden gevondeerd van de benodig de keederen
voor elk gemeene zeevaarende op de reyoure scheepen.
Fol: 1289.
• die ook zal moeten zorgen dat bij de moisteeringen der
scheepen een genoeg zame partij van die kleederen zie
aanboord bevinden. Fol: 1289-1290.
• gerefelecteert zijnde dat omtrend de op de Equipagie
werf bescheide Europeesche zeevarende voorzienigt
behoorde teworden gedaan. Fol: 1290.
• zal van gem: (gemelte) Commandeur meede berigt
gevonderd van het getal derzelve en het einde toe die
worden geemploieert. Fol: 1290.
• en of die niet vervangen zoude komen worden door
Chineesche huirlingen. Fol: 1290.
21 februarij 1795
• resumptie der Resolutien van den 28 januarij 4 en 14
februarij om de secreete van den 4 deezer (februarij).
Fol: 1291.
• En gearresteerd twee Missives aande Hooge Regeering.
Fol: 1291.
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Den heer C: G: A: (Commissaris Generaal Alting)
communiceert dat depagter van de in komende ragten
door Hoogst dezelve was onderhouden over de
billijkheid die in geleegen was in het geaccordeerd
verzoek aan den kapitain ter zee stoete vermeld bij de
Notulen van den 14 deezer (februarij). Fol: 1291.
der daar in had geconsenteert. Fol: 1291.
dog verzogt had dat het zelve zig niet verder mogte
uijtstrekken dan tot de scheepen buijten verwagting en
westcappelle. Fol: 1291.
waar van bij deeze aanteekening is gehonden. Fol: 12911292.
zullende de verzoeken die in het vervolg daar omtrend
worden gedaan worden afgeweezen. Fol: 1292.
dog de over heeden vande pakketboot de kraaij zullen
meede onder die concessie worden begreepen. Fol: 1292.
Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
communiceerd dat het gewapend schip Christophorus
Columbus van een nieuwe mast behoort teworden voor
zien. Fol: 1292.
om dat daar door zal worden vertraag om met islands
fregat d'Amazoon en het gewapendschip de Hertog van
Brunswijk de Zeilvaardig liggende retour scheepen tot in
zeid te komen convoijeeren. Fol: 1292.
als dat met het repareeren van de brik Harlingen ook te
veel tijd zal verlopen om zig bij voorsch: (voorschreiven)
scheepen te kommen volgen. Fol: 1292.
is verstaan dezelve van het coijeeren der retour scheepen.
Fol: 1292-1293.
die den 23: deezer (februarij) zullen vertrekken, te
Excuseeren. Fol: 1293.
en in dies plaats het emploijeeren de pakketboot de
kraaij. Fol: 1293.
die zo haast gem: (gemelte) Brik gerepaareerd zal zijn
door dezelve zal worden vervangen. Fol: 1293.
als ook het schip Christophorus Columbus zo spoedig
mogelijk te depcheeren naar straat sunda. Fol: 1293.
en dies kapitain te gelasten gem" (gemelte) scheepen niet
ontmoetende tot de terug komst van dezelve in straat
sunda blijven kruijssen. Fol: 1293.
om zig als dan te stellen onder de orders van den kapitain
kuvel. Fol: 1293.
lecture eener missive van den gouv: (gouverner) van
Javasch N: O: (nood oost) kust. Fol: 1293.
versoekende om 60 pr: (percento) verpreij brieven. Fol:
1293.
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Den Heer C: G: A: (Commissaris Generaal Alting) heeft
zig gelieven te chergeeren om onder te stellen dat die
worden verzonden. Fol: 1293-1294.
verzoek bij missive van het chinasch operhoofd van
Braam Houkgeest om op het schip waar meede hij naar
Nederland staat vertrekken met dezelfde magt te mogen
overgaan als gedefereert wordaan de japansche oper
hoofden. Fol: 1294.
is verstaan die instantie van de hand te wijzen. Fol: 1294.
en dezelve te laten retourneeren op de voet als de vorige
af gegaane operhoofden. Fol: 1294.
Den heer C; G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
legt over eene beschrijving om het drin kwater aanboord
der scheepen voor bederste bewaarden. Fol: 1294.
dat zal worden gedrukt ende overheeden derscheepen
worden gelast van dat middel gebruik te maken. Fol:
1294-1295.
Den Heer C; G: S: (Commissaris Generaal Siberg)
kennis dat Hoogst dezelve door de Hooge Regeering was
gequalificeerd om in onder handleing te treeden met den
Engelsch kapitain Greenway over de bevragting van zijn
schip naar Bengalen. Fol: 1295.
die voor de vragt van 200 Tommen had geeischt rd:
(rijkdalders) 10000. Fol: 1295.
en door Hoogst dezelve was aan geboden rd:
(rijkdalders) 8750. Fol: 1295.
dog dat hij was te rug gekomen op rd: (rijkdalders) 9333
1/3 als het minst waar voor hij zijn schip welke laten
bevaagten. Fol: 1295-1296.
verzoek om met de dispositie van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) gemunieerd te mogen
worden. Fol: 1296.
wat daar meede zoude worden verzonden. Fol: 1296.
deliberatie daar op. Fol: 1296.
en besluit om het voorgedragen contract te laten
standgrijpen. Fol: 1296-1297.
den heer C: G: S: (Commissaris Generaal Siberg) word
gequalificeerd om dat contract te sluijten. Fol: 1297.
en de verzending der voorm: (voormelde) goederen te
laten gevolg nemen. Fol: 1297.
verzoek van den capitein ter zee Pieter Malet aande
Hooge Regeering gedaan om eenige over behouder
provisien onder betaling van vragt alhier te mogen en
volken. Fol: 1297-1298.
en om gunstig gereleveert te worden een begaan abuis in
de opgave zijne goederen aan den water fiskaal gedaan.
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Fol: 1298.
mitsgaders een gunstige schikking der vragt van 2 kassen
en eenige andere goederen. Fol: 1298.
als om geeximeert te worden vande betaling der in
komende regten zijnen vragt goederen. Fol: 1298.
is verstaan de Hooge Regeering te qualificeeren hem het
laaste gedeelte van zijn verzoek in zo verre het
accordeeren dat hij zal kommen volstaan met de betaling
van de helft der Thol op zijne goederen op vragt
afgeladen. Fol: 1298-1299.
en de goederen op de vrije lijst bekend gesteld onder
betaling der vragt. Fol: 1299.
dog het verder verzogt aan de dezelve over te laten. Fol:
1299.
omtrend het diergelijk verzoek aande Hooge Regeering
gedaan door den gezaghebber op de Pakketboot de kraaij
om de van de reijs, door hem en zijne officieren over
behoudene provisien vrij van vragt en Thol alhier te
mogen nivoorend. Fol: 1299-1301.
zal dezelve werden gequalificeert daar meede te hande
ter is met op zigt tot voorm: (voormelde) capitain Pieter
Malet. Fol: 1301.
Bezwaar en van den Raad ord: (ordinair) Adriaan de
Bock zo tegens de hem om gelegde vergadering bij
besluit C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) in dato
12 april 1794, voor 15 gedeelt in de ten agter en staande
verdupenn: (verdupenningen). Fol: 1301.
als tegens verleende qualificatie aande presente Bank
officianten om de verdutien der vervalle panden, lijwaten
te houder voor reekenning der verige Banks officianten.
Fol: 1301.
en verzoek om van beide te worden ont heft. Fol: 1301.
het bereeds aange schreeve aan de Hooge Regeering
omtrend zommige pointen bij zijn addres vervak die eene
nadere op heldereing vereischte bij missive in dato 9
april 1794. Fol: 1301-1302.
en de Resolutie der Hooge Regeering daar op genomen
in dato 10: october daar aan volgende. Fol: 1302-1303.
door Heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) ider
af zonderlijk geexamineert. Fol: 1303.
als ook een nader addres van dezelve betrekkelijk het
geremaaqueerde door C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) over de gehoudene vendutie vande bank door
stads verdunee steren. Fol: 1303.
ende enorme googte waar toe de ten agteren staande
vendupenningen waaren geklemmen. Fol: 1303.
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zijne verantwoording deswegens. Fol: 1303-1306.
den Heer C: G: A: (Commissaris Generaal Alting)
produceerd een schriftuur opzigtelijk het gebezigde door
gem: (gemelte) Raad ord: (ordinair) Adriaan de Bock bij
laast gem: (gemelte) addres. Fol: 1306.
insertie van het zelve. Fol: 1306-1307.
advis van den Heer C; G: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) en aanmerkingen vanden heer C; G: S:
(Commissaris Generaal Siberg). Fol: 1307-1308.
beschouwing van het verrigte, door de Hooge Reg:
(regeering) omtrend de nu in getrokken Bank C;
(Courant) van Leening. Fol: 1308-1312.
dat volkomen word geaprobeerd. Fol: 1312.
verschil van den staat dier Bank onder zijne Directie en
die van den te gerewoordige Directeur Neun. Fol: 13121317.
het door heen geallequerde ter zijne de charge word
wederlegt den van wlijnig kragt bevonden. Fol: 13171319.
ontzegging van voormelde gedaane verzoeken en besluit
omte blijven persisteeren bij het bereids aan geschreeven
aan de Hooge Reg: (Regeering) bij missive van 23 april,
31 meij, en 25 october 1794. Fol: 1319.
Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius) is
van gevoelen dat den raad ord: (ordinair) Adriaan de
Bock behoorde teworden aangezegt de poincten ter
zijnen ontschuldiging bij gebragte meerder klaarheijd te
zelter. Fol: 1319.
waar in dezelve zijn geleegen. Fol: 1319-1321.
berigt van den geweesc Cijlons gouverneur van de graaf
op de van heer gevorderde informatie. Fol: 1321.
1/ wat de reedenen zijn geweest dat alhie in den tijd van
16 maarden geenenarigten van Ceijlon ontfangen zijn.
Fol: 1321.
2/ waar om in de scheepen Teijlingen st: (Saint )Lourens
en Ceijlon niet zijn afgeladen en gedeelte der goederen
op Colombo en gale in door raad voor Europa geleegen
hebbende. Fol: 1321.
3/ en wegens het niet af zonden in 1793/1794 van retour
scheepen. Fol: 1321.
in houd van gemelde berigt. Fol: 1321-1322.
den heer C; G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
produceerd hoogstdeselfs consideratien daar omtrend.
Fol: 1322-1323.
insertie derzelve. Fol: 1323-1331.
Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
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beschouwd het gedrag der Ceijlon M: M: (Ministers) in
het niet af zenden van retour scheepen als welgedaan.
Fol: 1331-1332.
terwijl de Heeren C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) A; (Alting) en S: (Siberg) zig conformeeren
met het advis van den heer C; G: N: (Commissaris
Generaal Nederburgh). Fol: 1332.
besluit om te pasperen de informatie wegens het niet
bekomen alhier van eenige tij ding van Ceijlon in 16
maanden tijds. Fol: 1332.
dog de reedenen door die M: M: (Ministers) bij gebraagt
om het niet afzenden van retour scheepen te wettigen
door de Hooge Regeering te laten voorhouden dat
dezelve geene consideratien verdienen. Fol: 1332-1333.
en op het gedaan verzoek om speciale onder, of zij indien
en scheepen uit Nederland of van Batavia mogte
aankomen, zonder eenig aan schrijvens zolange den
oorlog teegens de fransche duikt dezelve tot retour
bodem noge emploijeeren. Fol: 1333.
door de Hooge Regeering het hier bij vermelde die M:
M: (Minister) in antwoord te laten toepassen. Fol: 13331334.
disaprobatie van het gedrag den Ceijlon M: M: (minister)
in het afzenden van zo een kostbaare expeditie naar
herwaards. Fol: 1334.
van de schadde de comp: (compagnie) toegebragt door
het met emploijeeren van die scheepen voor Nederland
Zullen dezelve uit hoofde van dat door dies aankomst
meerder retourscheepen van hier hebben komen worden
verzonden, worden gelibereerd. Fol: 1334.
Het schip st: (saint) Laurens voldoen de gesoordeeld
zijnde tot transport van den Heer van de graaff. Fol:
1334-1335.
Zullen de Ceijlon M: M: (ministers) werden opgelegt te
vergoeden de buijten gewoond kosten aan deskomp: (de
compagnie) veroorzaakt door de her waar de zending van
de scheepen Teijlingen en Cijlon. Fol: 1335.
Den Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
persisteerd bij Hoogst desselfs contrarie gevoelen
onverklaand het zelve in geschrifte te zullen in leeveren.
Fol: 1335.
Productie door den heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) die en bederkingen van den Raad ord:
(ordinair) Isaak Titsing over Bengalen. Fol: 1335.
en de consideratien van den heer C; G: S: (Commissaris
Generaal Siberg). Fol: 1335.
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met de aanmerkingen door hoogst dezelve daar op als
omtrend de introductie bij de nieuwe inrigting aldaar zo
omtrend de uit bertaling derzaldijen als het reguleeren
der inkomsten voor de Dienaaren. Fol: 1335-1336.
• waar over bij eene nadere geleegenheid zal worden
gedelberert. Fol: 1336.
• berigt van den Raad Extra ord: (ordinair) en verstateur
generaal de Ind: (Indische) Neg: (Nego) Boeken Neun
conerneerende de verdere examinatie der Negotie en
andere Boeken de Bataviasche huijshouding betreffende.
Fol: 1336.
• die hij had gerevideert dog had bevonden dat die gem:
(gemelte) stoffde attentie van Heeren C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) waardig meer op leverde.
Fol: 1336-1337.
• C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) zullen zig daar
melde voldran houden in afwagting igter de toege zegde
nieuwe wiemerie van menage en vertoog der
verminderde East reekeningen. Fol: 1337.
• Lecture eener missive van den raad van justitie houdende
aanbieding der Papieren rakende de te kost koming in het
ij zer magazijn. Fol: 1337.
• den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
neemt dezelve ter examinatie over. Fol: 1337.
• en communiceert geinformeerd te zijn dat en een zeeker
avis aan die stukken zoude mankeere. Fol: 1337.
• zijn Hoog Edelheid verlangt dat advis bij die stukken
mog werden gevolgd. Fol: 1337-1338.
• Den Heer C: G: A: (Commissaris Generaal Alting)
neemt aan indien het zulve ter secretarij berust bezongen.
Fol: 1338.
• Den heer C: G: S: (Commissaris Generaal Siberg)
verzoekt het goedvinden van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) op een addres van den
tweede operkoopman van het casteel Willem Jacob
Cranssen over den deplorabele staat van het negotie
comptoir en een concept Reglemen voor de supooster op
dat comptoir. Fol: 1338.
• welke papieren in rendleezing zijn genomen. Fol: 1338.
28 februarij 1795
• Den Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
produceert Hoogst deselfs schutelijk advis op het berigt
van den gew: (geworden) governeur van Ceijlon van de
Graaff, nopens het emploij der scheepen Teijlingen, st:
(saint) Laurens en Ceijlon wevens Adriaan de Bock
Harlingen. Fol: 1339-1343.
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insertie van het zelve. Fol: 1343.
tijding van Java dat de pakketboot de vlijt den 9 deezr
(februarij) gelukkig in zee was gekomen. Fol: 13431344.
Berigt van den tweede Majoor van het regiment van
wurtemberg van Netzen houdende over liedene naar
schappen in en rin de veloschans M: (meester) Cornelis.
Fol: 1344-1345.
het different tusschen de Eeste en tweede op gave. Fol:
1345.
wat daar op is aangemerkt. Fol: 1345.
gem: (gemelte) berigt of naam Lijst zal de verg:
(vergadering) van XVII worden aangebouden. Fol: 1345.
op gave bij een berigt van den tweede operkoopman des
Casteels Willem Jacob Cranssen van het getal permisten
de diensten die dezelve verrigten hume bekwaam heeder
en wat men van dezelve kan verwagten. Fol: 1345-1346.
wie van hun kostgeld gewek en in hoe verre het getal als
om nodig gepreduceert zoude kommen worden op het
Negotie en Equipagie comptoir in het ambogt quartier
wapenkamer en artillerie. Fol: 1346.
. Fol: 1346-1348.
De bij voorschreeven berigt op gegeeven ieverige
subjecten zullen het genoegen van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) worden betuigd. Fol: 13481349.
hoe zal moeten worden gehandeld met de bij gem:
(gemelte) berigt op gegeeven onbekwaame. Fol: 13491350.
Bepaling voor het vervolg van het getal klerken op
voorn: (voornamelijke) comptoiren. Fol: 1350-1351.
op de klagten van de tweede operkoopman van het
Casteel Willem Jacob Cranssen. Fol: 1351.
zullen de door hem op gegeeven vier negotie bediendens
op het generaal visite comptoir worden verplaats. Fol:
1351.
wie van dezelve aldaar permanent zal blijven dienst
doen. Fol: 1351.
en wie bij provisie om bij gelegentheid nade een buijten
comptoir te worden verzonden. Fol: 1351-1352.
drie der voorschreeven perzonen zullen een graad
beneedem hume present qualiteid te rug trieden. Fol:
1352.
vervulling dier vacant geraakte plaatser. Fol: 1352.
aprobatie van het door den operkoopman Willem Jacob
Cranssen geformeerd concept Reglement voor het
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negotie comptoir. Fol: 1352-1353.
Den Heer C; G: S: (Commissaris Generaal Siberg)
communiceert dat de cherte partij van het voorde kamer
zeeland alhier gearriveerde Partic: (oarticullen) schip de
Jonge Bonefacius. Fol: 1353.
waar in het verschil is geleegen. Fol: 1353-1354.
Wat daar omtrend aan devergadering van XVII zil
worden bedeeld. Fol: 1354.
dat aande Hooge Regeering ter kennis geeving aan de
Heeren Hoge Committereen zal worden op gedrage. Fol:
1354.
gem: (gemelte) schip de Jonge Bonefacius zal zo spoedig
mogelijk de herwaards reijze aanneemen. Fol: 13541355.
Berigt van den raad Extraa ordinair en visitateur generaal
de ind: (Indische) Negotie boeken Neun vervattende
examinatie van het berigt van den oper en onder
Equipagiemeesters omtrend de weeschtlijke benodig
heid van werk jongens calvaters en coelijs doorde
Equipagiewerff. Fol: 1355.
wat door Hejn daar omtrend is aangemerkt. Fol: 13551362.
De Werkbaasen op de equipagie werff zullen erenstig
werden aanbevolen geen meerder werkjongens op te
brengen dan het bevonden getal ten tijde vanden opneem
door de opper en onder equipagiemeesters. Fol: 1362.
Als ook voor altoos afte schaffen het bekend stellen bij
de kas ordonnatie van 31: nimmer geleoverde calvaters
ende verdeeling van die huur loon. Fol: 1362.
Bij de dispositien op de inkomsten der dienaaren zal
reflexie worden geslagen op het sober bestaan vande
equipagie boekhouder overdrager eerste suppoost en op
zig ter der blokkemakers winkel op de equipagiewerff.
Fol: 1363.
De 74: stuks calvaters zullen worden gereduceerd tot op
50: -. Fol: 1363.
Ende coelijs van 69: tot op 30. Fol: 1363.
Permissie aan den op zig ter van het touw pakhuijs te
verleen en om bij extra werk met voor kennis van den
heer directeur generaal de meerder benodigde coelijs te
mogen inhuuren. Fol: 1364.
Die distinct bij de kas ordonnantie zullen moeten werden
bekend gesteld. Fol: 1364.
De instantie van den kapiten ter zee Dirk varkevisser
Dirksz om door eenige aan de vrije vaart te moge worden
gelicentieerd van de hand geweezen. Fol: 1364.
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Gelijk ook diergelijke versoeken door de Hooge
Regeering in 't (het) vervolg zo lange men in de
tegenwoordige tijds omstandigheid blijt versceren zulk
moeten worden afgeslagen. Fol: 1365.
Op verzoek van de aande vrije vaart gelicentieerde
kapiten ter zee Wijnand de Groot om 12: Europersche
zeevaarende om op Java wederom aftegeeven. Fol: 1365.
Zal de zelve met twee gemeene zeevaarende werden
geadsisteerd om op Java te restitueeren. Fol: 1366.
Advis van den heer C: G: F: (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) in het afstaan van
zeevaarende aanparticuliere. Fol: 1366.
En dat geen reflexie op den supp: (suppliant) verzoek
behoorde geslagen te worden. Fol: 1366.
Approbatie der gedaane aanstellingen door de Hooge
Reg: (Regeering) bij het Bataviasch guarnisoen. Fol:
1366.
Den Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) geeft kennis dat door den raad extra
ord: (ordinair) Pieter van de Weert het gevoelen van
hoogst dezelve was gevragt op het door het ord:
(ordinair) lidt in den raad van justitie Albertus Cornelis
Hartman gedaan verzoek om geadmitteerd te worden tot
het doen van eene nadere productie in zijn proces teegens
zijne huijsvrouw. Fol: 1367.
En had hoogst dezelve zwarigheid gemaakt om die
instantie te accordeeren. Fol: 1367.
Reedenen waar om. Fol: 1367.
Communicatie door den heer C: Ge: N: (Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh) de swegens.
Fol: 1368.
Met welkgevoele van zijn hoog edelheid N: (Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) de Heeren A: (Willem Arnold
Alting) & S: (Johannes Siberg) zig hebben
geconformeert. Fol: 1368.
Den Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) communiceert verder dat den raad
extra ord: (ordinair) Pieter van de Weert hoogst desselfs
intentie had verzogt omtrend de aanstelling van een
wimpel veerder over de retourvloot. Fol: 1368.
En daar toe tevens had geproponeerd den kapitein Martin
Fredrik Oldenburg. Fol: 1369.
Waar meede hoogst dezelve zig niet had konnen
conformeeren om dat dezelve eerst onlangst tot kapitain
ter zee was bevonderd. Fol: 1369.
Wat zijn hoog edelheid N: (Sebastiaan Cornelis
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Nederburgh) gedeclareerd had aan de Heer Pieter van de
Weert bij het komen verneemen van hoogst desselfs
advis daar omtrend. Fol: 1369.
• Gevoelen van den heer C: G: F: (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) deswegens. Fol: 1370.
• Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) communiceert de instructie voor den
kapit: (kapitain) Kuvel ontworpen in het convoieeren
der retour scheepen en het bekruijssen van Straat Sunda.
Fol: 1371.
• Waar meede het besoigne zig conformeert. Fol: 1372.
• En geeft hoogst dezelve verdert communicatie dat het
gewapend schip Christopherus Colombus tot het deen
van bekruijssing in gereadheid. Fol: 1372.
• Die het deen van de bij resolutie vanden 21: ste (stuivers)
deezer gearresteerde kruijstogt tot eerste zal vertrekken.
Fol: 1372.
• Als dat volgens rapport bij gem: (gemelde) bij gem:
(gemelde) zijn hoog edelheid vanden kapit: (kapitain)
Kuvel ontfangen het schip Macasser volgens gedaan sein
niet onder zeijt was gegaan. Fol: 1372.
• De overige Heeren declareeren onbewust te zijn vande
reede deezer wanorder. Fol: 1373.
7 maart 1795
• Lecture eener missive van de Bengaalsche M:M:
(ministers) in dato 16 januarij jongstleeden. Fol: 1374.
• De beveelen aan dezelve bij missive van 21: meij 1794
omtrent de inrigting der staat reekeningen gegeeven
zoude zij pligtshuldig observeeren. Fol: 1374.
• Geaccordeerd het aande Hooge Reg: (regeering) gedaan
verzoek van den krijgsgevangen fransche kapitain
Dricur. Fol: 1374.
• 1/ Om vande komp: (kompagnie) ter leen te mogen
hebben rijxdaalders 600, -. Fol: 1374.
• 2/ Om voor tractement in stoe de van 24: stuivers 1: Rds
(rijkdalders) daags te worden toegelegt. Fol: 1375.
• 3/ Om verplaatting van de fransche krijgsgevangenen uit
de boeijen naar M: (meester) Cornelis. Fol: 1375.
• Waar toe aande Hooge Regeering qualificatie zal worden
gegeeven. Fol: 1375.
• Deliberatie om de Fransche Brik Natalie al of nog niet te
laten vertrekken. Fol: 1376.
• Den commandant derzelve zal worden aangezegt zig tot
de te terug reijze gereed te maken. Fol: 1377.
• Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) in hereert desselfs advis van den 19:
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November Jongstleeden omtrend de langere aanhouding
van voorsch: (voorschreeven) Fransche Brik Natalie.
Fol: 1377.
Het toegelegd douceur aande officieren van s'comp: (des
compagnies) gewaperde scheepen zal moeten verstan
worden zig meede uijt te strekken tot de subalterne
officieren. Fol: 1377.
Nadere instantie van den kapitain ter zee Dirk
varkevisser Dirksz om aan de vrije vaart overtegaan. Fol:
1378.
Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) blijst persisteeren om des suppliantst
verzoek van de hand te wijzen. Fol: 1379.
Gevoelen vande heeren C: C: G: G: A: & S (
Commissarissen Generaal Willem Arnold Alting en
Johannes Siberg) hier omtrend. Fol: 1379.
Item vanden heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh). Fol: 1380.
Des suppliants verzoek geaccordeerd. Fol: 1380.
Dog voor 't (het) overige telaten standhouden het besluit
in dato 28 februarij jongstleeden omtrend diergelijke
verzoeken genomen. Fol: 1381.
Het ontwoord door den heer C: G: F: (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) aanden kapitain
Dirk varkevisser Dirksz gegeeven bij de vertoning van
zijne voor schreeven requeste. Fol: 1381.
En vermeend dat het eerste besluit op des suppt:
(suppliant) instantie genomen behoorde plaats te grijpen.
Fol: 1381.
Publicatie gearresteerd verbiedende de M:M: (ministers)
op de respective buiten comptoiren het drijven van
eenige de minste monopolie in den particulieren handel.
Fol: 1381.
Ontfangst eener secreete missive vande Malaksche
M:M: (minister) de dato 19: januarij jongstleeden in
antwoord op de missive van C: C: G: G: (commissarissen
generaal) in dato 10: november 1794. Fol: 1383.
Bedeelende het gehouden abouchement met de zig
aldaar bevonden hebbende kapitains der Eng:
(engelsche) konings scheepen Orpheus onde swift om
adsistentie van scheepen naar herwaares te zenden. Fol:
1383.
Als met den commandant van dat esquader Peter Rainier.
Fol: 1384.
Reedenen door dezelve bij gebragt om zig van hat
geeven der verzogt adsistentie te excuseeren. Fol: 1384.
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Verdere bedeeling door gem: (gemelde) M:M:
(ministers) omde vordering door den Sulthan Machmoet
gedaan om Riouw weder aan hem over te geeven. Fol:
1384.
De dispositie daar omtrend zal aande Hooge Regeering
worden over gelaten. Fol: 1385.
Het gedrag der M:M: (ministers) in deeze gehonden
geapprobeerd. Fol: 1385.
Ontfangst eener missive van den gouverneur van Java's
N: O: (noord oost) kust ten geleide van voorn:
(voornamelijk) missive vande Malakasche M:M:
(ministers). Fol: 1385.
Nadere deliberatie op de papieren Bengalen betreffende.
Fol: 1385.
Was inde eerste plaats in over weging genomen Houglij
Cassembazaar en Patna aan de Eng: (engelsen) te
verkopen. Fol: 1386.
En te Calcatta twee factoors met twee schrijvers haar
verblijf te laten honden. Fol: 1386.
Dan wel de drie eerst gemelde plaatzen aan te houden
ende maneance van zaaken op een spaarzame en
permanente voet te brengen. Fol: 1386.
Oppervlakkig beschouwd komt het eerste zeer
aanneemelijk voor. Fol: 1386.
Dog met daar toegen over moet worden gesteld. Fol:
1387.
Het tweede voorstel geampleeteerd zijnde. Fol: 1387.
Is verstaan Houglij, Cassembazaar en Patna voor de
komp: (kompagnie) aan te honden. Fol: 1388.
Wat de M:M: (ministers) aan te schrijven om voor het
vervolg in het bestier deezer directie te observeeren. Fol:
1388.
Het getal der dienaaren zal voortaan in alles 93: koppen
bedragen. Fol: 1391.
Afschaffing van de overmaking hunner verdiende
soldijen met licentie naar Nederland. Fol: 1394.
De gagien zullen a 20: stjs (stuijvers) de gulden aldaar
worden uijtbetaald. Fol: 1394.
Bij geleegentheid dat het stuk den in las tellingen voor
geheel Indie zal worden geregeld zal hem worden te
gemoet gekomen in het gemis der over making hunner
zoleij reekeningen. Fol: 1394.
Afschaffing van alle de bij sondere reekeningen van
gagien kostgelden randsoenen. Fol: 1395.
De 5: in Bengalen zig bevindende gegagieerden zullen
koumen genoten rust gage blijven behouden. Fol: 1396.
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Die onder het Hoofd deel van fractementen zullen
moeten worden afgeboekt. Fol: 1396.
De toekomstige lasten zullen door onderscheiden
dienaaren moeten worden gedragen die daar voor in
evenredigheid in Tractement zullen worden verhoogd.
Fol: 1396.
Wat door dezelve zal moeten worden gedragen en door
wien. Fol: 1396.
Bepaling der tractementen voor die dienaaren. Fol: 1397.
Ende toe lage voorden lasten die door dezelve zal moeten
worden gedragen. Fol: 1397.
De Bengaalsche lasten behalven de rust gagien van voor
5 (vijf) personen in alles f33120:- (rijksdalders). Fol:
1404.
De lasten voorschreeven somma surpasseerende zal den
gezaghebber daar voor op reekening worden belast. Fol:
1405.
Intrekking van het ambt van Hoofd administrateur te
Houglij. Fol: 1406.
Den tegen woordige Hoofd administrateur te Houglij
Johan Willem Salomon van Haugwits nevens den onder
koopman Balthazar Constantijn Diderik Bouwman en
Boekhouder Dolle zullen vrijheid worden gelaten om in
Bengalen buijten lasten vande compe: (compagnie) te
blijven dan wel ter afwagting van emploij naar heows te
komen. Fol: 1406.
Bepaling der rang voor de Dienaaren. Fol: 1406.
Item omtrend de optreding bij vacature. Fol: 1406.
Bij gebrek aan leerlingen zullende M:M: (ministers) die
van de Hooge Regeering moeten verzoeken. Fol: 1407.
En daar toe te emploijeeren die van Europeesche onders
zijn gebooren. Fol: 1407.
Verdeeling der 5: prct: (procento) van het in koops
bedragen der amphioen aan die M:M: (ministers)
toegelegd. Fol: 1407.
Item der 5: prct: (procento) vande verkogte koopman
schappen. Fol: 1407.
Voor de uit staande penningen der koopman schappen
zal den gezaghebber en pakhuijsmeester alle en
verantwoordelijk blijven. Fol: 1407.
Bepalingen omtrend de collegien. Fol: 1407.
Aanstelling van dienaaren. Fol: 1408.
Den opperkoopman van litters zal continueeren in het
ambt van gezaghebber. Fol: 1408.
En aan zijne verkiesing worden gelaten den die titul te
veranderen in die van opperhoofd. Fol: 1409.
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Dan wel om ter afwagting van emploij naar herwaards te
komen. Fol: 1409.
En tot pakhuijsmeester negotie boekhouder en voor zitter
in het collegie van justitie de koopman Johannes
Cornelis Heining. Fol: 1409.
Aanwien dezelve vrijheid zal worden gelaten als aan den
opperkoopman van Citters. Fol: 1409.
Den koopman Lodewijk Reaal de Baas als ongeschikt tot
den dienst zal uit depost van fiskaal en dorpmeester te
Houglij worden ontslagen. Fol: 1409.
Met vrijheid om aldaar te verblijven dan wel naar
herwaarts te komen ter afwagting van emploij. Fol: 1409.
Die in gem: (gemelde) bedieningen en voor zitter bij de
weeskamer zal worden vervangen door den koopman
Johan Carel Lodewijk Blume. Fol: 1410.
Den boekhouden overbeek tot secretaris van politie
soldij boekhouder kassier aangesteld onder eene
bevordering tot onder koopman. Fol: 1410.
Enden onderkoopman buiten emploij Johannes Muller
tot eerst gezer klerk secretaris van justitie en curator
adlites. Fol: 1410.
De vervulling der mindere bedienningen zullen aan de
M:M: (ministers) werden overgelaten. Fol: 1410.
Den heer C: G: (Commissaris Generaal) Simon Hendrik
Frijkenius zig niet te konnen conformeeren niet de in
deeze genome dispositie omtrend de persoon van
Lodewijk Reaal de Baas. Fol: 1410.
Communicatie door den heer C: Ge: N: (Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh) vande
bekomen informatien nopens de ongeschiktheid van
gemelde Lodewijk Reaal de Baas. Fol: 1411.
Welke informatien door Hoogst dezelve in het volgende
besoigne zal worden geproduceert. Fol: 1411.
Ontvangsteener missive van de Hoge Regeering in dato
19: februarij jongstleeden. Fol: 1411.
Waar op de dispositie is aanghouden. Fol: 1411.
De heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) communiceerd een extract van
schriftelijke bedenkingen door de Heer Isaak Tetsingh
aan hoogst dezelve voor zijn vertrek naar China ter hand
gesteld betreffende de capaciteiten der in Bengalen zig
bevinde Dienaaren. Fol: 1412.
Ontfangst van twee dupp: (duplicaat) missives van Javas
N: O: (noord oost) kust de dato 18: en 20: febr:
(februarij) jongstleeden. Fol: 1414.
Voorn: (voornamelijk) Heer C: Ge: N: (Commissaris
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Generaal
Sebastiaan
Cornelis
Nederburgh)
communiceerd verder dat Hoogst dezelve fransche
Lieutenant Brion had lasten aanzeggen om zig gereed te
maken tot zijn retour naar Mauritius. Fol: 1414.
• En produceerd een concept der missive die van wegens
de Hooge Regeering in antwoord der missive van den
gouverneur generaal van Isle De Franse daar meede
zoude konnen worden afgezonden. Fol: 1415.
• Resumtie en approbatie derzelve. Fol: 1415.
14 maart 1795
• De Hooge Regeering zig daar meede conformeer ende
zal dezelve met de fransche Brik Natalie worden
verzonden. Fol: 1415.
• Den Heer C: Ge: F: (Simon Hendrik Frijkenius) en
hereert nader Hoogst desselfs advis omtrend de
aanhouding van voorschr: (voorschreeven) Brik Natalie.
Fol: 1415.
• Deliberatie op het gedaan verzoek door de zig nog alhier
bevindende equipagie vande verkogte fransche fregatten
La Recherche en Le Esperance om met gem: (gemelde)
Brik Natalie naar Mauritius overtevooren. Fol: 1416.
• Die daar toe permissie zullen worden verleend. Fol:
1417.
• Aan voorsch: (voorschreeven) gouverneur Malarticq zal:
worden bedeeld dat een gedeelte dier equipagie berlids
naar Europa zijn vertrekken. Fol: 1417.
• Den heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) in hereert Hoogst desselfs advis
om de equipagie van voorschreeven fregatten niet naar
Mauritius maar na Europa te laten vertrekken. Fol: 1417.
• Verzoek van den stads vendumeester Mr Johannes
Chustoffel Schultz om gelibereert te worden van de
voldoening voor zijn aandeel inde door den kassier
Heemskerk verwaarl ook de posten. Fol: 1417.
• Voorschreeven addres zal ten fine daar op van humse
consideratien te dienen gesteld worden in handen van
commissarissen over het vendu comptoir. Fol: 1419.
• Den heer C: Ge: A: (Commissaris en Gouverneur
General Willem Arnold Alting) zal het besoigne
elucideeren omtrend de poincten bij voorschreeven
addres voor komende Hoogst dezelve betreffende. Fol:
1419.
• Instantie van de pagter der uijtgevoerd wordende
lijwaten aan de Hooge Regeering gedaan om stilstand
van betalling voor eerst tot ultimo augustus aan stde:
(staande). Fol: 1419.
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Aanhouding van de dispositie daar op bij provisie. Fol:
1420.
• Approbatie der door de Hooge Regeering ontworpe
formulieren van eeden voor de opperkooplieden des
kasteels de major vande artillerie. Fol: 1420.
• De drie deserteurs in Bengalen indienst aangenomen
zullen publiek werden afgestraft. Fol: 1420.
• En bij de boeken op hunne bevorens gewonne hebbende
gagie wederom worden ingenomen. Fol: 1421.
• Beroeping der predikanten Brinksken en van der dussen
naar Ambon en Ternaten. Fol: 1421.
• Dienaren Javanten afwagting van geloegenheid naar
derwaards zullen overgaan. Fol: 1421.
• Approbatie dat door de Hooge Regeering op het vocante
schip Frinconomale in comando was geplaatst den
kapitain Andries Hanse Maat. Fol: 1421.
• Bevordering vanden capitain lieutenant Hendrik
Reichman tot kapitain ter zee. Fol: 1421.
• Die geduurende de ziekte van den Kapitain Fleischer in
commando van het schip Candia zal worden gelaten. Fol:
1421.
• Twee man van de equipagie der fransche fregatten La
Recherche en Le Esperance als matrosen in scomps: (des
compagnies) den aangenomen. Fol: 1421.
• Lecture van een berigt vanden raad extra ord: (ordinair)
van de weert van een gedaan onderzoek hoedanig de van
Mauritius hier aangekomen krijgsgevangenen aldaar zijn
behandeld geworden. Fol: 1422.
• De zig onder gem: (gemelde) krijgsgevangenen
bevindende deks officieren en gemeene zeevaarende zal
door de Hoge Regeering een douceur uijt s'komp: (des
kompagnies) kasse werde afgegeeven. Fol: 1423.
21 maart 1795
• Den heer C: Ge: A: (Commissaris en Gouverneur
General Willem Arnold Alting) communiceert dat de
Hooge Regeering zog ooldaan had gehonden ende het
berigt vanden raad van justitie waaren geen reflexie
behoord te worden geslagen op het verzoek van het ord:
(ordinair) lid inden raad van justitie Albertus Cornelis
Hartmand. Fol: 1424.
• Waar meede Heeren C: C: G: G: (commissarissen
generaal) zig conformeeren. Fol: 1425.
• Den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik
Frijkenius)
inhereert
Hoogstdesselfs
aangeteekend advis daar omtrend. Fol: 1425.
• Verzoek van den Macaosche in woonder Hario Albi om
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te mogen volstaan met de betaling voor ankeragie gelden
en inks mende regten op den ouden voet. Fol: 1425.
Die daar van bij provisie zal worden gereleveerd. Fol:
1427.
Dog de dispositie ter principalen aangehonden. Fol:
1427.
Permissie aan den fransche Kapitain Dricur C: S:
verlaand om zig aanboond van het fransche cartel schip
te begeeven. Fol: 1427.
Aan den fransche chirurgijn Major Joannet zal een
bewijs worden verleend dat hij door den overleedene
commandant D'auribeau in arrest naar herwaards is
gezonden. Fol: 1427.
Een van de fransche krijgsgevangenen voor soldaat in
skomps: (des kompagnies) dienst aangenomen. Fol:
1428.
Nadere deliberatie op het request vanden pagter van de
ingevoert wordende westersche lijmaten bij resol: van
den 14: deeser aangehouden. Fol: 1428.
De Hooge Regeering zal worden gequalificeerd aan
dezelve surcheance van betaling der pagtpenningen te
verleenen bij provisie tot ultimo Julij aanstaande. Fol:
1428.
Bezwaaren van W: H: G: van bijland zo over den Raad
van Justitie als over den advocaat fiscaal. Fol: 1429.
En beide dat er een einde aan zijne proceedures mogte
werden gemaakt en in zijn eer worden hersteld. Fol:
1431.
Vanden Raad van Justitie zal roede worden gevraagd
waarom het verzoek door den suppt: (suppliant) gedaan
is ontzegt. Fol: 1432.
Lecture eener missive van den Directeur Generaal
William Jacob van de Graaff ten geleide van twee
berigten bij resolutien van 20: december en 28 janu:
(januarij) jongstleeden van hem gevordert. Fol: 1432.
Aanhouding van de dispositie daar op. Fol: 1433.
Deliberatie bij resumtie op een missive vande Hooge
Regeering in dato 19: februarij jongstleeden. Fol: 1433.
Berusting in het geallegeerde waarom niet een der op de
missives van C: C: G: G: (commissarissen generaal) is
geantwoord. Fol: 1433.
En goed keuring dat deeze missive in paragraaphen is
verdeeld en dat voor meede zal worden gecontinueerd.
Fol: 1433.
Dat ook bij de missives aande Hooge Regeering zal
worden geobserveerd. Fol: 1433.
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De heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) communiceerd dat de gevorderde
opgaven der inkomsten van s'komp: (des kompagnie)
dienaaren alle zijn ingekomen voor zo verre Batavia
betreft. Fol: 1433.
Dat aande Hooge Regeering zal worden bedeeld. Fol:
1434.
De Hooge Regeering zal worden te kennen gegeeven het
verlangen van C: C: G: G: (commissarissen generaal) dat
door de dienaaren op de buiten comptoiren in zonderheid
op Java ten spoedigsten worden voldaan aan
voorschreeven opgave. Fol: 1434.
Als ook dat van den raad van justitie zijn opgelisch talle
de stukken rakende het te kont komen in scomps: (des
compagnies) ijzer magazijn. Fol: 1435.
Waar op door C: C: G: G: (commissarissen generaal) zal
worden gedisponeerd. Fol: 1435.
Als dat de besluiten en aan schrijvingen der Hooge
Regeering omtrend gemelde zaak zijn ingetrokken. Fol:
1435.
Als ook dat bij een berigt van den tweede opperkoopman
van 't (het) casteel Willem Jacob Cranssen was voldaan
met op ziet tot het negotie comptoir het equipagie
comptoir in het ambagts quartier de wapenkamer en de
artillerie vande permisten die aldaar dienst doen. Fol:
1435.
De hoofden der schrijf comptoiren die aan voor
schreeven op gave nog niet hebben voldaan zullen daar
over de verwondering van C: C: G: G: (commissarissen
generaal) worden te kennen gegeeven door de Hoge
Regeering. Fol: 1436.
Approbatie van het te werk gestelde omtrend de visitatie
der soldij boeken. Fol: 1436.
Berusting in de opgave tot opbeuring van den zuijker
teelt. Fol: 1437.
Besluit om hier over nader ernstig te delibeereren. Fol:
1437.
Vaar van den uitslag de Hooge Regeering zal worden
bedeeld. Fol: 1437.
Wat de Hooge Regeering aan te schrijven opde betuiging
dat onkuneig zijn van een order der vergadering van
XVII om dienaaren onvermogende om cautie te stellen
te laten volstaan met het deponeeren jaarlijks van 1/10:
gedeelte hunner inkomsten. Fol: 1438.
Remarques opde gegeeven recommandatie aan
vendumeesteren bij g (gulden) 38. van vorschreeven
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missive. Fol: 1439.
Niet voldoende geconsidereerd dat van het gestatueerde
bij Heeren C: C: G: G: (commissarissen generaal)
omtrend de Moren en Chinesen van hier vertrekkende
die schulden aan het vendu comptoir nalaaten niet bij
publicatie is bekend gemaakt dat als nog zal moeten
geschieden. Fol: 1440.
Omtrend het geordonneerde bij g (gulden) 45 aan de
geweeste
banks
officianten
betaekkelijk
het
rembourseeren van 4: prct: (procento) intrest op een door
de kompagnie voor geschoten kapitaal van rds 400.000,
(rijksdalders) zalde uitslag worden afgewagt. Fol: 1440.
Is op g 46: informeeren de dispositien genomen op de
addressen vanden Raad ordinair de boek. Fol: 1441.
Berusting in de bij gebragte reedenen bij g 49 wegens het
lang trainissement in het suppediteeren van het nader
rapport van de raden extra ord: (ordinair) Pieter van de
Weert en Coenraad Martin Neun omtrend den staat van
het vendu comptoir. Fol: 1441.
Approbatie van het verrigt omtrend den vendumeester
Heemskerk van het stellen van eene nieuwe borg. Fol:
1441.
Als de aanstelling vanden onderkoopman Hermanus
Everhardus Wittenaar tot kassier in zijn plaats. Fol:
1442.
Die bevorderd word tot koopman. Fol: 1442.
Welkers gagie Wa: aande kompe: (kompagnie) zal
moeten worden gerestitueerd. Fol: 1442.
De banks officianten zullen werden gelast zig ten
spoedigste te declareeren welke hijpotheecquen zij
zonder eenige exceptie konnen overneemen. Fol: 1442.
Endie waar in zij zwarigheid maken om over teneemen.
Fol: 1442.
Het gecommuniceerde bij g 61: (gulden) van het
ontzeggen van het verzoek der gezwooren taxateurs voor
notificatie aangenomen. Fol: 1443.
Aanhouding der dispositie tot approbatie om op reek:
(reekening) van kamer ongelden der Bank afteschrijven
rds (rijksdalders) 3787: 36. uit makende het agterstal van
wijlen den raad ord: (ordinair) Indie Smith. Fol: 1443.
Reflectien daar omtrend. Fol: 1443.
Gem: (gemelde) officianten zullen werder geordonneert
reeden te geeven waarom zij die schul anders
considereeren als die van den geweezen Heemraad van
Dijke. Fol: 1444.
De Hooge Regeering zal worden bedeeld de gemaakte

H O G E C O M M I S S I E | 491

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

remarques op de proceedures lusschen het officie fiscaal
der gew: (geweezen) kapitain ter Jacob Thomson. Fol:
1444.
Recommandatie concerneerende den afstand der nog
onverkogt aangehouden comps: (compagnies) los
vaartuijgen aan particulieren aan de Hooge Regeering te
doen. Fol: 1444.
Het bedeelde van g (gulden) 69 tot 73: omtrend
Sumatra's westkust conform de besluiten van Heeren C:
C: G: G: (commissarissen generaal) bevonden. Fol:
1445.
Bedenkingen om de executie van het geresolveerde ter
resolutie van den 18: october 1794 omtrend Padang in
statuquo te laten tot van den oorlog. Fol: 1445.
Wat daar omtrend de Hooge Regeering zal worden
aangeschreeven. Fol: 1446.
Presentatie door den heer C: L: G: Ge: A: ( Commissaris
en Gouverneur Generaal Willem Arnold Alting) omtrend
de op schorting der executie van het geresolveerde
Padang betrekkelijk. Fol: 1447.
De Hooge Regeering zal worden gequalificeerd met het
verhandelen der in komende brieven en papieren van
Padang als naar gewoonte voort tegaan. Fol: 1448.
Aanhouding der dispositie op het berigt van gew:
(geweesen) Banks officianten relatief het voorgeeven
vanden armenier Elias Jacobs omtrend 7 1/2: corgies
armozijnen. Fol: 1448.
Geaccordeerd het verzoek der Hoge Reg: (regeering) dat
de gagie van 20: inlandsche militairende ten dienste van
den commissaris over den inlander insteede van door de
regenten door hem aan de comp: (compagnie) worde
gerestitueerd. Fol: 1448.
Anhouding?? De dispositie op de berigten neven? De
daar te ????? Uijt comp (compagnie) Inlandsche
militairen. Fol: 1449.
Den Lieutenant Coll (Collonel) Schaffer zal over het nog
niet indienen van zijn berigt omstrend voorschreeven
inlandsche militairen worden onderhouden. Fol: 1450.
Volgens de ingekomen berigten voorgekomen zijnde
zwarigheden om des komp (Kompagnie) slaven
ambagten te laten aanleeren. Fol: 1450.
Zal bij het thans plaats hebben de gebruijk worden
gecontinueerd. Fol: 1450.
Aanhouding der dispositie op de onder ??5 geciteerde
opgave van welke hetgaven de comp (compagnies) te
behoevend van de stand zoude komen worden
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ontheeven. Fol: 1450.
Als ook op de bij ?? Vermelde Notitie der berigten in de
groote geldkaste berustende?. Fol: 1451.
Wat de Hooge Regeering zal worden geantwoord op de
vrage bij S99? Teegens welke prijs equipagie goederen
van overleedene of repatriceerende commandeur voor de
kom (kompagnie) zal worden overgenomen. Fol: 1451.
Approbatie dat van de hand is geweesen het verzoek van
den Chineesch Tjie Djosoeij. Fol: 1452.
Conformatie met de Consideratien door de Hoge
Regeering gesuppediteerd omtrent het afstaan van
Zeevaarende aan portienlieven. Fol: 1452.
Die het verlangen van Commissarissen Generaal zal
worden te kennis gegeeven dat daar van den Secretaris
worde ontworpen. Fol: 1453.
Approbatie van het bedoelde bij S124?? Nopens het laten
Jouisseeren op de gewapende scheepen van de
toegevoegde douceurs aan de officieren beschouden op
de hier ter rheede of aan het eijland Onrust leggen de
scheepen. Fol: 1453.
Reedenen waaromme het gedaan verzoek ter
verplaatsing der fransche krijgsgevangene voor
vervallen word gehouden. Fol: 1453.
Berusting in het besluit der Hooge Regeering om de
kisten Amphioen van de aan de vrije vaart
gelicentieerden kapitain ter zee Jan de Frein in der tijd te
laten verkopen. Fol: 1454.
Dog den gezaghebber ter custe Mallabaar van Jan
Lambertus van Spal over zijn onkunde dat den
particulieren aanbreng van Amfioen niet was verboden
ten ernstigsten te reprocheeren. Fol: 1454.
De Hooge Regeering zal worden geelucideerd op Haare
vrage in hoe verro het gearresteerde omtrend het met
aandoen van Java door scheepen komende van Ambon
en Banda zal moeten werden verstaan. Fol: 1454.
De Javashe M.M (messieurs) zal worden te kunnen
gegeeven der verwondering van Heeren van Heeren
Commissarissen Generaal dat langs geheel Java geen
specerijen verdebiteerd worden. Fol: 1457.
En wanneer daar in geen beterschap word ontvraagd de
particuliere vaartuigen op Java en Cheribon thuijs
hoorende direct van een de oostersche provintien. Fol:
1457.
Aanhouding der dispositie op de representatien der
kaapsche M.M (ministers) om ontheffing van het minder
rendement der in 1788 van daar aangebragte tarwe. Fol:
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1457.
De door Heeren Commissarissen Generaal N (Sebastian
Cornelis Nederburgh) en F (Sijmon Hendrik Frijkenius)
aan kabo genomen dispositien ter verbeetering van het
schoolweezen aldaar, zullen aan de Hoge Regeering
werden gezonden. Fol: 1458.
Ontfangst der Memorie van qijlen der raad ordinair
Radermacher en verdere papieren over de Menage
beneevens de daders en Placcaten over den particulieren
vaart en Handel. Fol: 1458.
Aanhouding der dispositie op de bij S159? Vermele
papieren over de bovenlanden. Fol: 1458.
Als ook op de bij het berigt van de visitateur generaal
Neun voorgestelde vergaderingen op de beantwoorden
bevinding der Caabsche Negotie boeken de Anno 1781/2
tot 1786/7. Fol: 1459.
Mitsgaders op het extract Patriasche missive de dato 9
Janu (Januari) 1794 omtrend de bezwaaren der
Ambonsche M.M (messieurs) over het toegelegd middel
van bestaan. Fol: 1459.
Antwoord op het verzogt goedvinden nopens het
transport van rijst voor Banda door particulieren. Fol:
1459.
Bevorderingen op voordragt bij voorscreeven missive.
Fol: 1460.
Van den kapitain Lieutenant Leonard van Cats tot
kapitein ter zee. Fol: 1460.
Van de boekhouder Jacob Willem Pieters en Hermanus
Claassen te Maccasser. Fol: 1460.
En Folkert Bartholomeus Out te Ternaten tot
onderkooplieden. Fol: 1460.
Als ook geapprobeerd de gedane aanstellingen door de
Ambonsche Ministers van Laurens van Iperen tot hoop
van Larique en Aneas Makaij tot soldij boekhouder. Fol:
1461.
Het berigt van den Commandeur Andriesse C.S (Cum
Suis) betreffende het afgelopen onderzoek van de
stranding in de Baaij van Bima van het schip De Batavia
zal in handen van den Advocaat fiskaal worden gesteld.
Fol: 1461.
Om teegens den gezaghebber Simon Pietersen zijn
amptenplige te betragten. Fol: 1462.
Geaccordeert het verzogt ontslag van Pieter Walbeek uit
de post van opperhoofd over het generale soldij comptoir
met behoud van desselfs titul en rang. Fol: 1462.
Aanhouding der dispositien op de consideratien van den
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gouverneur Willem Bett Jacobszoon over het aanhouden
of abandonneeren van Maccasser. Fol: 1462.
• Gelijk ook op de memorie van den geweese gouverneur
van Mallabaar Johan Gerard van Angelbeek. Fol: 1462.
• Op het aan de Hooge Regeering gedaan verzoek van den
Lieut (Lieutenant) der artillerie Franciscus Emelius van
Lorack van Pabst om te moge repatrieeren zal door
dezelde daar op na den oorlog worden gedisponeerd. Fol:
1463.
• De dispositie op het berigt van den Raad van Justitie
omtrend de nodig geagte verandering in de Salaris lijst
aangehouden. Fol: 1463.
• Qualificatie aan de Hooge Regeering om ingevolge haar
voorstel des jaarlijks 80a 100/m?? Curcuma naar
Nederland te zenden. Fol: 1463.
• De Hooge Regeering zal erplicatie werden gegeeven wat
de vergadering van XVIIne (zeventiene) gemeend heeft
bij haare aansluijvens om geen aanmoediging te doen tot
een verdere voorblarting? of aanleg van nieuwe koffij
tuinen. Fol: 1464.
• Approbatie der dispositien genoomen op een berigt van
den gecommitteerde tot en overzaken van den
gecommitteerde tot en over de zaken van den Inlander.
Fol: 1465.
• Aanhouding der dispositie op het ontfangen addres van
den water diskaal vervallende den uitslag van het gedaan
onderzoek naar de leverantie van zeijlen aan het Engels
Esquader. Fol: 1465.
• Men zal blijven afwagten de toegezegde Elucidatien
omtrend de inkomsten der Dienaaren op de buiten
comptoiren reept? Kabo de Goede Hoop, Chormandel en
Bengalen. Fol: 1465.
• Aanhouding der instantie van den raad ord (ordinaire)
Jan Hendrik Wiegerman om van het prosidie van de
weeskomer te worden ontslagen. Fol: 1465.
• En van den secretaris van het collegie van Heemraden
Andries Jonker om de effective qualiteit en gagie van
onderkoopman. Fol: 1466.
28 maart 1795
• Voordragt door de Hooge Regering van het verzoek
Door den vice commandeur Zacharias van Hek gedaan
om twee half aaneb zuur kool onder Betaaling der vragt
aan de wal te mogen brengen. Fol: 1467-1496.
• Overlating van de dispositie daar op aande Hooge
Regeering. Fol: 1467.
• Aanschrijven door de Hooge Regeering te doen aan de
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kaapsche M.M (messieurs) omtrend de aflading van
goederen op vragt naar herwaarts. Fol: 1467.
Qualificatie aan de Hooge Regeering omtrend Zodanige
goedering die zonder dat de vragt daar van aan kabo is
betaald alhier worden aangebragd. Fol: 1469.
Van de hand geweezen het verzoek van den burger
Johannes Cornelis Obreen Janzoon om als Jong
Adsistent in des comp (compagnie) dienst te worden
aangenomen. Fol: 1469.
Voordragt door den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg van de bezwaaren der Administrateurs
in het afleggend van den E?. Fol: 1470.
Verandering door de Hooge Regeering op approbatie
van Heeren Commissarissen Generaal in het formulier
daar van gemaakt. Fol: 1470.
Approbatie dier gemaakte verandering. Fol: 1471.
Deh Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
communiceerd de deliberatie der Hooge Regeering op
een berigt van de administrateur in de pakhuijsen op de
eilanden Onrust en de kuijper Willem Adriaan Senn van
Basel over te kort bevondene peeper. Fol: 1471.
Wat door hoogstdezelve daar op is aangemerkt. Fol:
1471.
Protestatie door Hoogstdezelve gedaan tegens een
Suppeleoverwijsing daar van zonder daar bij te voegen
de consideratien der Hooge Regeering. Fol: 1471.
Insertie van die protestatie. Fol: 1471.
Reflectien van Commissarissen Generaal daar omtrend.
Fol: 1473.
Aanschrijven aan de Hooge Reg (Regeering) te doen van
zaaken die ter kennisse van Commissarissen Generaal
moeten worden gebragt en op welke wijze. Fol: 1474.
Exhibitie door den heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg van het voorschreeven berigt. Fol: 1475.
Deliberatie daar op. Fol: 1475.
Besluit om de helft dier te kort koming door den
Administrateur Willem Adriaan Senn van Basel te laten
vergoeden en de wederhelft ter afschrijving te passeeren.
Fol: 1476.
Advies van den Heer Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius daar omtrend. Fol: 1476.
Aanschrijvens aan de Hooge Regeering te doen omtrend
de verantwoordelijk der Administrateur in den afscheep
van goederen. Fol: 1477.
Voor Hellen door de Hooge Regeering aan de
vergaderinge van XVIIne (Zeventiene) te doen om de
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spillagie van 6 prt (percento) voor de scheeos
overheeden op dit aarticle te verminderen. Fol: 1477.
Besluit om het ingehuurd schip De Jonge Bonefacius
drie of vier dagen na dat de franche Brik Natalie deezer
rheede zal hebben veerlaaten te laten vertrekken en te
laten convoieerde door de gewapende Brik Haalingen tot
onder het geschute van des lands fregat De Amazoon.
Fol: 1478.
Om door dezelve verder te worden geconvoijeerd. Fol:
1478.
Het vertrek derzelve zal worden gescreteerd. Fol: 1478.
Dog zal intusschen door de Hooge Regeering derzelver
daar meede te verzendene papieren worden
ingereedheijd gebragt. Fol: 1479.
Approbatie der voordragt van Barend Jan van
Nieuwkerken gemelde Nijvenheim tot residente te
Japarra. Fol: 1479.
Met terugschrijving van der zelver gagie tot / 30
termaand. Fol: 1479.
Van Barend van der Worm tot fiskaal te Samarang. Fol:
1479.
Tot tweede pakhujsmeester Negotie overdragen te
Samarang Carel Lodewijk Weeling. Fol: 1479.
En Huibert Palm tot soldij boekhouder en gezw
(gezwore) scriba te Sourabaija. Fol: 1480.
Nadere deliberatie op het request van Harie Albi. Fol:
1480.
Geaccordeertd het door dezelve gedaan verzoek om te
mogen volstaan met de verdoening van Ankeragie geld
en inkomende regter op den ondervoet. Fol: 1481.
Lecture eener missive van de Commissarissen ter zee en
te velde Jan Hendrik Wiegerman en Pieter van de Weert.
Fol: 1482.
Ten geleide van derselver consideratien op de gedane
klagten van den Major van het regiment van Wurtenburg
over de behandeling zijner manschappen. Fol: 1483.
En betoog van de demarches van voorn (voornamelijk)
Major. Fol: 1483.
Verzoek om satisfactie deswegens. Fol: 1483.
Approbatie der gemaakte schikkingen door voorm
(voormelde) commissarissen omtrend de Militairen op
develdschans Mr (Mister) Cornelis bescheiden. Fol:
1484.
Remarques op het voorgestelde om onder zeekere
bepalingen op die Post met den verkoop van Arak te
laten continueeren. Fol: 1485.
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De voorgestelde verkoop aldaar van kaapsche wijn
geapprobeerd. Fol: 1486.
Als ook de verstrekkingen van Peper Azijn Brandhout en
koffijboonen. Fol: 1486.
Mitsgaders qualificatie om met het schaften van Buffel
weelsch te continueeren. Fol: 1487.
Aanhouding der voordragt om geduurende de presente
tijd 1/4 ?? Vleesch op het Sluijvrsdaagsch meerder aan
ieder men to te leggen. Fol: 1487.
Van gem (gemelde) Commissarissen zal daar omtrend
nadere ophelderrig worden gevraagd. Fol: 1488.
De klagten van voorschreeven Major Van Netsen zijn bij
onderzoek onwaar bevonden. Fol: 1488.
Recommandatie en voorhouding aandezelve bij extract
deezes te doen. Fol: 1488.
Aan meeem (meermelde) Commissarissen zal extract
deezes dispositie worden afgegeeven. Fol: 1489.
De dispositie op een berigt van den advocaat fiskaal
vermeld onder de Notulen van gen 12 Julij Annopassato
(1794) relatied Jacob Paulus Barends zal als nog worden
aangehouden. Fol: 1490.
Als ook op een berigt van Commissarissen over het
venducomptoir. Fol: 1490.
Den heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh communiceert den ontfangst van het berigt
van den Advocaat fiscaal op het request van den raad
extra ord (ordinaire) Arnoldus Constantijn Mom C: u
(Catharina Louisa van Riemsdijk). Fol: 1491.
Als ook eene baarkening? van den raad optraards? en
visitatien handel op Japan. Fol: 1491.
Mitg (Mitsgaders) de aantekeningen van de heer C.Ge.
F. (Commissaris Generaal) Sijmon Hendrik Frijkenius
op de aanmerkingen van den heer C.Ge S. (Commissaris
Generaal) Johannes Siberg en reflectien van den heer
C.Ge N.(Commissaris Generaal) Sebastian Cornelis
Nederburgh op de missive van de heer bewindhebber
Craaijvanger de dato 3 Janu (Januari) 1794 en bijl
(bijlage). Fol: 1492.
Aanhouding der dispositie op door?? Stu??. Fol: 1492.
Den Hheer C.Ge A (Commissaris Generaal) Willem
Arnold Alting communiceert het van wegens den
kerkeraad voorgedragen verzoek om onderrigt te mogen
worden of den naar Nederland verloste predikant
porgstein (Daniel Borgstein) mede behoord te Jousteeren
van den Interest uijt het legaat van Jubbels. Fol: 1492.
Besluit om de daar op reeds verscheenen renten onder de
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Predikanten alhier te verdeelen. Fol: 1493.
• En de Hooge Regeering te qualificeeren aan gem
(gemelde) Borgstein (Daniel Borgstein) een gelijk
bedragen uit des kompagnies kasse ten laten afgeeven.
Fol: 1493.
• Intrekking can het voorschreeven legaat van Jubbels.
Fol: 1494.
• De Diaconij zal voortaan de renten profiteeren. Fol:
1495.
• Rd (rijksdaalder) 30 Jocumaand? aan ieder der der
predikanten voor dat gemis toegelegd. Fol: 1495.
• Waar van den predikant Borgstein (Dominus Borgstein)
mede zo Jouisseeren. Fol: 1495.
• Aan den kerkenraad zal van deeze dispositie door de
Hoge Regeering informatie worden gegeevend. Fol:
1496.
4 april 1795
• Deliberatie bij resumtie op het berigt door de Raden extra
ord (ordinaire) van de Weert (Pieter van de Weert) en
Neun (Conrad Martin Neun) over het venducomptoir.
Fol: 1497-1520.
• Agterstal van dat comptoir aan de Bank van Leening.
Fol: 1497.
• Disapprobatie van het betaalde aan de Bank inmindering
van beleende vendy Extracten ten bedrage van rd
54747:3 (rijksdaalders). Fol: 1504.
• Welke zomma weder aan vendumeesteren zullen moeten
worden gerestitueerd. Fol: 1504.
• De schuld van venducomptoir aan de compagnie eraan
de Bank zaken tegens de interest can 3 pr (drie procento)
bij pros?? moeten blij van voor loopen. Fol: 1505.
• Van voorn (voornamelijk) commissarissen zak worden
gevorderd hunne consideratien op welke wijze gem
(gemelde) schuld zal komen worden vervoerd. Fol:
1505.
• Resumtie van het berigten declaratoir door den Advocaat
Fiskaal ingediend bij den raad van Justitie in de zaak van
den boekhouder, secretaris en pandbewaarder van de
bank van leening Barends (Jacob Paulus Barends). Fol:
1505.
• Wat daar op is aangemerkt. Fol: 1506.
• De Hooge Regeering zal werden aangeschreven gem
(gemelde) Barends (Jacob Paulus Barends) ten ernstigste
te reprocheeren over de verruijling van de Lijwaten van
Warten Gaspar en Manuk Jacob Jan. Fol: 1509.
• De schade daar door veroorzaak zal dezelve
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aansprakelijk werden gehouden. Fol: 1509.
Met behoud van zijn reques op de vorige Directeur der
Bank de Boek. Fol: 1509.
De kosten zijner gijseling en het in beslag neemen zijner
goederen zal door hem moeten worden gedragen. Fol:
1510.
Verleend ontslag aan dezelve uit zijne ambten van
boekhouder secretaris en randbewaarden van de Bank
van Leening. Fol: 1510.
Aanbieding van den thans presente Equipagiemeester te
Malakka Meijer (Johan Hendrik Meyer) om sparlijksch
de Amfioen van Bengalen naar herwaards over te voeren
voor 20 ropias de 500 en 22 ropias minder dan 500
kisten. Fol: 1511.
Verzoek derHooge Regeering om het goedvinden van
C.C.G.G. (Commissarissen Generaal) daar op te mogen
verneemen. Fol: 1512.
En voorschrijvens aan het Bengaalsch Ministerium om
den Supp (Suppliant) bij preferentie te emploijeeren. Fol:
1512.
Besluit om daar van gebruijk te maken wanneer voorm
(voormelde) Meijer (Johan Hendrik Meijer) op Malakka
zal komen worden gemist. Fol: 1512.
Aanschrijvens door de Hooge Reg (Regeering) daar
omtrend aan het Bengaalsch Ministerie te laten doen.
Fol: 1512.
Voordragt door de Hooge Regeering van het gedaan
voorstel door den Raad Extra ord (ordinaire) van
Riemsdijk (Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk)
om onder zeekere bepalingen aan de pagters 3/m (drie
maanden) uitstel van Betaaling te verleenen. Fol: 1512.
De zelve zal zig over den inhoud van voorschreeven
addres nader moeten verklaaren. Fol: 1513.
Die door den heer C.Ge A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) daar over nader zal worden
onderhouden. Fol: 1513.
Den heer C.Ge N (Sebastian Cornelis Nederburgh)
produceerd de stukken relatie het important requisite van
de verg (vergadering) van XVIIne (Zeventiene) op welke
qijze de komp (kompagnie) zig hij voortdrukking in
Indie zal komen Soutineeren en Bekeekeningen gevoegd
bijeens missive van den Heer Bewindhebber E:
Craaijvanger de dato 3 Januarij 1794. Fol: 1513.
Bij eene bekwame gelegentheid zal daarover werden
gebesoigneerd. Fol: 1517.
Terwijl instusschen aan het verlangen van den heer C.Ge
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F (Sijmon Hendrik Frijkenius) zal worden voldaan met
in te neemen de consideratien van de geweese
Gouverneur van Ceijlon van de Graaff (Willem Jacob
van de Graaf) over de opbrake of aanhoudeing van des
komp (kompagnie) bezittingen op de Malabaar. Fol:
1517.
• En afgewagt de nadere elucidatie voor den heer C.Ge F
(Sijmon Hendrik Frijkenius) omtrend de vermeerdering
van des lands inkomsten. Fol: 1518.
• Bepaling der verzending naar Nederland van 40000
ponden compleum? en voordragt aan de verg
(vergadering) van XVIIne (Zestiende) om die
verzending te augmenteeren tot 80000 ponden. Fol:
1518.
• Als ook om de Eisch van Souratsche Lijwaten te
verdubbelen en ten dich einde een schip van Souratte
over Ceijlon te laten retourneeren. Fol: 1518.
• Mitsgaders Hoogstdezelve de consideratien van den heer
C.Ge N (Sebastian Cornelis Nederburgh) over de
benodigtheid van militairen voorgeheel Indie aan te
bieden. Fol: 1518.
• met declaratie dat heeren C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) omtrend de benodigde Militairen voor geheel
Indie zig difereeren aan het berigt van de Heeren der
Militaire Commissie. Fol: 1519.
• En ten Herksten aan te dringen op het bekoperen der
ingehuurde scheepen. Fol: 1519.
• Als ook dat dezelve van over complete equipagie zullen
moeten weesen voorzien. Fol: 1519.
• Van de Bataviasche Zuiker Molenaars zal berigt werden
gevirderd of zij in staat zijn des jaarlijksch 8/ mill
(millioenen) ponden zuijker aan de komp (kompagnie) te
komen leveren. Fol: 1519.
• In contrarie geval zal de consideratien van den
Gouverneur van javas V. O (Pieter Gerardus van
Overstraten) kust werden ingenomen omtrend de aldaar
vallende zuiker. Fol: 1519.
• Den heer C.Ge N (Sebastian Cornelis Nederburg) heeft
zig gelieven te changeeren met het ontwerpen van een
missive aan de vergadering van XVIIne (Zeventiene) uit
alle voorschreeven stukken. Fol: 1520.
11 april 1795
• Besluit om het geresolveerde en gearresteerde in het
voorgaande besoigne omtrent Bengalen die M.M
(Messieurs) ernstig aan te schrijven. Fol: 1521-1535.
• Van welke missive Copia en Extract van het
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geresolveerde de Hooge Regeering zal worden
toegezonden. Fol: 1521.
Met last om te zorgen dat de lasten van dit Etablissement
de bepaalde som van 33120 met kome te surpasseeren.
Fol: 1522.
De ingehuurde scheepen De Louiza en Anthonij en het
vertrouwen zullen zo spoedig mogelijk naar Nederland
werden gedepecheerd. Fol: 1522.
Lecture eener missive van Bantam. Fol: 1522.
Bedeelende het binnen komen van een Holl
(Hollandsche) Fluit schip dat niet agterhaald had komen
worden. Fol: 1522.
En het ten anker komen van het few (gewapene) schip
Christophorus Columbus beoosten Poulo Panjang
nevens des lands fregat De Amazoon en het gew
(gewapene) schip De Hertog van Brunswijk. Fol: 1522.
Den heer C.Ge F (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) communiceerd den ontfangst eener
missives van den kapitain Kuvel. Fol: 1523.
Houdende de aankomst bij Bantam van De Amazoon
nevens de gewapende scheepen Christophorus
Columbus en De Hertog van Brunswijk. Fol: 1523.
En dat men presumeerde dat de van de vloot absent
geraakte Pakketboot agter een der Hoeken van Java
zoude zijn gelopen. Fol: 1523.
Dat de retourscheepen den 18 maart 12 mijlen buiten de
wal verlaaten waaren. Fol: 1523.
En dat het schip Maccasser een lek was dakt waar na
vrugteloos was gezogt. Fol: 1523.
Dog niet te min was in eene schoopraad besloten het
zelve zijne reise te laten vervolgen. Fol: 1523.
Declaratie door den kapitain van dien bodem gedaan
daar omtrend. Fol: 1524.
Den heer C.G. F (Commissaris Generaal Sijmon Hendrik
Frijkenius) proponeerd voor het vervolg geen scheepen
van hier te laten vertrekken dan na dat den commandeur
zal hebben opgegeeven dat dezelve zig daar het be in
staat bevinden. Fol: 1524.
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) considereere als
zeer vreemd dat van den toestand van voorschreeven
schip Macasser door de kapitan des der gewapende
scheepen geen kennis is gegeeven aan de Hoge
Regeering. Fol: 1524.
Het ongenoegen van C.C.G.G daar over zal aangem
(gemelde) kapitein werden te kennen gegeeven. Fol:
1524.
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Met voorhouding aan dezelve en orders om in het
vervolg te observeeren. Fol: 1525.
Van den toestand van voorm (voormelde) schip
Macasser zal als nog door dezelve aan de Hooge
Regeering werden kennis gegeeven. Fol: 1525.
Gevoelen van den Heer C.Ge F (Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius) desweegens. Fol: 1525.
En reserveerd Hoogstdezekve aan zig teegens dit besluit
aanteekening te laten doen. Fol: 1526.
Den Commandeur zal door de Hooge Regeering werden
gelast voor het depart van ieder schip schriftelijk rapport
aan den heer gouverneur generaal te doen van den staat
waar in dezelve zig bevind. Fol: 1527.
Den heer C.Ge A (Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting) communiceert den ontfangst eener missive van
den gouverneur van Javasch N.O (Noord Oostcust). Fol:
1527.
Houdende communicatie van de aankomst te Sourabaija
van een cochim Chinasche Bank. Fol: 1527.
Die door den gezaghebber al daar was aangezegt naar
Batavia te moeten slevenen. Fol: 1527.
Dog dat de gezaghebber had betuigt uithoofde van
bekomezee schade daar toe niet in staat te zijn. Fol: 1528.
Reedenen die C.C.G.G (Commissarissen Generaal)
hebben bewogen om hem te accordeeren van zijn
vaartuig op Java te laten repareeren. Fol: 1528.
Qualifificatie daar toe verleend aan de Hooge Regeering.
Fol: 1528.
En aanschrijvens aan de Javashe M.M (Messieurs) daar
omtrend. Fol: 1529.
De Malakkasche M.M (Ministers) Zo telen werden
gerecommandeerd geen vaartuigen van Cochim China te
permitteeren naar Java over te gaan. Fol: 1529.
Maar naar Batavia over te wijzen. Fol: 1529.
Besluit om ingevolge de propositie van den heer C.Ge F
(Commissaris Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius) des
lands fregat D Amazoon nevens de gewapende scheepen
na het aflopen der bekruijssing naar herwaarts te laten
komen. Fol: 1529.
Den heer C.Ge A (Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting) elusiceerd het besoigne hoe verstaan moet
worden het gedaan voorstel van den raad extra ordinair
van Riemsdijk (Willem Vincent Helvetius van
Riemsdijk) om 3/m (drie maanden) uitstel van Betaaling
aan de pagters te verleenen. Fol: 1530.
Wat daar op is aangemerkt. Fol: 1531.
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Besluit om het zelve van de hand te wijzen. Fol: 1532.
Gevoelen van den heer C.Ge F (Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius) daar omtrend. Fol: 1532.
• Voordragt van de bezwaaren den Hooge Regeering
omtrend de dispositie van den Raad van Justitie rakende
den kapitain Lieutenant ter zee Thomas Yrons. Fol:
1532.
• Qualificatie aan de Hooge Regeering om alle de stukken
dies procedures op te Eisschen. Fol: 1533.
• Berigt van den sabandhaar reijnst (Jacobus Theodorus
Reijnst) vervallende eener op gave van het getal zijnen
klerken enz (enzovoort). Fol: 1533.
• Bepaling van het getal klerken voor dat comptoir op 3
stuiks. Fol: 1534.
• Dog van de hand geweesen zijn verzoek bij een tweede
berigt om deverstrekking van schrijfgereedschappen op
de vorige voet te mogen erlangen. Fol: 1534.
1795 april 18 - 1795 juli 12
18 april 1795
• Gearresteerd een publicatie rakende devrije vaart en
handel. Fol: 1536.
• En een missive aan den Raad van Justitie. Fol: 1536.
• Den Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) communiceert het te kennis
gegeeven door den waterfiskaal omtrent goederen van
Kabo particulier aangebragt. Fol: 1536.
• En den Heer C.C.G.G.A (Commissarissen Generaal
Willem Arnold Alting) van het geresolveerde in Raad
van Indie daar omtrent bij wij ze van ampliatie. Fol:
1537.
• Bevordering van den secretaris van het collegie van
heemraden Andries Jonker tot onderkoopman. Fol: 132550.
• Voornamelijk Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) geeft kennis van het
verrigte door hoogst dezelve met betrekking tot en
spoedige expeditie aan het geresolveerde omtrend de
kapitain der gewapen de scheepen. Fol: -132550.
• Rapport door den secretaris goetbloed gedaan van het
antwoord van den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) bij depresentatie ter resumtie
van twee door den Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) daar toe ontwerp
missive. Fol: 1538.
• Productie door den Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) van een briefje van den
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Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) waar bij hoogst dezelve zig excuseerd van de
tee kening brieven. Fol: 1538.
Bedeeling door den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) van hoogst desselfs gevoelen
daar omtrend. Fol: 1538.
En exhibibitie van hoogst desselfs aan te keningen. Fol:
1539.
Een missive geconcipieerd door den Heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh dat men
nopens het voorgevallene met schip Macasser geene
berigten aan de Hoge Regering. Fol: 1540.
Waar en tegen den geene aan ween het commando is
vertrouwd voor alles verandwoordelijk moet worden
gehouden. Fol: 1541.
Den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh verklaart wat hoogst desselfs bedoeling is
geweest niet gemmissives ter resumtie te laten aanbiede.
Fol: 1542.
En is van gevoelen dat de kapitains der gewapende 's
komp: (des kompagnie) scheepen aan de Hoge Reg:
(Regering) van alles behoorlijk rapport moeten doen.
Fol: 1543.
Met reserve om toegens het gevoelen van den Heer
C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) contra aanteekeningen te laten doen. Fol:
1544.
Gevoelen van de Heer den C.C.G.G.A en S.
(Commissarissen Generaal Willem Arnold Alting en
Johannes Siberg) hier omtrend. Fol: 1544.
Besluit om te blijven persisteeren bij het geresolveerde
indie missives vervat. Fol: 1544.
Verzoek aan de Hoge Reg: (Regering) gedaan door den
opperkoopman en groot cassier Bazel (Matthijs Senn van
Bazel) om deszelfs ontslag uit dat ampt en dat van
President van Commissarissen van Huwelijksche en
Kleijne gerigt zaaken met de qualiteit van oud
opperkoopman van het casteel. Fol: 1544.
Dat aan hem is geaccordeerd met toevoeging van de rang
van oud boekhouder generaal. Fol: 1545.
Aanstelling van den onderkoopman Holle (Jan Hendrik
Holle) tot groot kassier onder bevordering tot koopman.
Fol: 1545.
Instantie aan de Hoge Reg: (Regering) gedaan door de
pagter van de inkomende en uitgaande regten en die der
groente kraamen om surcheance van betaling der
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pagtpenningen. Fol: 1545.
• De dispositie over die en zoortgelijke verzoeken zullen
aan de Hoge Regering werden overgelaten. Fol: 1546.
• Lecture eener missive van den predikant vermeer aan
den Heer C.C.G.G.A (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting). Fol: 1546.
• Houdende voordragt der belangens van den predikant
van het Eiland Onrust omtrend de verdeeling der door
hun genoten worden der en ten van rd: (rijksdaalders)
50000. Fol: 1546.
• Toelage aan de zelve van 25 rd: (rijksdaalder) permaand.
Fol: 1547.
• Af schaffing van de pradikant en plaats ten Eilande
Onrust bij vacature. Fol: 1547.
• Verzoek aan de Hoge Regering gedaan door den
schippen van het part: (particulier) ingehuurd schip de
Louisa en Anthonij om een cabettour en twee trossen ter
verkoop aan de wal te mogen brengen. Fol: 1547.
• Aanhouding der dispositie daar op tot nader onderzoek.
Fol: 1547.
• Het verzoek door de Portugeesche gemeente gedaan om
der proponent Ondaatje (Mattheus Jurgen Ondaatje) te
admitteeren tot het doen zijner examinatie als predikant
aan de Hoge Regering overgelaten. Fol: 1548.
• Emploij van de brik Harlingen ter bekruijssing van Straat
Sunda. Fol: 1548.
25 april 1795
• Lecture een missive van den Opperchirurgijn te Bantam
Coenraad Benteling. Fol: 1549.
• Houdende verzoek dat deverstrekkingen van het
hospitaal aldaar mogten worden vermeendert. Fol: 1549.
• De Hoge Regering zal elucidatie worden gevraagd in hoe
verre op dat verzoek reflexie kan worden geslagen. Fol:
1549.
• Den Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) communiceerd den inhoud eener missive van
den Capitain Kuvel ontfangen. Fol: 1549.
• Houdenden rapport dat het Fransch parlamentair
scheepje den 14 deezer nog voor Fjirita was gezien. Fol:
1549.
• En dat de brik Harlingen een sluik weg des be oosten het
ingehuurd schip de Jonge Bonefacius zoude kruissen.
Fol: 1550.
• Den Heer C.Gl.A. (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) communiceerd den ontfangst eener
missive van den gouverneur van Javasch N.O. (Noord
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Oost) Kust Mr. Pieter Gerardus van Overstraten. Fol:
1550.
Bedeelende het ontzegt verzoek aan den gezagvoerder
van den Cochim Chinasche bark de Armida om javaanen
op Java in zijn dienst te neemen. Fol: 1550.
Overzending met de zelve van drie ploegen Javasche
zeevarende. Fol: 1550.
De verzoeken die gem: (gemelde) gezagvoerder zal
komen te doen zal aan de Hoge Regering werden
overgelaten. Fol: 1550.
Als om hem permissie te verleenen over Java te
retourneeren. Fol: 1551.
Verdere bedeeling door gem: (gemelde) zijn hoog
edelheid van een twee de missive van gem: (gemelde)
gouverneur. Fol: 1551.
Inhoudende een gedaan (korosi tinta) een Arabier
genaamt Abdul Rachman van zijne vercontre met een
prosumtief vijandelijk schip. Fol: 1551.
En verzoek van voorn: (voornamelijk) gouverneur om
een twee gearmeerde scheepen. Fol: 1551.
Aan schrijvens aan den Capitain Kuvel om het retour
schip de Jonge Bonefacius tot in zee te laten convoieeren
door het gewapend schip Christophorus Columbus. Fol:
1552.
En benevens het gewapend schip de Hertog van
Brunswijk nevens de brik Harlingen naar herwaarts te
koomen. Fol: 1552.
Gemelde twee scheepen zullen bij retour direct ter
dispositie van den Gouverneur van Overstraten naar Java
werden afgezonden. Fol: 1553.
Van dit besluit zal door de Hoge Regering praalabel aan
gem: (gemelde) gouverneur werden kennis gegeeven.
Fol: 1553.
Emploij van de kotter de patriot ter bekruijssing op de
zee rovens in Straat Sunda. Fol: 1553.
Dog zal worden aangehouden tot de te rug komst van de
twee andere kruijssers. Fol: 1553.
Den Heer C.Gl.F. (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) communiceerd de nood zakelijkheid
om de brik de Beschermer ten spoedigste te laten
bekoperen. Fol: 1554.
Afzending van de Pakketboot de kraaij na Java ter
aflossing van gemelde brik. Fol: 1554.
Nadere deliberatie op het request van den schipper op het
particulier ingehuurt schip de Louiza en Anthonij. Fol:
1554.
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Permissie aandezelve verleend om een zwaar anker en
cabeltouw nevens twee trossen van 4 duim ter verkoop
aan dewal te mogen brengen onder betaling dervragt.
Fol: 1555.
Productie door den Heer C.Gl.F. (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) van hoogst desselfs gevoelen
waar na voortaan de ...meking dervreemde en
particuliere scheepen des kompagnie wegen zoude
komen geschieden ende extra procento des worden
verdeelt. Fol: 1555.
Een daar bij overgelegt berigt van den baas ten Eilande
Onrust Willem Hoestemarck. Fol: 1557.
Aanhouding van den deliberatie daar op. Fol: 1559.
Den Heer C.Gl.S. (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) produceerd een nota waar naden vervoeren van
Rijst naar Ceilon met particuliere scheepen zoude
konnen plaats hebben. Fol: 1559.
Qualificatie aande Hoge Regering om volgens die nota
particuliere daar toe te animeeren. Fol: 1560.
Nadere productie ter tafel van de consideratien van den
Heer C.C.G.G.A (Commissarissen Generaal Willem
Arnold Alting) op de missive van den Heer
Bewindhebber Everhard Craeijvanger de dato 3 januarij
1794 en bijlage. Fol: 1560.
De vaart met particuliere scheepen proferabelste
gesordeeld dan die niet eijge scheepen. Fol: 1561.
Omtrent de leverantie van koper door de Japanders kan
geen vaste betreekening worden gemaakt. Fol: 1561.
De bedenkingen van den Heer C.G.N (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) over de
Mallabaar zullen bij de dispositien omtrend dat
etablissement in consideratie werden genomen. Fol:
1561.
Beschouwing van de nood zaakelijkheid om des jaarlijks
drogerij en enz: (enzovoort) des kompagnie wegen naar
de Nederland te verzenden. Fol: 1561.
Qualificatie daar toe aan de Hoge Regering te verleenen.
Fol: 1562.
Desselfs hoeveelheid en hoe lange daar meede te
continueeren. Fol: 1562.
Verschijning in het besoigne van den gezaghebber op de
Cochim Chinasche bark de Armida. Fol: 1562.
Verzoeken door dezelver gedaan. Fol: 1563.
Permissie aan dezelve verleend om volgens besluit van
den 11 daar na gedaane reparatie van zijn vaartuig op
Java van daar te retourneeren. Fol: 1563.
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Met behoud van 26 Javanen tot Java om aldaar te
restitueeren. Fol: 1563.
En aan schrijven aan die M.M. (ministers) om indies
steede zijne agterhaalde deserteurs overteleveren. Fol:
1563.
Verdere permissie tot den verkoop zijnen lading gamber
op Java en inkoop van eenige lasten rijst en zout. Fol:
1564.
Den Heer C.Gl.N. (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) communiceerd den ontfangst van
den Raad Extra Ord: (Ordinair) en visitateur generaal
Coenraad Martin Neun van eene van beeterde
bereekening over des kompagnie vaart en handel op
Japan. Fol: 1564.
Rondleezing van dat berigt. Fol: 1564.
Het ter resolutie van den 28 maart vermeld berigt zal aan
de zelve wordenterug gegeeven. Fol: 1564.
Deliberatie bij resumtie op de verantwoording van den
opperkoopman en geweese eerste Resident te Souracarta
Andries Hartsinck. Fol: 1564.
Besluit om te blijven persisteeren bij het aangeschreeven
door de vergadering van Heren Zeventien aan de Hoge
Regering ten zijnen opzigte. Fol: 1565.
Den Heer C.Gl.N. (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) produceerd de ingekomen
consideratien over de Custe Chormandel nevens de
aanmerkingen van hoogst dezelve daar op. Fol: 1565.
Die ter resumtie zijn overgenemen. Fol: 1565.
Geaccordeerd het verzogt ontslag door den
onderkoopman Ricard (Jean Baptist Ricard) als
dispencier en schriba van den Japansche handel. Fol:
1565.
Aanschrijvens aan de Hoge Regering om de door den
dragonder Johan Bensel te zoek gebragte rd:
(rijksdaalder) 156 wederom bij de boeken te laten
inneemen. Fol: 1566.
Verleend ontslag aan den eerste opperkoopman van het
casteel Maas (Jacobus Johannes van Maas) behondens
rang. Fol: 1566.
Bevordering van den twee de opperkoopman van het
casteel Cranssen (Willem Jacob Cranssen) tot eerste.
Fol: 1567.
En aanstelling van den administrateur in den medicinale
winkel Schouwman (Frederik Schouwman) tot tweede
provisioneel. Fol: 1567.
En inplaats van deeze tot eerste administrateur in de
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medicinale winkel de onderkoopman Schiffel (Johan
Fredrik Samuel Schiffel). Fol: 1567.
• En tot tweede den eersten apothekar en laborant Schelkes
(Anthonij Marceles Schelkes). Fol: 1567.
• Tot kassier van de Bank van Leening den koopman Vick
(Jurgen Hendrik Vick). Fol: 1567.
• En inplaats van Vick (Jurgen Hendrik Vick) tot eerste
visitateur der bataviasche administratie boeken Pl:
(provisioneel) den onderkoopman Fietz (Pieter Hendrik
Fietz). Fol: 1567.
• En den boekhouder Vallet (Jan Vallet) tot boekhouder en
secretaris van de Bank van Leening. Fol: 1568.
• Mitsgaders den koopman Smit (Egbert Simons Smit) tot
opperhoofd van het generale pleij comptoir met de
qualiteit en gagie van opperkoopman. Fol: 1568.
• Met waarneeming van zijne presente dienst van eerste
visitateur der soldijen. Fol: 1568.
• Bevordering van den groot kassier Holle (Jan Hendrik
Holle) tot opperkoopman. Fol: 1568.
• Gearresteerd eene missive aan de Javasche M.M.
(ministers). Fol: 1569.
2 mei 1795
• Den Heer C.Gl.F. (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) verzoek aanteekening op het door
hoogst dezelve te kennen gegeevene in voorgaande
besoigne bij de als toen genomen dispositie op het addres
van den opperkoopman Andries Hartsinck. Fol: 1570.
• Verzoek van der Heer C.Gl.F. (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) aan den Heer C.G.N.
(Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh)
omtrend de door laastgem: (gemelde) zijn hoog edelheid
aan zig gereserveerde contra aanteekeningen op die van
eerstgem: (gemelde) zijn hoog edelheid in het besoigne
van den 18 april J.L. (jongstleden) geproduceerd relatief
het doen van rapport door de overheeden van des
kompagnie gewapende scheepen aan de Hoge Regering.
Fol: 1570.
• Wat daar op door gem: (gemelde) zijn hoog edelheid N:
(Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh)
is geantwoord. Fol: 1571.
• Remarques van den Heer C.Gl.F. (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) omtrend
voorschreeven genomen besluit in dato 18 april. Fol:
1571.
• Geschrift in het bijsonder onder het oog van den Heer
Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh
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zoude worden gebragt. Fol: 1572.
En verzoek daar van aanteekening bij deeze resolutie.
Fol: 1573.
Den Heer C.Gl.N. (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) reserveerd aan zig daar teegen
contra aanteekeningen te laten doen. Fol: 1573.
En communiceerd dat het werk van de Hoge Commissie
voor Nederland gedestineerd thans in gereetheid was.
Fol: 1574.
En proponeerd tot dies overbreng te projecteeren het
schip de Onderneming. Fol: 1574.
De overheeden van gem: (gemelde) bodem zullen
werden gequalificeerd buijten nood zakelijkheid de caap
voor bij te zeilen in Eiland Sint Helena aan te doen. Fol:
1575.
Dezelve zal zo veel doenlijk met goede Europeesche
zeevaarende worden bemand. Fol: 1575.
En met zijne geheele equipagie op dien bodem overgaan
den gezaghebber op de pakketboot de kraaij Clements
(Johannes Carel Clements) onder bevordering tot
capitain ter zee. Fol: 1575.
Terwijl den capitain lieutenant Zutterman (Daniel
Zutterman) op gem: (gemelde) pakketboot als
gezaghebber zal overgaan. Fol: 1575.
Den Heer C.C.G.G.A. (Commissarissen Generaal
Willem Arnold Alting) draagt voor het aan hoogst
dezelve gedaan verzoek door den tweede major van het
regt: (regiment) van wurtemberg van Netzen (Franciscus
Beckers Von Netzen) om naar Java te mogen overgaan.
Fol: 1575.
Is verstaan de Hoge Regering te qualificeeren den supp:
(suppliant) het zelve te accordeeren. Fol: 1576.
Den Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) communiceerd de aan hoogst
dezelve verzogte informatie door den Advocaat Fiscaal
Mr. Paul Mounier nopens de procedures van den kapitain
lieutenant ter zee Thomas Ijrons. Fol: 1576.
Wat door hoogst dezelve aan voorm: (voormelde)
advocaat fiscaal daar op is ten antwoord gegeeven. Fol:
1577.
Aanstelling van den koopman Nederburgh (Herman
Adriaan Nederburgh) tot lid in het collegie van scheepen.
Fol: 1577.
Aanbieding van wegens de Hoge Regering van de door
den onderkoopman engeweesen scriba te Japan Ricard
(Jan Babtist Ricard) ingebragte beschuldignigen teegens
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het opperhoofd aldaar Mr. Gijsbertus Hemmij. Fol:
1577.
Nevens derzelver consideratien. Fol: 1578.
Aanhouding van de dispositie daar op. Fol: 1578.
Klagten door het Eng: (engelsch) Ministerium te
Calcatta aan de Hoge Regering gedaan teegens den
verkoop van Menschen ter Kuste Mallabaar. Fol: 1578.
Wat hier omtrend de Hoge Regering zal werden
voorgehouden en het Engelsch Gouvernement te
Calcatta bedeeld. Fol: 1579.
Geaccordeerde instantien van de capitains ter zee
Jurgens (Michiel Jurgens), Smit (Ditmer Smit), en Malet
(Pieter Malet) om teegens den andere van bodems te
verwisselen. Fol: 1579.
Nader verzoek van vrouwe Helena Metternach douariere
van nu wijlen den oud Directeur Generaal Moens
(Adriaan Moens) om ontheffing van het op den boedel
door de Hoge Regering gelegt interdiet. Fol: 1580.
Wat daar op door den Heer C.Gl.N (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) is aangemerkt.
Fol: 1582.
En proponeerd gem: (gemelde) zijn hoog edelheid op het
interdict op te heffen mits suffisantie cautie werde
gesteld. Fol: 1583.
Gevoelen van den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) daar omtrend. Fol: 1584.
Het welk door den Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) word wederlegt. Fol:
1584.
En proponeerd twee leeden der Hoge Regering te
committ eeren tot het doen van een volleedig onderzoek.
Fol: 1584.
Dat door de Heeren C.C.G.G.A. en S. (Commissarissen
Generaal Willem Arnold Alting en Johannes Siberg voor
onvoldoen de word gehouden als niet volleedig
konnende geschieden. Fol: 1585.
Inhoe verre een onderzoek zoude konnen plaats hebben.
Fol: 1585.
Dat door den Heer C.Gl.N. (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) word geoordeeld van
wijnig uit te zijn. Fol: 1585.
Onder terzijde vermelde bepaling zal het zelve aan de
Hoge Regering werden gerenvoijeerd. Fol: 1585.
Den Heer C.Gl.F. (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) blijft persisteeren bij hoogst desselfs
voorm: (voormelde) advis. Fol: 1586.
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Lecture eener missive van de capitains op de gewapende
scheepen Johan van Straalen en Jan Cornelis Baane. Fol:
1587.
• Aanhouding van de dispositie daar op tot het geheele
geval rakende het retour schip Macasser ter kennisse van
Heeren C.C.G.G. (Commissarissen Generaal) zal zijn
gekomen. Fol: 1587.
9 mei 1795
• Resumtie eener remonstrantie van den Raad van Hoge
Regering in dato 13 april J.L. (jongstleden). Fol: 1588.
• Overderzelver inhoud zal bij extract deezes aan den Raad
van Justitie het genoegen van Heeren C.C.G.G.
(Commissarissen Generaal) werden te konnen gegeeven.
Fol: 1588.
• Met ordre om ten spoedigsten aan voorschreeven besluijt
der Hoge Regering te voldoen. Fol: 1588.
• Terwijl de verdere dispositie door op is aangehouden.
Fol: 1589.
• Resumtie der extensie van voorm: (voormelde) besluit
op gem: (gemelde) remonstrantie. Fol: 1589.
• Als ook gearresteerd eene missive aan de Hoge Regering
ten geleide van het extract van voor en staan de besluit.
Fol: 1589.
• Den Heer C.Gl.S. (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) produceerd eene aanwijsing van de op Ceijlon
ingekogte rijst in den tijd van 10 jaaren. Fol: 1589.
• Verschil van het bedragen wanneer voormelde quantiteit
rijst van Java naar derwaards was gevoend. Fol: 1589.
• Die ook buijten des de preferentie in qualiteit verdiend
bovendie van dewest van indie. Fol: 1590.
• Gem: (gemelde) nota zal aan de Hoge Regering werden
gezonden om te dienen tot bijlaag van de nota in het
besoigne van den 25 april door gem: (gemelde) zijn hoog
edelheid geproduceerd. Fol: 1590.
• Resumtie der poincten van beschuldiging teegens het
opperhoofd te Japan Mr. Gijsbertus Hemmij vermeld
bijde resolutien van den 2 deezer. Fol: 1590.
• Wat daar omtrend door den Heer C.Gl.F. (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) aan het besoigne is
gecommuniceerd. Fol: 1591.
• Zijnde voorm: (voormelde) poincten van beschuldiging
geconsidereerd als niet voldoende beweesen. Fol: 1592.
• Dog daar gem: (gemelde) Hemmij (Mr. Gijsbertus
Hemmij) zelfs schrijft over des komp: (kompagnie) geld
gedisponeert te hebben. Fol: 1592.
• Zo zoude de belangen van de komp: (kompagnie)
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vorderen wanneer een ander bekwaam perzoon daar toe
aanhanden was hem indie post niet langer te laten
continueeren. Fol: 1592.
Wat de Hoge Regering omtrend voorschreeven poincten
van beschuldiging zal worden bedeeld. Fol: 1592.
En wie als dan provisioneel in zijn plaats in het gezag zal
moeten werden gesteld. Fol: 1593.
Den Heer C.Gl.F. (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) draagd den onderkoopman van
Naerssen (Carel van Naerssen) voor als zeer geschikt tot
opperhoofd van Japan. Fol: 1593.
Den Heer C.Gl.N. (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) communiceerd dat gem:
(gemelde) van Naerssen (Carel van Naerssen) eerst gem:
(gemelde) post had besolliceteerd dog naderhand verzogt
dat geen reflexie omtrend die post op hem mogt werden
geslagen. Fol: 1594.
En vermeend hoogst dezelve dat wanneer het
opperhoofd Hemmij (Mr. Gijsbertus Hemmij) werd
opgezonden dan het eerst tijd zal weezen iemand des
wegens te onderhouden. Fol: 1594.
Aanstelling van den adsistent als tot dispencier en scriba
in Japan. Fol: 1594.
Den Heer C.Gl.N. (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) produceerd een missive van den
ger: gouverneur van Ceijlon van de Graaff (Willem
Jacob van de Graaff) houd de verzoek om eenige
informatien ter voldoening aan de van hem gevorderde
consideratien nopens de Mallabaar. Fol: 1594.
Consideratie verdiend het voorstel der Koetsiemsche
kooplieden. Fol: 1595.
Wat hem in andwoord daar op zal worden te kennen
gegeeven. Fol: 1596.
Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius verklaard
vormeerd te hebben dat men met gemelde heer vande
Graaff daar omtrend in perzoon zoude aboucheeren. Fol:
1597.
Cabo De Goede Hoop die als zijnde de lasten deeser
comptoiren of reeds nauwkeurig genoeg bepaald of voor
zodanige bepaling vatbaar. Fol: 1598.
In overweging genomen zijnde de hooge nood
zakelijkheid dat tot overmeesteving of verdrijving van
vijandelijke kapers van dewelke zig. Fol: 1598.
Besluijt om de gewapende brik Harlingen van eenige
defect te laaten reparberen ten eilande Onrust. Fol: 1599.
Om vervolgens naar Java ter bekruijssing te
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depecheeren. Fol: 1599.
• Terwijl ter bekruijssing op de zeerovers zal worden
aangelegd de pakketbooten de kraaij de Maria Louisa en
de kotter de patriot. Fol: 1599.
• Laatstelijk is goedgevonden het ordinair besoigne te
continueeren tot saturdag den 16 deeser lopende maand
meij. Fol: 1600.
16 mei 1795
• Ontfangst eener missive van den commissaris over het
gouvernement van Kabo de Goede Hoop Mr. Abraham
Josias Sluysken gedateerd 14 februarij met het schip de
resolutie. Fol: 1601.
• Bevattende en summier verslag zijner verrigtingen
zedert den 3 november bevorens. Fol: 1601.
• Aanhouding vande dispositie daar op. Fol: 1601.
• Den op het register vermelde copia resolutien zijn aan
den heer gouverneur generaal afgegeeven. Fol: 1601.
• Propositie van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh om de Pakketboot de Maria Louisa in steede
van het schip de onderneeming tot overbrenging der
papieren vande Hoge Commissie voor Nederland aan te
leggen. Fol: 1601.
• Reedenen door gemelde zijn Hoog Edelheid
geallequreerd waarom hoogst deselve dit voorstel kwam
te doen. Fol: 1602.
• De andere Heeren Commissarissen Generaal toonen
aande nood zakelijkheid om de pakketbooten alhier
aante houden. Fol: 1602.
• Persistit bij het genomen besluit om het schip de
onderneeming naar Nederland aftezenden. Fol: 1603.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh inhereerd
hoogst desselfs voorname propositie. Fol: 1603.
• Crimineel proces tusshen den landrost der Bataviasche
ommelanden ratt offisher contra seneen van bima over
het vermoorden van zijn wijf Slamma. Fol: 1603.
• Approbatie van het vonnis door scheepenen daar
omtrend geslagen. Fol: 1603.
• Onstlag verleend aan Carel Hendrik speeht als vice
president in het collegie van scheepenen. Fol: 1603.
• En aaanstelling van Jacobus Martinus Balje in desselfs
plaats. Fol: 1603.
• Mitsgaders in steede van deeze tot ordinair Charles
Joseph Balmain. Fol: 1604.
• Terwijl den president en de overige leeden nog voor een
jaar zullen blijven continueeren. Fol: 1604.
• Approbatie der door de Hooge Regeering gedaane
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aanstelling van Marcus de Corca tot kapitein der
Papangers. Fol: 1604.
En de gedaane promotie bij het corps arthilleristen. Fol:
1604.
Als ook vanden opperkoopman Smit tot president in het
collegie van Commissarissen van huwelijks en klijne
geregts zaaken. Fol: 1605.
Mitsgaders deplaatzing cab den kapitain ter zee Johannes
Martinus Thomassen in commando van het schip
schagen. Fol: 1605.
Den kapitain lieutenant Jacob de Reus op het schip
teilingen onder bevordering tot kapitein ter zee. Fol:
1605.
En den kapitain ter zee Hendrik Reichman op het schip
het Mecuwtje. Fol: 1605.
Resumtie van een adres vanden raad van justitie relatief
de opeisching door de Hoge Regeering van de stukken
relatief de procedures van het officie fiskaal contra den
kapitain lieutenant ter zee Thomas Ijrons. Fol: 1605.
Dat deeze modificatie den raad maintineert als het
hoogste resort van justitie in Nederlandsch Indie ook
maintineert de lands constitutie en de eerder presente
leeden vanden raad die ingevaar stonden door het besluit
der Hooge Regeering op de onbillijkste. Fol: 1606.
Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius produceerd
hoogst desselfs consideratien op de remonstrantie van
gemelde raad vermeld bij resolutie van den 9 deezer. Fol:
1607.
Zo was van gevaelen dat deeze remonstrantie aan
generaal raad moest worden te rug gezonden en daar bij
haar aan te schrijven. Fol: 1608.
Tot zulk een dispositie met kumende toe treeden
bevorens dat met de mogelijk attentie de verdiensten van
dat schriftuur hadde onderzogt. Fol: 1608.
Het gewigt deeser materie kwam my des te grroter voor
aangezien den geene waar over meest yugeeren regters
zijn waar van de eer en reputatie onder alle andere de
tederste behoord te weesen. Fol: 1609.
Het komt my dus voor dat het met meer als redelyk en
billijk is dat een iegelijk de vrijheid werde gelaten de
grenzen van om daar uijt met zeekerheid te weeten aan
welke dispositien. Fol: 1610.
Want voor eerst is ons met officieel bekend dat zig
leeden in het collegie van den raad bevinden welke van
in contrarie gevoelen zijn geweest en ik hebbe ook geen
fondament om zulks te veronderstellen. Fol: 1611.
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Ik moet ook nog de reflectie maaken dat uit het
zammenmengzel der weergemelde remonstrantie
duidelijk genoeg is te zien. Fol: 1612.
Wat daar op door den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh weird te kennen gegeeven. Fol: 1613.
Gemelde zijn Hoog Edelheid beschouws de wijze waar
op voorname remonstrantie is ingerigt als ongeoorloofd.
Fol: 1614.
En declareerd dat de door den Heer Frijkenius bij
voormelde consideratien voorgestelde correctie met
voldende is. Fol: 1614.
De andere Heeren Commissarissen Generaal
confirmeere zig met de propositie van gemelde zijn
Hoog Edelhied Nederburgh. Fol: 1614.
Aanhouding der dispositie op voorschreeven
remonstrantie en adres. Fol: 1614.
Productie door den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius van een ontwerpen instructie voor den
kapitain Kuvel om zig in de te doen bekruijssing langs
Java daar na te reregisleeren. Fol: 1614.
Waar mede de andere Heeren zig conformeeren. Fol:
1614.
Beschouwing vande onmegelijkheid om Ceijlon met des
kompagnie scheepen vande benodigde articulen te
komen voorzien. Fol: 1614.
De schippers vande particulliere ingehuurde scheepen
berlicum ende eensgezindheid zullen door den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg werden n te
onderhonden of zij met geneegen zonde zijn van hier
over Ceijlon te retourheeren. Fol: 1615.
Productie ter tafel vande papieren vermeld bij de
resolutie vanden 25 april handelen de over de op braak
of aan houding van de comptoiren ter custe Chormandel.
Fol: 1615.
Als meede de consideratien vanden heer Commissaris
Generaal Nederburgh daar omtrend. Fol: 1616.
En produceert Hoogst dezelve nog een bijvoegsel tot die
consideratien. Fol: 1616.
Wat het eerste deezer poincten betreft moet ik erkumen
dat in de presente situatie van tijden die bezittingen over
het algemeen genomen voor de compagnie zijn van
weinig aangelegenheid. Fol: 1617.
En door den zelver willekeurige over heershing zo wel
als door andere calamiteiten die bezittingen gebragt zijn
in die straat van armoede en allen dewelke de
Gezaghebber Jacob Heilbragt. Fol: 1617.
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Wanneer de verkoop dier halven practicabel en daar bij
eenig naamwaardig voordeek te behalen waszoude des
compagnies tegenswoording belang dat ten sterksten
aanraden heeft secunde en hoofd administrateur de
Raeff. Fol: 1617.
Advisen en insonderheid bij die van den Gezaghebber
eylbragt en den fiskaal en soldij boekhouder Simons te
regt is aangemerkt en ook door het gebeurde bij de
verkoop van Matulipatnam door den gouverneur
Haksteen. Fol: 1618.
Maar ook van diergelijke onderhandelingen met de
engelschen kan ik mij geen de minste vrugt voorstellen.
Fol: 1618.
De verkoop moet dierhalven voor inpracticabel worden
gehouden en ten dien op zigte zoude na mijn in zien allen
eenige consideratie meriteeren het voorstel vande
fractuurhouder Blume de secretaris Hertz en de fiscaal
Simons om Palleacatta met ab dies ap en de penidentien
an te bieden. Fol: 1619.
Daar dit door de voorname bedienden practicabel is
gesteld zo zoude qualificatie kunnen worden gegeeven
om zulks des mogelijk tot effect te brengen egter mag ik
met verbergen de speculatie die bij mij is omstaan. Fol:
1619.
De Heer Raad van Indie Wiegerman is by desselvs
advies over deeze materie van gedagten dat by de afstand
van Palcacatta buyten en behalven de nodige voor zorgen
tot het inkrijgen der koopshat nog de volgende poincten
zouden moeten worden in het oog gehouden. Fol: 1620.
De twee eerste deeser poincten behelsen zeer
wensihelijke zaaken en de 3 en 5 zijn van dien aart dat
daar voor absolutelijk in cas van verkoop of afstand moet
worden. Fol: 1620.
Ik heb hier boven gezegd dat onse voormelde
bezettingen met volstvekt vereisht worden voor onze
particuliere handeclaars bij sommige adviesen vind men
zulks ter neder gesteld en het word ook bevestigd door
de partikuliere informatien die ik daar omtrend heb
ingenomen. Fol: 1620.
Het met alleen met er tyd zoude kunne strekken tot groot
prejudicie van des compagnie ingezeetenen en in
zonderheid van de Bataviassche colonie van haare eige
belangen. Fol: 1621.
Daar nu Heeren (C.C.G.G) Commissarissen Generaal
verpligt zijn in het oog te houden met alleen het
pecunieel belang van de compagnie. Fol: 1621.
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Dier halven het daar voor houdende dat de compagnie
die bezittingen onverminderd het geenik omtrend
Paleakatta gezegd hebbe moet blijven aanhouden. Fol:
1621.
wat de handel in Lijwaten voor Nederland betreft de
selve is reeds door de compagnie geheel aanpartikulieren
overgelaten en het is dier halven met nodig te treeden in
eene discusie van het geen daar omtrend so bij de advisen
van den Gezaghebber Eilbragt. Fol: 1622.
De vraag bepald zig dan alleenlijk tot Indie welke
goederen men voortaan naar Cormandel ter verkoop sal
zenden en welke wederom van daar ten behoeven van
Indie ontbieden. Fol: 1622.
De Gezaghebber Eylbragt beweerd by zijne aparte
missive van den 9 february 1793 dat de compagnie
aanzienlyke voordeelen zoude kunnen behaalen. Fol:
1622.
De handel op Cormandel in de voornaamste der
voorschreven wharen namentlijk de specerijen en het
Japansche stafkoper moet met opzig zelven worden
beshouwd maar in verband tot onze overige westersche
bezittingen. Fol: 1623.
Het is dierhalven altijd de pligt der Regeering en
voornamentlijk van het departement der Directeurs
generaal in der tijd welke door ons exclusief worden aan
gebragt bij eene zivere en geregelde behandeling. Fol:
1623-1624.
Dog deeze behandeling is immers voor so voel
Cormandel aangaat alles behalven geschikt om zuivere
winst vertoningen te kunnen vershaffen en de nodige
gerustheid te kunnen geeven dat des compagnies
belangen daar omtrend naar behooren worden behartegd.
Fol: 1624.
Ik bedoel thans voornamentlijk de gewoonte waar in men
is/ en die ook noodzakelijk word gemaakt waneer de
eijsch van retouren de fondsen van het comptour
merkelijk surpasseerd. Fol: 1624.
Bij sommige der adviesen word geklaagd over den
nadeeligen invloed welken zulks heeft op den handel en
waarlijk met zeer veel grond want het is klaars te
begrijpen. Fol: 1624.
Maar dit is het nog met al niet alleen dat hier door de
ware situatie vanden handel word verbasterd en de
compagnie door schijnvertooningen misleijd deeze
practyk heeft nog dat notabel inconvenient. Fol: 1624.
En daar en tegen de verstrekkingen op leverantie van

H O G E C O M M I S S I E | 519

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Liywaten nimmer anders doen dan in contante specie
langs deezen weg alleen kuunnen de voor en nadeelen
van den handel zig inderzelver waren staat ontdekken.
Fol: 1624-1625.
Dan Salmen dier halven ook het profijt van het Japansch
staafkoper eerst met juistheid kunnen nagaan want bij
aldien ik de Lijwaten 50 percento duurder. Fol: 1625.
Als dan zoude ik ook denken dat omtrend de specerijen
voldoende zoude zijn als eene permanente ordre vast te
stellen dat wanneer daar voor bij publicatie verkoop. Fol:
1625.
Die prijzen zouden hoog genoeg zijn om alle
onderkruijpingen in des compagnie handel in Europa te
betelten om dat de specerijen met geen voordeel uit Indie
naar andere waerelddeelen zouden kunnen worden
vervoerd. Fol: 1625.
Zij zouden ook hoog genoeg zijn om de compagnie
aanzienlijke winsten te doen behalen zulks heeft geen
betoognodig. Fol: 1625-1626.
En daar het tevens zouden zijn de minste prijsen
mogelijk tot welke de compagnie de specerijen in Indie
kan afstaan sonder haaren handel in Europa te
prejudicieeren. Fol: 1626.
Ik beken dat de wijze van publieke verkoop egter met
geheel uitsluit de mogelijkheid om schelmerijen te
pleegen en dat voor ab op plaatsen daar geen toe vloed
van onathankelijke kooplieden is. Fol: 1626.
Omtrend de goederen die men van Cormandel in retour
zoude moeten ontbieden zijn de opinien zeer
verschillende de Heer Wiegerman is van gevoelen dat
men buijten het benodigde voor de hospitalen en
huishouding. Fol: 1626-1627.
Van zeer veel gewigt zijn mij op dit stuk voorge komen
de bedenkingen vande Heer Mom het betoog bij deszelfs
advies voorkemende dat onze colonie om de groote oost
zig zelven met kunnen voorzien van benodigde lijwaten
het zij door eige aamaking. Fol: 1627.
Daar door ten herksten genoopt worden om te tragten
deselve te verskrijgen van het menschelijk hart en de
bekende armoedige staat der ingezectenen van de
provintien gelijk al meede met kan worden ontkend dat
het nabuurig Poclo Pinang en de aart der aldaar
genestelde engeslschen. Fol: 1627.
Haar belang vorderd dier halven onwederspree kelijk dat
men de nodige gerustheid hebbe dat de ingezeetenen der
oostersche bezittingen zig door gevorloofde weegen
hunne behoefte in dit op zigt kunnen verschaffen. Fol:
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1627.
Het is bekend dat de compagnie hun tot nog toe daar van
voorzien heeft dat die handel in den jaare 1792 aan
partikulieren is afgestaan en dat de ondersvinding
geleerd heeft. Fol: 1627.
Men heeft zig gevleid dat zulks lang zemerhand zoude
aanwakkeren voor al wanneer de zeeroverijen beteugeld
kunnen worden maar volgens de informatien die ik van
kundige negotianten het ingenomen is de voornamste
hinderpaal daar ingelegen. Fol: 1627-1628.
Ik moet egter hier op aanmerken dat juist die zelfde
negotianten die de handel drijven om de west van Indie
met tevens hunne Lijwaten behoeven te vervoeren naar
de groote oost. Fol: 1628.
Daar ik het nu als eene wenschelijke zaak beschouw dat
de compagnie voorstaan kan blijven buijten de
verzending van Lijwaten naar de groote oost voors haar
eijge reekening. Fol: 1628.
Daar toe zoude kunnen strekken eene vermindering van
tol voordie uitgevoerd en daar toe zoude dan ook kunnen
meedewerken. Fol: 1628-1629.
Dat de compagnie het provenu van haarse
koopmanschappen op de cust van Cormandel aldaar
besteede tot het laten aanmaken/behalven het benodigde
voor haare eige huijshouding. Fol: 1629.
Dan so zulks mit te min onverkooptelijk en tegens mijne
verwagting de gewenschte uitwerking met mogt hebben
en men bespeurde na verloop van 9 a jaaren dat er op de
oostersche bezittingen gebrek of eene merskelijke
meerdere duurte ontstond van Lijwaten. Fol: 1629.
Door in allen gevalle zoude ik van meening zijn dat tot
een vaste stelregel behoord te worden aangenomen en
bepaald dat de aan besteedingen op Cormandel altijd
moeten gesihieden met contanten so kan men gebruik
maken van het voorstel van de Heer Mom. Fol: 1629.
Om nu de goederen naar Cormandel over te brengen en
de Lijwaten van daar afte haalen meen I dat jaarlijks een
schip voldoende is. Fol: 1629-1630.
Het derde poinct het welk ik mij ter verhandeling had
voorgesteld is op welken voet de beheering omslag en
lasten der comptoiren die de compagnie op de cust
Cormandel sal aanhouden. Fol: 1630.
Des compagnies Tolk en Palliakatta Mandalam
Wengadassalam Naijker doet een Eijlbragt zeer word
aangepreesen namentlijk Sadraspatnam te maken tot een
hoofd comptoir. Fol: 1630.
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De Gezaghebber Eijlbragt beschouwd ook als met
verwerpelijk de raisonnementen van de opperhoofden
der onderhorige comptoiren hoe het namentlijk het best
zoude om aan hun voor eenige jaren afte staan het bezit
der plaatsen op naam van de compagnie. Fol: 1630-1631.
Dog behalven datik my geen dudelijk begrip kan maken
op wat wijze soortgelijke dadelijke afstand van territoir
en priviligien zoude kunnen effect sorteeren transactie
voor particulieren. Fol: 1631.
Het tweede voorstel van den Tolk word dier halven ook
door de Heer Wiegerman met zeer viebreede verworpen
en het raisomabelste plan dat de compagnie kan
aanneemen is de bezittingen selfs aan te houden dog met
de minst mogelijke omslag. Fol: 1631.
Ik spreeke hier met vande plans van den Gezaghebber
Eijlbragt vervat bij zijn geschrift vanden 9 february 1793
om Cormandel te reformeeren tot een commandement
verongeldende des jaars. Fol: 1631.
Alle gevoelens komen daar en over een dat
Sadraspatnam het geschikte is tot een Hoofdcomptoir het
word beschreeven als eene zeergeschikte zeeplaats voor
den handel om de zuid. Fol: 1632.
Wel is waar Sadraspatnam behoord de compagnie met in
eijgendom en zij bezit het alleen op den titel van eeuwige
pagt dog gelijk ik heir boven reeds het aangemerkt
wanneer deeze titel slegts behoorlijk word
gerespecteerd. Fol: 1632.
Noord zoude ik den verkoop bepalen en den ken dat
zulks de minste aanleijding sal geeven tot morsscrijven
en dat de compagnie er op den duurs haar meeste profijt
bij sal vinden. Fol: 1632.
Jaggernaikpoeram word vrij algemeen beschouwd als
het voornaamste comptoiren om de noord en ook
beschreeven als zeer gelegen voor den op en afvoerder
koopmanschappen Palikol meentegter den voorrang te
kunnen betwisten. Fol: 1633.
Die van Palikol toonen aan dat dit comptoir met het
onderhorige canteera in een stuk genomen ongetwijsteld
het grootste is so ten aanzien der plaats zelve als de
volkkrijkheid en het grond gebied. Fol: 1633.
Nog beweesen zij dat van zeer voordeeligen invloed
zoude zijn so wel op den vertier der koopmanschappen
alsop den inzaam van Lijwaten. Fol: 1633.
Zij dragen wijders voor dat de Palikolsche kooplieden
aanneemen de gezaaijde of bonte goederen uitgezonde
de Chelassen Betheljes Allegia en Roemals geruited.
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Fol: 1634.
De cormandelsche regeering heeft bij haare resolutie
vanden 10 mey 1792 aande voormelde bedenkingen den
lof met kunnen weigeren dat zij wel beredereerd waren
dan bij die van den 6 julij daar aan volgende. Fol: 1634.
Sonderling is het ook ten deesen opzigte dat het
opperhoofd van Jaggernaikpoeram C: L Eijlbragt op het
voorstel van de cormandelsche regeeering bij missive
vanden 20 februarij 1792. Fol: 1634.
Het voorname argument waar van hij zig tot dat einde
bediend is dat die sustenie alleen gegrond zoude zijn
cervooruitzegt van favorabele verandering van tijden
omstandigheeden. Fol: 1635.
Het zijn intusschen voornamentlijk en wel in de eerste
plaats de locale eijgenschappen die behooren in
consideratie te komen wanneer men de keuze zal doen
van een hoofdcomptour. Fol: 1635.
Ingelijker voegen is het gelegen met de ingesameld
wordende lijwaten Palikol ligt na bij de weefplaatsen
terwijl Jaggernaikpoeram daar van door deezelfde
rivieren. Fol: 1636.
Het een en ander word ook door ondervinding beweesen
de voorstaanders van jaggernaikpoeram hebben met
kunnen tegenspreeken dat meest door Palikol behaald
zijn de winsten waar meedede reekening. Fol: 1636.
De gezaghebber Jacob Eijlbragt heeft ookdeese materie
op zettelijk verhandeld bij zijn advies van den 29 october
1792 over het verleggen des handels. Fol: 1636.
Opmerkelijk intusschen is het geen de Heer Haksteen
zegd bij zijn berigt anno 1764 vier kooplieden naar
Palikol ten gevolge had dat de handel naar
jaggernaikpoeram. Fol: 1637.
In die tijd egter weird de werkelijke belemmering voor
den handel die uit het moeijelijk transport over den land
weg ontstond minder gevoeld om dat de compagnie toen
nog in het genot was van het regt van in en uijtvoer van
koopmanschappen. Fol: 1637.
Ik zoude om alle de aangehaalde reedenen wel
inclineeren om te den ken dat Palikol de pracferentie
behoorde te hebben als het principaalste comptoir om de
noord. Fol: 1637.
Ik zegge voor so verre zulks als nog zoude moeten
geschieden want het is ontwijsselbaar dat het tot groot
voordeel zoude verstrekken wanneer het transgroot
konde plaats hebben volgens het voorstel der bedienden
door de rivier van narsapoer. Fol: 1637.
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In het jaar 1776 hebben de Palikolsche opperhoofden
zulks gebragt onder het oog der Cormandelsche
regeering en voorgesteld dat jaarlijksch in de maand
february een Chialoup Bark of andere vaartuijg. Fol:
1638.
Dat wijders de Narsapaersche rivier zeer bekwam was
om te Chaloupen en andere vaartuigen in te laten
overwinteren en te repareeren. Fol: 1638.
De tegenswoordige bedienden gedragen zig als nog aan
dat zelfde ontwerp en stellen tevens voor de
noodzakelijkheid die er is tot de exstructie van een
pakhuijs op des compagnie grond te Narsapoer. Fol:
1639.
Het jaggernaikpoeramsch opperhoofd Eijlbragt maakt de
bedkingen of sodanig pakhuijs met te ver de hand zoude
zijn om er des noodschielijk bij te komen. Fol: 1639.
Het is te verwonderen en tevens te beklagen dat beide de
gebroeders Eijlbragt bij het suppediteeren van adviesen
die tot fundament moesten dienen van deliberatien. Fol:
1639.
Hoge Regeering tot de weder op bouwing in ano 1777
qualificatie zoude hebben gegeeven en aan alle de
landvorsten allen de schaduw van hun voorige gezag is
overbleeven. Fol: 1640.
In hoe verre de rivier van Narsapoer bevaarbaars en
veijlig is word duijdelijk door de Palikolsche
opperhoofden beschreeven en daar de handel op noorder
Cormandel voorstaan dog so bepaald zal zijn dat eene
Chaloup. Fol: 1640.
Het zelfde moet ik aanmerken van de gezaghebber
Eijlbragt omtrend de heffing van tollen op de Engelsche
bezitting te Narsapoer het welk hier anders zints wel de
voornaamste zwarigheid zoude uijtmaken. Fol: 1640.
Sadraspatnam dan verkosen wordende tot een hoofd
comptoir om de zeeid en Palikol dan wel
Jaggernaikpoeram tot het principaelste comptoir om de
noord. Fol: 1641.
De Gezaghebber Eijlbragt zegt bij zijn advies vanden 28
december 1792 dat het zig genoeg laat aanzien dat na
rato van de inkomsten de compagnie zelve de aan
houding ter uitwinning van huijshuur in het zelve logies
zouder kunnen vinden. Fol: 1641.
Bij dit getal van 9 dienaaren op de hoofdlaats zouden
volgens het gevoelen van Gezaghebber nog gevoegd
moeten worden voor elk der overige comptouren een
resident dus 4 persoonen en 3 adsistenten op het hoofd
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comptoir mitsgaders 4 op de overige en in alles 20
bedienden. Fol: 1642.
De fiscaal en soldy boekhouder Simons bied aan om de
possessie van Sadraspatnam en dies onderhorig heeden
buijten alle lasten van de compagnie te bewaren. Fol:
1642.
Dat al verder in opzigt tot de administratie van de justitie
de civiele zaaken zouden beslegt worden bij het
opperhoofd en den secunde of door arbitrage so als thans
geschied dan wel bij een collegie van kleine gerigtzaken.
Fol: 1642.
Dat het aan partijen vrij zoude staan van deezen raad te
appelleeren aan die van justitie te Jaffenapatnam en
verder daar en sodanig als de regeering van Ceijlon zulks
zoude goedvinden. Fol: 1643.
Dat de domestique lijfstraf zoude staan aan het opper
hoofd en den secunde dog de crimincele zaaken direct
gerenvoijeerd worden naar Jaffenapatnam. Fol: 1643.
Het opperhoofd van Jaggernaikpoeram Eijlbragt geeft op
dat dit comptoir uit de inkomsten absolut te onderhouden
is so wel als Palikol en dat zelfs de resident en nog wel
jaarlijks iets aan de compagnie. Fol: 1643.
De resident van Porto Novo van Hogendorp beweerd dat
dit comptoir ruijm zijne eijge lasten kan goedmaken
maar het is blijkbaar dat hij verstaat uit de winsten van
den handel. Fol: 1643.
De Heer Wiegerman heeft den omslag van dienaaren
voor Sadraspatnam jaggernaikpoeram en Palikol bij
desselfs advies een weinig uitgebreider bepaald. Fol:
1644.
Sihoon deeze materie zeekerlijk met meer
nauwkeurigheid door de Cormandelsche ministers had
kunnen worden verhandeld. Fol: 1644.
Dog wat hier ook agter schuijlen is zeeker dat de
compagnie op zulke afgelege bezittingen nimmer op
eene en zuuvere behandeling van dit stuk sal kunnen
staat maken. Fol: 1645.
Ik zegge op de meest gevoeglijke wijze want ik geloof
dat daar bij deese twee zaaken behooren te worden in het
oog gehouden een ander agte ik nood zakelijk so wel tot
handhaving van haare souverainiteit in gezag. Fol: 1645.
Ook zoude ik den ken dat de bellijkheid so wel als de
nabijheid der bezittingen en uijterlijke convementie
verderen dat eenige eevenredigheid plaats hebbe
tusschen. Fol: 1645.
Op Jaggernaikpoeram of Palikol naar mate de keuse tot
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het hoofd comptoir om de noord vallen sal. Fol: 1646.
So dat de tractementen over alle de comptoiren zouden
bedragen des jaars welke eeven als omtrend Bengale
gestatueerd is ook aldaar regulier mandelijks zouden
moeten worden uijtbetaald. Fol: 1647.
Daar en boven zoude de compagnie aan den
Gezaghebber mitsgaders de hoofden en residenten der
respective comptoiren kunnen afstaan voor den tijd dat
zij in hunne respective bedieningen zullen blijven alle de
tollen pagten en andere territoriale inkomsten. Fol: 1647.
Te samen ten einde daar uit te vinden het kostende van
de fractementen der dienaaren met qualificatie egter op
de ministers om bij aldien door gebrek aan genoegsame
informatie. Fol: 1648.
Bij aldien de onder handeling omtrend Palliakatta en om
daar voor den afstand van Sadras in vollen eijgendom
met bevesting van des kompagnie voorregten aldaar te
erlangen geen gevolg mogt neemen. Fol: 1649.
De geregtigheeden op de Lijwaten die door particuliere
handelaars voor de republiek in Europa worden
uijtgevoerd het zij met des kompagnie scheepen op vragt.
Fol: 1650.
Ook zoude ik ten eenemaalen afkeuren de propositien
van sommige bedienden om met het voorregt van
ectuitvoeren van partikuliere commissien te werden
gebeneficeerd. Fol: 1650.
Omtrend gebouwen is het te praesumeeren dat op
Sadrapatnam so wel als op de andere comptoiren wel so
veel bekwaame ruimte sal sijn als voor de geringe
overblijvende omslag en handel. Fol: 1650.
Zelfs is het te denken dat er over het algemeen genomen
op de comptoiren meer gebouwen zullen zijn dan voor
den so gereduceerden omslag nodig. Fol: 1651.
De fortificatien zijn in den laasten oorlog ten eenemaale
geruineerd om aan der zelver onderhoud veel te koste te
leggen kan van de bedienden niet worden gevergd en
zoude ikagten voldoende te zijn hun. Fol: 1651.
Wat de restanten aangaat kan de bediendens worden
aangeschreeven alles wat zij niet hoogstnodig moeten
aanhouden kostbaare wijze te transporteeren naar
Ceijlon. Fol: 1651.
Voorts stemme ik volkomen toe het gevoelen vanden
Gezaghebber Eijlbragt bij zijn reeds aan gehaald advies
van den 28 december 1793. Fol: 1651.
De verdere inrigting van het schrifwerk op de meest een
voudige wijze so als die door voornoem Gezaghebber is
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voorgeslagen komt my zeer aammemelijk voor dien
volgende zoude elk comptoir. Fol: 1652.
De inrigting der boeken sal nu ook zeer beknopt en
eenvoudig kunnen zijn dog diend egter altijd op dien voet
te blijven voor het voorstel van den fiscaal Simons om
de civile. Fol: 1652.
Dog de crimineele zaaken zouden terstond naar
jaffanapatnam moeten worden gerenvoijeerd met op
zending van de delinquanten en de originale stukken.
Fol: 1653.
Mitgaders den Heer Commissaris Generaal Frijkenius
Hoogst desselfs schriftelijke aanmerkingen daar op
vorenstaande consideratien vanden Heer Commissaris
Generaal Nederburgh. Fol: 1654.
En men de eijgendommen voor ab met moet afstaan aan
de engelschen die er evenwel maar allen in consideratie
toe kunnen komen dit zoude die natie nog meerder in de
handen zijn gewerkt. Fol: 1654 (2).
Ik ben meede van gevoelen dat Paliacatta geheel moet
werden geabandomeert en kan men met die plaats aan de
nabab over te laten. Fol: 1655 (2).
Ik kan met beslissen of wanneer de compagnie geheel
afziet om Lijwaten na de oost te zenden de particulieren
er eijndelijk toe zullen weesen te ammeeren. Fol: 1656
(2).
Voor zo verre als het my uit de advisen van den
Gezaghebber Eilbragt en de verdere bediendens
voorkomt waar op in diese alleenlijk cableeren als
kunnende veronderstellen. Fol: 1656.
Het voorstel omme de lasten der comptoiren die aldaar
aangehouden zullen worden voor reekening der
ministers te laaten schijnd zelerlijk wel het middel te zijn
om de compagnie buijten eenige schadeten houden. Fol:
1656.
De aanmerking van de Heer Nederburgh dat Porto Novo
alleen in ses jaaren tijds de winsten van al de comptoiren
heeft geabsorbeert en er niets als lasten zijn
overgebleeven. Fol: 1656.
De Heeren Commissarissen Generaal Alting en Johannes
Siberg conformeeren zig met voormelde consideratien
van den heer Comissaris Generaal Nederburgh. Fol:
1658.
De verkoop van die comptoiren word inpracticabel
beschouwd. Fol: 1658.
De bediendens aldaar zullen werden gequalificeerd tot
het afstaan van Paleacatta aan den Nabab. Fol: 1658.
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Mits dat de munt na Sadraspatnam zal kunnen worden
verplaast. Fol: 1658.
Dog zal door dezelve on aangeroerd moeten worden
gelaten het voorstel om van Nabab te bedingen de
ceuwig duurende afstand van Sadraspatnam. Fol: 1658.
Reedenen waarom. Fol: 1659.
Aanmerkingen op het advies van den raad ordinair Jan
Hendrik Wiegerman over den materie. Fol: 1659.
Reedenen waarom van den verkoop van die bezittingen
is afgezien. Fol: 1660.
Wat de Hoge Regeering omtrend de verzending van
koopman schappen naar derwaards ten stigsten zal
worden voorgehouden. Fol: 1661.
En de Ministers van Bengalen en Chormandel omtrend
den verkoop van specerijen en Japans staaff koper zal
worden aangeschreeven. Fol: 1662.
Welke order zal worden geextendeerd tot alle koopman
schappen die naar derwaards worden versonden. Fol:
1662.
Terwijl de dispositie dit poinct betreffende met op zigt
tot de Mallabaar en fouratte bij provisie zal werden
aangehouden. Fol: 1662.
In hoe verre de Bengaalse Ministers qualificatie zal
worden gegeeven om de specerijen bij publieke verkoop
te mogen laten aflopen tot de jongst behaalde prijsen in
Nederland. Fol: 1662.
Aanschrijvens aan de zelve omtrend de proportie bij
verkoop tusschen de Nagulen en Noten. Fol: 1663.
Als ook omtrend de publieke verkopingen. Fol: 1663.
Bij ontdekking van veel verschil der prijsen tusschen het
eene comptoir en het andere zal zodanig een comptoir
voor een jaar of twee daar van worden geexcuseerd. Fol:
1664.
De dienaaren aldaar zullen uit dies verkoop een middel
van bestaan worden toegelegd. Fol: 1664.
Om particulieren aan te moedigen de comptoiren om de
groote oost van de benodigde lijwaten te voorzien zal
dezelve worden gelibereerd van de betaling van ses
percento in komende regten bij invoer van dezelve
aldaar. Fol: 1665.
In welk geval die comptoiren des kompagnies weegen
van de benodigde lijwaten zullen worden voorzien. Fol:
1665.
Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius confirmeerd
zig met de opheffing van voorschreeven fol onder
bezijde vermelde bepaling. Fol: 1666.
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Aanhouding der verdere dispositie tot een volgend
besoigne. Fol: 1666.
• Nader berigt van den visitateur Generaale Coenraad
Martin Neun omtrend de voordeelen door de kompagnie
in tien jaaren behaald met den handel op Japan. Fol:
1666.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
produceerd hoogstdesselfs consideratien op gemelde
berigt neevens twee bereekeningen daar toe relatief. Fol:
1667.
• Aanhouding vande dispositie daar op. Fol: 1667.
23 mei 1795
• Nadere deliberatie op de remonstrantie en adres van den
raad van justitie vermeld bij de resolutien vanden 9 en 16
deezer. Fol: 1668.
• Verzoek der Hoge Regeering om een billijke satisfactiet
over de beleedigingen haar bij die schriftuuren
aangedaan. Fol: 1668.
• Bekomen informatien dat den inhoud der zelve bij het
publiek bekend was voor dat ze aan Heeren
Commissarissen Generaal waaren geprosenteert. Fol:
1668.
• Advies van den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
omtrend gemelde stukken. Fol: 1669.
• Den heer Commissaris Generaal Frijkenius considereerd
gemelde advis als eene rescriptie op die van hoogst de
zelve vermeld bij de resolutien van den 16 deezer. Fol:
1681.
• Declaratie door gemelde zijn Hoog Edelheid F. omtrend
de bedoeling die hoogst dezelve heeft gehad met het
indienen van voorschreeven advis. Fol: 1681.
• De Heeren Commissarissen Generaal Alting en Johannes
Siberg conformeeren zig met dat van den heer
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 1681.
• En is dienvolgens goedgevonden de ordinaire leeden van
gemelde Raad Mr. Albertus Cornelis Hartman, Mr.
Wijnand van Hoesen en Mr. Christianus Henricus
Christophorus Wegener met het schip de onderneeming
behoudens qualiteid en gagie naar Nederland op te
zenden. Fol: 1681.
• Terwijl om bezijde vermelde reederen den voorzitter van
rossun als ordinair lid zal blijven continueeren. Fol:
1681.
• Dog zal hem het ongenoegen van Heeren
Commissarissen Generaal daar omtrend werden te
kennen gegeeven. Fol: 1682.
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En zal de executie van voormelde besluijt nopens de op
zending van de drie raad sleeden aan de Hoge Regeering
werden aan bevolen. Fol: 1682.
In wat ligt Heeren Commissarissen Generaal voormelde
schriftuuren hebben beschouwt zal den raad van justitie
bij missive onder het oog worden gebragt. Fol: 1683.
Met recommandatie voortaan haare brieven aan Heeren
Commissarissen Generaal door den president of
voorzitten en alle de andere leeden te doen
onderteekenen. Fol: 1684.
Beschouwing van de noodzakelijkheid dat de
administratie der justitie voor het vervolg beeter worde
geadministreert. Fol: 1684.
Is in aanmerking genomen de goede qualiteiten van den
tweede secretaris der Hoge Regeering Godfried
Christoffel Fetmenger. Fol: 1685.
En den volgens besloten hem tot president van den Raad
van Justitie aan te stellen. Fol: 1685.
Dog zal dezelve door den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh werde gesondeert of hij geneegen is dat
ampt te aanvaarden. Fol: 1685.
Wat door den Heer Commissaris en Generaal Alting
omtrend voorschreeven aanstelling aan het besoigne
wierd te kennen gegeeven. Fol: 1686.
Terwijl tot suppletie der vaceeren plaatzen in gemelde
raade. Fol: 1686.
Den oud gouverneur van Banda Lambertus Janszoon
Haga. Fol: 1686.
Den scheepen Mr. Gijsbertus Adrianus Jan Heldewier.
Fol: 1686.
En het geassumeerd Lid Andreas Cantebeen tot ordinair
leeden wierden aangesteld. Fol: 1686.
Is in overweging genomen de nood zakelijkheid dat het
lighaam der Hooge Regeering diende te worden
versterkt. Fol: 1687.
En is dien volgens op approbatie van zijne doorlugtiste
hoogheid tot raaden extra ordinair aangesteld voormelde
geweese tweede secretaris der Hoge Regeering Godfried
Christoffel Fetmenger. Fol: 1687.
En den drossaard der Bataviasche ommelanden Albertus
Henricus Wiese. Fol: 1687.
Gevoelen vanden Heer Commissaris Generaal Frijkenius
omtrend de aanstellingen van Raden van Indie. Fol:
1687.
Aanstelling van den gehijmschrijver van den heer
Gouverneur Generaal Mr. Simon Hendrik Rose tot
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provisioneel tweede secretaris der Hoge Regeering. Fol:
1688.
En is aan den heer Commissaris en Generaal Alting
gedefereerd gelaten de vervulling van de post van hoogst
desselfs gehijmschrijver. Fol: 1688.
Wat daar op doorgemelde zijn hoog edelheid aan het
besoigne wierd te kennen gegeeven. Fol: 1688.
Vervulling van de post van drossaard der Bataviasche
ommelanden door de aanstelling van den opperkoopman
Andries Hartsinck. Fol: 1688.
Geaccordeerde instantie van den raad ordinair Jan
Hendrik Wiegerman om desselfs ontslag als president uit
het collegie van weesmeesteren. Fol: 1689.
En aangesteld in desselfs plaats den raad extra ordinair
wiese. Fol: 1689.
Wat de Hoge Regeering bij deeze geleegenheid van de
aanstelling een nieuwe president van de weeskamer
omtrend die directie zal worden aan geschreeven. Fol:
1689.
Bevordering van den kapitein Lieutenant Wilke Langen
Renke tot kapitein ter zee. Fol: 1690.
Ontfangen copia proces stukken vande zaak van den
advocaat fiskaal raad ordinair contraden kapitein
lieutenant ter zee Thomas Ijvons. Fol: 1691.
Resumtie van een rapport nopens de bevonde slegte
gesteldheid van de met de ingehuurde scheepen de
Louisa en Anthonij en het vertrouwen aan gebragte
Cortex Peruviana Electa. Fol: 1691.
De vergadering van XVIIne zal werden verzogt dat
omtrend de uijt zending van een deugd zamer qualiteit
de nodige onder mag werden gesteld. Fol: 1692.
Lecture eener extract resolutie der Hoge Regeering
genomen op een door den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg als waarneemende het ampt van
Directeur Generaal gedaan voorstel nopens het
aanhanden zijnde restant ongewilde spijkers. Fol: 1692.
Zullende de Hoge Regeering werden gequalificeerd daar
meede volgens voormeld besluijt te moge handelen. Fol:
1693.
Dog zal de dispositie omtrend de onnodig gedaane Eijsch
van gemelde spijkers om bezijde vermelde redenen
werden aangehouden. Fol: 1693.
Gevoelen van den heer Commissaris Generaal Frijkenius
des weegens. Fol: 1694.
Resumtie van het door de Hoge regeering genomen
secreet besluijt nopens de door Sulthan Machmoet op
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Riouw. Fol: 1694.
Is omtrend het daar bij voorgestelde om Java's
gouverneur tot de onderhandelingen daar toe te
qualificeeren. Fol: 1696.
Aangemerkt dat Malakka daar tot de preferentie
verdiend. Fol: 1696.
In welke geval de onderhandelingen op eerst gemelde
plaats zonde moeten gevolg neemen. Fol: 1696.
Den heer Commissaris Generaal Frijkenius is van
gevoelen dat Malakka daar toe boven Java moet worden
geprofereert. Fol: 1697.
Den heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
communiceert dat de schippers van de ingehuurde
scheepen Berlicuum ende Eensgezind heid door hoogst
dezelve waaren onderhouden om over Ceijlon naar
Nederland te retourneeren. Fol: 1697.
Nevens twee project ladingen voor die scheepen. Fol:
1697.
Zo is goedgevonden dezelve over Ceilon naar Nederland
aan te leggen. Fol: 1698.
Ende Hoge Regeering tot het aangaan van voorsche
conditiente qualificeeren. Fol: 1698.
Mitsgaders om aan de schippers ieder 200 voor
kaplaaken uit des kompagnie kas te laten afgeeven. Fol:
1699.
Wat de Ceijlonsche Ministers door de Hoge Regeering
nopens het spoedig expedieeren van voormelde scheepen
naar Nederland zal worden gerecommandeert. Fol: 1699.
Om ter zijde vermelde reedenen zal werden afgezien van
het aanleggen van een dende retourschip voor Ceijlon.
Fol: 1699.
Approbatie der door den heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg overgelegde project lading voor die
scheepen dog met de hier bij vermelde verandering. Fol:
1700.
De Ceijlonsche Ministers zullen werden aangeschreeven
wameer zij twee scheepen uit Nederland mogte bekomen
als dan een naar herwaards en hen naar Bengalen. Fol:
1700.
Wat de Bengaalsche Ministers door de Hoge Regeering
al worden aangeschreeven wameer zij een schip van
Ceijlon zullen bekomen. Fol: 1701.
Die met amfioen en Salpeter direct naar herwaards zal
moeten werden afgezonden. Fol: 1701.
Voornamelijk twee ingehuurde scheepen naar Ceijlon
gedestineerd zullen werden geconvoijeerd door het
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gewapend schip Christophorus Columbus tot aan het
Prince Eijland. Fol: 1701.
• Van de periode voor komende bij de missive vanden heer
eerste advocaat der kompagnie guip in aanden
comissaris sluijsken aan kabo zal door de Hoge regeering
aan de Ministers op de buiten comptoiren kennis werden
gegeeven. Fol: 1702.
27 mei 1795
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd dat hoogst dezelve de tweede secretaris
der Hoge Regeering Godfried Christoffel Fetmenger
onder de hand had gesondeert omtrend depost van
president van den raad van Justitie. Fol: 1703.
• Die zig daar toe bereidwillig had getoond. Fol: 1703.
• En had hoogst dezelve dus eene missive ter resumtie
rond gezonden ter informatie der Hoge Regeering vande
op zending van voormelde Raden, de vervulling der
vacante plaatzen ende aanstelling van voormelde
Godfried Christoffel Fetmenger tot president. Fol: 1704.
• Waar meede de Heeren Commissarissen Generaal Alting
en Johannes Siberg zig hadde geconformeert onde Heer
Comissaris Generaal Frijkenius onder bij voeging dat
hoogst dezelve bleef persisteeren bij het advies in het
besoigne van den 16 deezer geproduceert. Fol: 1704.
• Is gearresteert eene missive aan de raad van justitie
relatief voorschreeven remonstrantie. Fol: 1704.
• Wat den Heer Commissaris Generaal Frijkenius na het
afleezen van voormelde missive aan het besoigne
communiceerd. Fol: 1705.
• Van welke missive copia aan de hooge regeering zal
werden gezonden. Fol: 1705.
• Verzoek aanden heer Commissaris Generaal Nederburgh
om den vice president van den raad van justitie George
Jacob van Rossum het ongenoegen van Heeren
Commissarissen Generaal voor te houden. Fol: 1706.
• Den heer Commissaris Generaal Johannes Siberg legt
over eene nadere project lading voor de over Ceijlon naar
Nederland aan gelegde scheepen Berlicum ende eens
gezindheid voor Ceijlon en Nederland. Fol: 1706.
• Approbatie derzelve. Fol: 1707.
• Wat de Ceijlonsche Ministers door de Hoge Regeering
zal werden aangeschreeven omtrend de belading van
gemelde scheepen. Fol: 1707.
• Vervolg der deliberatien omtrend des kompagnies
bezittingen omslag en handel te kuste Chormandel. Fol:
1708.
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1/ Bepaling omtrend den lijwaat handel des kompagnies
weege daar ter kuste. Fol: 1708.
2/ De afzending van een schip des jaarlijksch naar
Chormandel om over Bengalen naar herwaards te
retouneeren wanneer het hier vevens gemelde effect
komt te sorteren voldoende geordeeld. Fol: 1709.
In welk geval daar toe twee scheepen zullen worden
vereischt. Fol: 1709.
3/ De prijsen voor de koopman schappen in Bengalen
behaald worden de zullen tot een cijnosure moeten
verstrekken voor de publicque verkopingen ter
voorschreeven kuste. Fol: 1710.
4/ Wat bij de adviesen der Hoge Regeering en die der
Ministers op voorschreeven kust nopens de comptoiren
Palicol en Jaggernaikpoeram voorkomt werd in
overweging genomen. Fol: 1710.
En is Palicol verkoozen tot het voornamste comptoir om
de noord. Fol: 1711.
De weder op bouwing van een pakhuijs te narsapoer zal
bij provisie werden uitgesteld. Fol: 1712.
Ten comptoire Jaggernaikpoeram zal een resident en een
adsistent werden geplaatst. Fol: 1712.
Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius oordeeld om
ter zijde vermelde reedenen dat Jaggernaikpoeram de
geschikste plaats was tot een hoofd comptoir om de
noord. Fol: 1712.
Bepaling van het getal der dienaaren voor ieder
comptoiren der zelver fractementen. Fol: 1714.
Voorschreeven fractementen zullen aldaar teegens 20
stuivers de gulden maandelijk worden uijt betaald. Fol:
1715.
Onder ter zijde vermelde restrictien zal aan de dienaaren
aldaar werde afgestaan alle de tollen, pagten enz
(enzovoort). Fol: 1716.
Tot een recognitie aan de comp: (Compagnie) zal
s'jaarlijksch f 15000: - door de gezaghebber en
Residenten moeten werden uijtgekeerd. Fol: 1718.
en Zullende M: M: (Ministers) werden gequalificeert om
in deverdeeling dervoorschreeven recognition onder
aprobatie der Hoge Reg: (Regering) denodige
verschikkingen temoge maken. Fol: 1718.
gelijk ook wanneer de presente operhoofden daar in
difficulteiten mogten maken dan andere daar toe tever
kiesen. Fol: 1718-1719.
het japans staafkopen dat tot de vermunting zal worden
gebruijk zal met zo veel procentos aan de komp:
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(compagnie) moeten worden voldaan als het aldaar of in
Benganlen bij publicque verkoping heeft gehaald. Fol:
1719.
recommandatie aan de M: M: (Ministers) te doen van zig
voor alle knevalarijen op poene van privatie en dimotie.
Fol: 1719.
qualificatie aan dezelve te verleenen om wanneer de
onderhandelingen met den Nabab Walaasja Amir-oelHindoe Oemoedoes-oel-Moelk Asaph Dauwla Sjaffer
Jengoe Bahadoer Siphag Salar omtrend de afstand van
Paleacatta geenvolg mogte neemen als dan aldaar een
resident en adsistent te plaatsen. Fol: 1719-1720.
Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
inheererd hoogst desselfs advies ter resolutie van den 16
deezer (meij) g'insereerd. Fol: 1720-1721.
op heffing der tollen van de lijwa ten die van daar naar
Nederland worden vervoerd voor den tijd van 6: Jaaren.
Fol: 1721-1722.
terwijl die naar andere comptoiren in Indie en Kabo
zullen worden vervoerd niet meer zullen mogen
bedragendan 2/3 van die op de Engelsche copmtoir
worden betaald. Fol: 1722.
de onkosten tot reparatie aan het oude fort te
Sadraspatnam zullen niet moge excedeeren de som van f
10000. Fol: 1722-1723.
hoe met de overige gebouwen door hum zal moeten
werden gehandelt. Fol: 1723.
item met de fortification in de oorlog met de Engelschen
geruineerd. Fol: 1723.
als meede met de aan handen zijnde restanten. Fol: 17231724.
uit welke perzoonen de politieke Raad zal moeten
werden geformeerd. Fol: 1724.
hoe het schrijfwerk zal moeten werden ingenigt. Fol:
1724-1725.
hoe de Administraatie van de Justitie. Fol: 1725-1726.
Wat dezelve aanteschrijven omtrend de geproponeerde
verplaatsing van deZaaken den wees kamer en Diacorij
naar Ceijlon. Fol: 1726-1727.
resumtie der requesten van eenige Choromandelsche
bediendens. Fol: 1727-1728.
is in aanmerking genomen dat dezelve niet anders, als
omtrend die van Bengalen heeft plaats gehad, kommen
werden be handeld. Fol: 1728.
hoe met de over compleete Dienaaren aldaar te handelen.
Fol: 1728-1729.
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de vervulling derposten aldaar tot een volgende
geleegenheid aangehouden. Fol: 1729.
• Berigt van den Raad Extra ord: (ordinair) Pieter van de
Weert houdende informatie in hoe verre het schip de
Erfprins deel heeft gehad in de herneeming van het schip
Houtlust. Fol: 1729-1730.
• En is uit kome te blijken dat er geen termen zijn om aan
de Equipagie van dat schip even als aan dat van het
gewapend schip de Christophorus Columbus buit geld
toe teleggen. Fol: 1730-1731.
• als waar omme dat verzoek is vandehand geweezen. Fol:
1731.
• en had den kapitein van dien bodem veel Eer een
correctie verdiend. Fol: 1731.
• verleend ontslag aande p: (provisioneel) tweede
secretaris der Hoge Reg: (regeering) Simon Hendrik
Rose als geassumeert Lid in den Raad van Justitie. Fol:
1731-1732.
• Aanstelling van den Stads Apotheker Jacob George
Diederik Paschen tot hoofd van de chirurgie met de gagie
van f 80 ter maand. Fol: 1732.
• Aanden kapitein Jan Cornelis Baane zal werden ter hand
gesteld extract uit de Missive van de heer Eerste
advocaat guepen aan den commissaris sluijsken. Fol:
1732.
• de particulier ingeh: (ingehuurde) scheepen Berlicum en
de Eensgezindcheid naar Ceijlon bestemd zullen door
hem worden geconvoieerd. Fol: 1732-1733.
• enden inhoud van dat Extract werden gesecreteerd. Fol:
1733.
2 junij 1795
• Lecture eener Missive van den gezaghebber te Banda
Francois van Boekholtt bedeelande zijn aan komst van
Java aldaar met eenige scheepen onder zijn convoij. Fol:
1734-1735.
• maar vreesde om bezijden vermelde reedenen dat het op
Timor niet moest zijn zo als het behoorde. Fol: 1735.
• item van eene van den gouverneur te Amboina
Alexander Cornabe in ontwoord op de van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) nopens de admissie van
vreemde oorlog scheepen. Fol: 1735.
• welke orders door hem instuikte observantie zal werden
gehouden. Fol: 1735.
• Den Heer C: G: Ge: A: (Commissaris en Gouverneur
Generaal Alting) communiceert eene missive vande
Amboinasche M: M: (minister) behelsende de op
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zending van den Resident van Boure Arie Comans met
de stukken ten zijn en lasten over gedreeven particuliere
handel met de Engelschen. Fol: 1735.
die inhanden vanden Advocaat fiskaal zal worden
gesteld. Fol: 1735-1736.
ontfangst eener Missive van den gouverneur Willem
Beth Jacobs te Macasser dienende in antwoord op die
van Heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
nopens de admissie van vreemde oorlog scheepen. Fol:
1736.
welke onder door hun in stipte observance zoude worden
gehouden. Fol: 1736.
Den heer C: G: S: (Commissaris Generaal Siberg)
communiceerd de door Hoogst dezelve genomen
precautien bij den afscheep van specerijen aan
particuliere verkogt. Fol: 1736-1738.
die geaprobeerde, dog zal daar toe voor aan wierde
benoemd gecommitteerde leeden uit den Raad van
Justitie. Fol: 1738.
dog zal alvorens de president van den Raad van Justitie
daar over werde onderhouden. Fol: 1738.
verzoek door gem: (gemelte) President gedaan om der
sterking van den Raad met nog twee geassumeerde
Leeden. Fol: 1738-1739.
Zijn daar toe aangesteld der operkoopman buiten emploij
Pieter Walbeck en de Commissaris van de Bank van de
Bank van Leening Jan Justinus Keijzer. Fol: 1739-1740.
omtrend de aanstelling van gem: (gemelte) Jan Justinus
Keijzer zal den Presiden van voorn: (voornamelijke)
Bank werde onderhouder. Fol: 1740.
Waar meede den heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) zig heeft gelieve te Changeeren. Fol: 1740.
geaccordeerde instantie door de Hoge Reg: (Regeering)
aan het ord: (ordinair) Lid in den Raad van Justitie
Gijsbertus Adrianus Jan Heldewier om weegens
indispositie een spring togtje naar Java te moge doen.
Fol: 1740-1741.
en verder verzoek om geduuren de dien tijd
courshouding van gagie en Emolumenten hem het
accordeererd. Fol: 1741.
dat gedelineerd dog zonder consequentie voor het
vervolg geaccordeerd het douceur ende Emolumenten
aan voorn: (voornamelijke) post geaccrocheerd
geduurende zijne Jan Justinus Keijzer naar Java. Fol:
1741.
qualificatie tot den afstand van specerijen en Japan
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staafkoper aan den Armenisch koopman Arethon Zakara
voor de hier bij vermelde prijzen. Fol: 1741-1742.
gedliceerd verzoek van den burger Mr: W; A: (Meester
Willem Arnold) Velingius om als Advocaat voor beide
collegien van Justitie alhier te moge postubeeren. Fol:
1742.
dog hem gepermitteerd als procureur zodanig te ageeron.
Fol: 1742-1743.
aanstelling van den onderkoopman Cornelis Eekhout
Daniel Borgstein tot Lid in het collegie van scheepenen.
Fol: 1743.
voor gedragen instantie door de Hoge Reg: (Regeering)
van Dominus Cornelis Eekhout Daniel Borgstein om
over Ceijlon met een der particuliere ingehuur de
scheepen te mogen repatrieeren behoudens qualiteit
gagie en bagaie mitsgaders vrij transport voor hem zijn
zoortje eneen slavimietje. Fol: 1743-1744.
welke eerste gedeelte aan hem is geaccordeerd dog zal
hij zig omtrend het transport en kost geld moeten
verstaan met de schipen van voorn: (voornamelijke)
bodem. Fol: 1744.
Van de hand geweezen verzoek van de naar Nederland
op gezoud en wordendegeweese ord: (ordinair) Leeden
in den Raad van Justitie Albertus Cornelis Hartman van
Wijnand van Hoesen en Christianus Henricus
Christophorus Wegener om geinformeert teworden
vandereedenen hummer voorschreeven opzending. Fol:
1744-1745.
advis van den heer C: G: F: (Commissaris Generaal
Frijkenius) omtrend dit verzoek. Fol: 1745.
verschijning in het besoigne van een te souratte thuijs
hoorende Arabier. Fol: 1745-1746.
en communiceerd de bij hem bekome informatien van
een aanslag der fransche op Poulo Pinang. Fol: 1746.
Den heer C: G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
communiceerd dat door Hoogst de zelve was onder
houden den vice president vanden Raad van Justitie
Jacob George van Rossum weegens de Remonstratie
aande Hoge Reg: (Regeering) gerigt. Fol: 1746.
en wat daar op door hem aan gem: (gemelte) zijn hoog
Edelheid ten ontwoord is gegeven. Fol: 1746-1747.
verzoek van voorn: (voornamelijke) vice President van
Jacob George van Rossum om te moge behouden het
douceur van 100: ter maand. Fol: 1747.
dat aan hem onder bezijde vermelde bepaling is
geaccordeerd. Fol: 1747-1748.
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gevoelen vanden heer C: G: F: (Commissaris Generaal
Frijkenius) hier omtrend. Fol: 1748.
• toelage aan de klerken ter secretarij van Heeren C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) de Abraham Jacobus De
Coo en Willem Ruth van Andringa van 10 en 5
rijkdalders ter maand. Fol: 1748.
• Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
produceerd hoogst desselfs aanmerkingen op het advies
van den Heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) betreffende Remonstratie van den Raad van
Justitie. Fol: 1748-1754.
• reserve vanden heer C: G: N: Commissaris Generaal
Nederburgh) om daar teegens aan tee keningen te
latendoen. Fol: 1754-1755.
• Besluit om op den 10 deezer (junij) inspectie te neemen
van de Militairen guarnisoen houdende op Mr: (Meester)
Cornelis. Fol: 1755.
• Den heer C: G: N: Commissaris Generaal Nederburgh)
produceerteene nieuwe wassende zeekaart van kabo de
goede hoop tot het Land van den Eendragt onde
Moluccas. Fol: 1755-1756.
• de vergadering van XVII zal werden verzogt die door des
kundige te laaten examineeren. Fol: 1756.
13 junij 1795
• Lecture eener Missive van de Javasch gouverneur van
Pieter Gerardus van Overstraten houdende dat hij zig
pligt schuldig zoude gedragen naar het aangeschreevene
omtrend de cochim, chinasche Bark De Armida. Fol:
1757-1758.
• item van twee van den gezaghebber te Banda Francois
van Boekholt bedeelende de eerste zijne komst van Java
aldaar. Fol: 1758.
• en de andere van de door hem genome precantien in de
af zending van de specerij Bark naar herwaards. Fol:
1758-1759.
• als van de overzending van den koopman Bangeman om
Heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) te
informeeren vande slegte gesteldheid der noten perken.
Fol: 1759.
• dat de zaaken op arouw geschikt waaren, dog dat de
gorammers zog nog zeer vij andelijk gedroegen. Fol:
1759-1760.
• waar om hij een commissie ter onderzoek had benoemd
die hij dagelijks te rug verwogte. Fol: 1760.
• mitsgaders dat de vermiste pantjalling van Timor
behouden was aangeschreeven. Fol: 1760.
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aprobatie der voor zorgen genomen omtrend
voorschreeven specerij Bank. Fol: 1760.
dog de dispositie omtrend deslegte gesteldheid der
Notenperken aangehouden tot nader ontfangst der
stukken die met den koopman Bangeman zoude worden
overge zonden. Fol: 1760.
Den heer (Commissaris Generaal Frijkenius)
communiceerd den in houd van twee Missives van Java
ontfangen de eene van den kapitain Kuvel ende andere
van den gouverneur van die kust. Fol: 1760-1761.
Bedeelende het arrivement aldaar van s'land fregat d'
Amazoon het gewapend schip de Hertog van Brunswijk
ende Brik Harlingen. Fol: 1761.
dat de Amazoon op de van Banda verwagt worden de
spcerij Bark Zoude gaan kruijssen. Fol: 1761.
en dat den gezaghebber in den oost hoek was
aangeschreeven gem: (gemelte) Bark bij aankomst
aldaar aan te houdend tot het arrivement van ge, :
(gemelte) fregat d' Amazon. Fol: 1761.
dat de Hertog van Brunswijk om zijne afgemakre
equipagie te herstellen ter Samarangsche rheede zonde
blijven leggen. Fol: 1761-1762.
als vande plaatzing van een ploeg Javasche zeevaarende
en eenige kannomiers op de Brik Harlingen tot supletie
der Equipagie. Fol: 1762.
ontfangst eener dup: (duplicaat) Missive vande
Ceijlonsche M: M: (Minister) in dato 21 april
jongstleeden (1794). Fol: 1762-1763.
houdende eerbiedige bedeeling der reedenen waar aan
moeft worden toegeschreeven dat de Negotie Boeken
zict op zijn tijd naar herwaard rieden ge zouden. Fol:
1763.
als meede de oor zook van het accressement der lasten
van dat gouvernement. Fol: 1763.
En verzoek omtrend den neemen van depagter bij de
Boeken. Fol: 1763.
is goedgevonden omtrend het eerste de dispositie aande
Hoge Regeering over telaten. Fol: 1763-1764.
terwijl betrekkelijk de op gave van het beloop den lasten
en wiesten. Fol: 1764.
on het verzoek omtrend de behandeling derpagter zal
worden gevorderd de consideratien van den visitateur
generaal Conraad Martin Neun. Fol: 1764.
resumtie eener Missive van den kapitain op het
gewapend schip de Hertog van Brunswijk van straaten
geschreeven te Samarang. Fol: 1764.
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kennisgevende van het neemen van een zeerovers
vaartuig waar van de manschap was gevlugt. Fol: 17641765.
dat hij om dat het lek was, genood zaakt was geweest te
laten ziuken. Fol: 1765.
mitsgaders dat de rovers op de hoek van Pamanoekan een
geheele negorij hadde. Fol: 1765.
En dat de zieken zijner Equipagie zig aande beeter hand
bevonden. Fol: 1765-1766.
Den heer C: G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
communiceerd dat door Hoogst de zelve was onder
houden den Directeur van de Bank van Leening Conraad
Martin Neun over de aan stelling van den commissaris
dier Bank Jan Justinus Keijzer tot geassumeerd lid inden
Raad van Justitie. Fol: 1766.
zo is uit dier hoofde de aan stelling van gem: (gemelte)
Jan Justinus Keijzer voor gearresteert gehouden. Fol:
1766-1767.
En heeft gem: (gemelte) zijn Hoog Edelheid verder
gecommuniceert dat hoogst dezelve de President van den
Raad van Justitie had onder houden over het benoemen
van gecommitteerde leeden bij de verkoop en afscheep
van specerijen. Fol: 1767.
die betuigt had geen Zwarigheid daar in te vinden. Fol:
1767.
En is uit dien hoofde het bezijde vermelde tot een
permanente order gestatueerd. Fol: 1767-1768.
waar van aande Hoge Reg: (Regeering) enden raad van
Justitie bij extract zal worden informatie gegeven. Fol:
1768-1769.
Den heer C: G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
communiceerd dat meede dat C: C: (Commissaris) ter
zee en tevelde door Hoogstde zelve waar en
geinformeerd vande goed keuring van het plan ter op
rigting van een corps inlandsche cavallerij. Fol: 1769.
en dat gem: (gemelte) C: C: (Commissaris) hadde
aangenomen de gevorderde opgave nopens het kostende
derzelve Heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
te zullen supediteeren. Fol: 1769-1770.
Zo is besloten die opgave te blijven afwagten. Fol: 1770.
genomen inspectie door Heeren C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) vande Militairen in
guarnisoen leggende op Mr: (Meester) Cornelis Paulus
van Rhijn. Fol: 1770.
die door Hoogst dezelve waar en bevonden zeer wel
gedresseert te zijn. Fol: 1770-1771.
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terwijl van die in de stad guarnisoen houdende op aan
staande woens dag inspectie zal worden genomen. Fol:
1771.
En aan den kapitain commandant van voorschr:
(voorschreeven) post Mr: (Meester) Cornelis Paulus van
Rhijn het gevolgen van Hieren C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) worden betuigt over zijne
iever en vigilantie in den dienstm . Fol: 1771-1772.
mitsgaders tot wegneeming der disputen over den rang
zijne acte als kapitain worden geantidateert boven den
kapitain van het regiment van wurtenberg. Fol: 1772.
Den Heer C: G: Ge: A: (Commissaris en Gouverneur
Generaal Alting) communiceert het door de Hoge Reg:
(Regeering) ontzegt verzoek van den kapitein van het N:
A: (Nord Amerikansche) schip The Bethsij om permissie
tot den in en weder uijt voer van goederen. Fol: 1772.
dog dat dezelve nader had verzogt ter voldoening aande
benodigde reparatie aan zijn schip eenige goeren ter
verkoop aan de wal temoge brengen. Fol: 1772-1773.
het gedaan onder zoek door de commandeur O: S: na het
op gegeeven Lek aan zijn schip. Fol: 1773.
die het met de opgave overeenkomstig hadde bevonden.
Fol: 1773.
dog uit hoofde van de bekomen informatie dat schip en
lading aan de Franschen zonde behooren had de Hoge
Reg: (Regeering) Besloten hier omtrend het goedvienden
van Heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) te
verzoeken. Fol: 1773-1774.
zo zijn de door hem geproduceerde paieren gexamineert
dog niet voldoende geconsidereerd. Fol: 1774-1775.
besloten van hem op te eischen alle de stukken zijn schip
en Lading Concerneerende. Fol: 1775.
dog hem intuschete permitteeren de verzogte reparatie
aan zijn schip. Fol: 1775-1776.
Examinatie van een pakket papieren met gem: (gemelte)
N: (Nederburgh) A: (Alting) schip Mauritius aangebragt.
Fol: 1776.
Zijn daar van geleezen twee brieven een aanden Burger
Joseph Dat en de andere aanden kapitein der Artillerie te
Samarang Dominicus Michiel Barbier geaddresseerd.
Fol: 1776.
welke laatste van een speculative inhoud bevonden
zijnde zo si besloten dezelve aan den Javasch gouverneur
te zenden met recommendatie om op dezelve een
wakend oog te houden. Fol: 1776.
voorgedragen verzoek door de Hoge Reg: (Regeering)
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van de naar Nederland op gezonden wordende geweesen
leeden in den raad van justitie. Fol: 1776-1777.
1/ Om vrij van transport en kostgeld ieder hunne een
Mansslaaff tot op passing te moge meede neemen. Fol:
1777.
2/ Als ook om een gratieuse dispositie nopem hun
tractement en logies op het schip de Ondernemingh. Fol:
1777.
3/ om een verandering temoge hebbe inde aanhun
gepermitteerde bagagie. Fol: 1777.
Zo is de dispositie op voorn: (voornamelijk) instantien
aande Hoge Reg: (Regeering) overgelaten. Fol: 1777.
Dog tot interpretatie van het aangeschreevene aande
Hoge reg: (regeering) ten hunne op zigte het hier bij
vermelde te verklaaren. Fol: 1777.
Her stelling vanden in anno 1792 tot stads kind
verklaande onderkoopman Carel Adriaan Palm. Fol:
1778.
En aangehouden de dispositie op het gedaan verzoek
door de Hooge regeering nopens de gagie van den
opperkoopman Pieter Walbeek. Fol: 1778.
Qualificatie aande Hoge Reg: (Regeering) om tot
interpretatie haarer publicatie rakende devrije handel op
Sumatras westkust de gemeente bij eene naderd
publicatie van het hier bij vermelde het formeeren. Fol:
1778.
Als ook om wegens gebrek aanberg plaats depakhuijzen
op het eiland de kuijper te laaten emploijeeren tot het
opslaan van zuijker. Fol: 1779.
Mitsgaders om aanden kapitein op het schip De
Onderneming te verleenen een acte zonder bepaling van
gagie. Fol: 1780.
En hem nevens de equipagie telaten behouden de gagie
die zij op de pakketboot De Kraaij hebben gewonnen.
Fol: 1780.
Nadere resumtie der stukken rakende de Japansche
handel vermeld onder de notulen vanden 16: meij
jongstleeden. Fol: 1780.
Voordeelen op dien handel behaald in den tijd van 10:
jaaren. Fol: 1781.
En hoe dezelve in het vervolg zoude konnen werden
gedreeven. Fol: 1782.
Om bezijde vermelde reedenen zal het plan vanden Heer
Raad ord: (ordinair) Isaac Titsingh dien handel betreffen
de voor als nog niet ter executie worgelegd. Fol: 1782.
Waar op den presente voet daar meede gecontinueerd.
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Fol: 1784.
• Den heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) communiceert dat door Hoogst
dezelve eenige baalen kapok van Java waaren geeischt
om bet een proef naar China te verzenden. Fol: 1785.
• En wat de in koops hadde bedragen. Fol: 1786.
• Zo is goedgevonden het zelve dit jaar te doen gevolg
neemen onder aanschrijvens van het ter zijde vermelde
aandie bediendens. Fol: 1787.
20 junij 1795
• Geaccordeerde voordragten door de Hoge Reg:
(Regeering) gedaan. Fol: 1788.
• 1/ Om aan den geweese tweede secretaris den Hoge
regeering Christoffel Fetmenger toe te leggen het surplus
van gagie dat hij in die qualiteit zonde hebben genoten.
Fol: 1788.
• 2/ Als om tot ordinair leeraar in de Nederduijtsche
gemeente van Ceijlon herwaards te beroepen den
predikant Rudolph Godfried Kauwerts. Fol: 1789.
• En naar Amboina te beroepen den predikant Fredrik
Lodewij Mulder. Fol: 1789.
• Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) vermeend dat dezelve voor Batavia
had behooren te worden beroepen. Fol: 1789.
• 3/ Dat in commando op het gewapend schip De Eendragt
is geplaatst den Kapitain Hermanus Muller. Fol: 1789.
• En den Kapitain Hendrik Reichman op het schip
Neerlands Welvaaren. Fol: 1790.
• Mitsgaders den Kapitain Lieut': (Lieutenant) Jan Simon
Schmidt op het schip De Resolutie. Fol: 1790.
• Die bij dee ze tot kapitain ter zee is bevordert. Fol: 1790.
• Resumtie van een extract resolutie van den Raad van
Justitie en een declaratoir van den Advoct: (advocaat)
fiskaal houdende gedaan onderzoek naar deperzoonen
die zig in Ao (anno) 1792 alhier hebben schuldig
gemaakt aan het drijven van morshandel met de
overheeden van de scheepen West Cappelle en De Sterve
Schans. Fol: 1790.
• En is daar uit kome te blijken dat hij om ter zijde
vermelde reedenen geen actie teegens de zelve kan
entameeren. Fol: 1790.
• Zo is onder de hier bij vermelde remarque besloten het
voor eerst daar bij te laaten berusten. Fol: 1791.
• Nadere resumtie der stukken concerneerende de
eijgendom van schip en lading van het N: A: (Noord
Amerikaansch) schip The Bethsij. Fol: 1792.

H O G E C O M M I S S I E | 544

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Die onvoldoende zijn beschouwd. Fol: 1794.
Dog naar ook niet is gebleken dat zelve fransche
eijgendom zoude zijn. Fol: 1794.
Zo zal hem zijne instantie worden geaccordeerd. Fol:
1795.
Dog teevens verpligt na bekome reparatie deeze rheede
te verlaaten. Fol: 1795.
Den heer C: G: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) vermeend dat schip en lading voor
een effective N: A: (Noord Amerikaansch) eijgendom
moest worden gehouden. Fol: 1795.
Uijt gedeelde douceurs aan de militairen op Mr: Cornelis
tot Rds (rijksdalders) 607: 41, -. Fol: 1795.
Dat bij de boeken zal worden afgeschreeven. Fol: 1796.
Verzoek van A: M: (Anna Margaretha) van Gangel
Huijsvrouw van Mr: C: H: C: (Christianus Henricus
Christophorus) Wegener nopens zeekere acte van
revocatie. Fol: 1797.
En is aan haar geaccordeerd het laatste lid van dat
verzoek. Fol: 1798.
Waar van extract aanden advocaat Christoffel Schultz 99
zal worden afgegeeven. Fol: 1799.
Mitsgaders aan den Raad van Justitie nevens copia van
het request werden gezonden. Fol: 1799.
Onder de hier bij vermelde aanschrijvens. Fol: 1799.
Aanmerkelijk verschil vande behondeprijs voor de
Amphioen bij het voorige jaar. Fol: 1800.
Waar omtrend van de Hoge Reg: (Regeering) berigt zal
werden gevorderd. Fol: 1800.
Reflectien van den heer C: Ge: F: (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) daar omtrend. Fol:
1801.
Aanteekeningen van welm: zijn Hoog Edelheid ter zijner
de charge. Fol: 1802.
Reserve vanden heer C: Ge: N: (Commissaris General
Sebastiaan Cornelis Nederburgh) teegens tot na het
inkomen der gevorderde consideratien vande Hoge
regeering. Fol: 1802.
Vier ledige instantie van de ambagtslieden bescheiden
op het eiland onrust. Fol: 1802.
Zullende daar op de consideratien en het berigt van de
Hoge Reg: (regeering) werden gevorderd. Fol: 1803.
En omtrend het voorgedragen verzoek nopens de toe
teleggen gagie aanden opperkoopman Pieter Weelbeek
als hier bij vermeld worden geinformeerd. Fol: 1804.
Aaanmerkingen van den heer C: Ge: F: (Commissaris
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Generaal Simon Hendrik Frijkenius) daar omtrend. Fol:
1804.
• Item van den heer C: Ge: N: (Commissaris General
Sebastiaan Cornelis Nederburgh). Fol: 1804.
• Den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) produceerd het ter voldeming aan
het verlangen van de verg: (vergadering) van XVII
(Heeren Zeventien) nopens de toekomstige staat van de
comp: in Indie. Fol: 1805.
• Nevens de consideratien van den heer C: Ge: A:
(Commissaris Generaal Willem Arnold Alting) op eene
missive door de heeren C: C: G: G: N & F
(Commissarissen
General
Sebastiaan
Cornelis
Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius) van Cabo aan
welmelde zijn Hoog Edelheid en nu wijlen de Heer C:
Ge: (Commissaris Generaal) van Stockum geschreeven.
Fol: 1805.
• Die in rondleezing zijn genomen. Fol: 1806.
• Bepaald vertrek van het schip De Onderneeming. Fol:
1806.
• En besluit om de zelve de kaab te laaten aandoen. Fol:
1806.
27 junij 1795
• Wat bij het nagaan der orders omtrend de spillagie aande
scheeps overheeden toegelegd bijde uijt leevering van
peeper in Nederland is kome te blijken. Fol: 1808.
• Terwijl de dispositie is aangehouden tot na het inkomen
der notitien vande uijt geleeverde ladingen in Nederland.
Fol: 1809.
• Antwoord van de Mallabaarsche M:M: (Ministers)
nopens het aangeschreevene betrekkelijk het formeeren
vande staat reekening. Fol: 1809.
• Reedenen door dezelve geallegueerd waarom die order
bij de boeken van 1793/4 met heeft konnen worden
geabserveert. Fol: 1810.
• Dog waar aan in het vervolg stipt zoude worden voldaan.
Fol: 1810.
• Is omtrend het eerste poinct goedgevonden de dispositie
aande Hoge Regeering overtelaten. Fol: 1810.
• En het effect omtrend het tweede te blijven afwagten.
Fol: 1810.
• Ontfangst eener secreete missive vanden gezaghebber ter
voorschuleven luste in antwoord op de circulaire ordre
nopens de admissie van vreemde oorlog scheepen enz:.
Fol: 1810.
• Welke onder stipt bij hem zoude worden geobserveert.
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Fol: 1811.
Berigt van den Raad van Justitie op het request van W:
H: G: (Willem Hendrik) van Bijland vermeld bij de
resolutien van 18: april jongstleeden. Fol: 1811.
Is verstaan te berusten in de dispositien door den Raad
genomen in datis . . . . . december 1794 en 6: febr:
(februarij) 1795:-. Fol: 1813.
En uit dien hoofde vande hand geweesen deverzoeken bij
voorschreeven request gedaan. Fol: 1813.
Waar van extract aande Hoge regeering den Raad van
Justitie en den suppt: (suppliant) zal worden afgegeeven.
Fol: 1813.
Den Heer C&G: G: A: (Commissaris en Gouverneur
Generaal Willem Arnold Alting) communiceerd het
verzoek aande Hooge Regeering gedaan door den
armineesch koopman Mekertitch Wassig. Fol: 1814.
Behelzende dat hij onkundig van het interdiet teegens de
verzending voor particuliere reekening op vraagt hij 884
kisten had aangebragt. Fol: 1814.
En daar om had verzogt dezelve voor de hier bij
vermelde prijzen door de comp: (compagnie) mogte
worden overgenomen. Fol: 1814.
Mitsgaders dat hij aan het goedvinden der Hooge
Regeering overliet op welke wijze dat bedragen aan hem
tevoldoen. Fol: 1815.
Zo is consideratie genomen de verleegenheid aan thee
waar in de kaabsche ingezeetenen zig zullen bevinden.
Fol: 1815.
Goedgevonden die ter verzending naar derwaards voor
de comp: (compagnie) over teneemen. Fol: 1816.
En hem, wanneer er scheepen binnen kort voor China
arriveeren te betalen met Japans staat koper teegens 35:
rds (rijksdalders) de 125: ponden. Fol: 1816.
Dog in het contrarie geval met garioffel Nagulen teegens
78: stuijvers het pond. Fol: 1816.
Terwijl de Hoge Regeering van deeze bepaling voor als
nog niet zal worden geinformeerd, maar het zijde
vermelde aandezelve alleen worden bedeeld. Fol: 1816.
Mitsgd: (mitsgaders) gem: (gemelde) Mekertitch Wassig
zig intusschen moeten verboeden om het Japansche staat
koper ende Nagulen voor de bepaalde prijzen te
accepteeren. Fol: 1816.
En is daar en teegen vande hand geweezen het verzoek
van den capitein der Chineesche natie om het gewapend
schip De Christophorus Colombus tot convoij den
Chinasche jonken tot door Straat Banka. Fol: 1817.
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Dog zal de Hooge Regeering werden gequalificeerd tot
dat einde te emploijeeren de voor Palembang
gedestineerde pantjalling Dama en Frangano. Fol: 1817.
Om de hier bij vermelde reedenen zal het tot een zee
batterij geapproprieert schip Neerlands welvaaren van
zijn onderste laag geschut worden geligt. Fol: 1818.
Resumtie van een addres van commissarissen ter zee en
te velde. Fol: 1818.
Is daar omtrend goedgevonden. Fol: 1819.
1o/ Aan de zelve qualificatie te geven tot de vergrooting
van de caserne op de waterplaats en den op bouw van een
commandant wooning. Fol: 1819.
2/ Goed te keuren de aanbesteeding van een stal voor
120: paarden voor agt duijsend rijxdaalders. Fol: 1819.
3/ Terwijl voor notificatie is aangenomen deplaatzing
der nationale militairen op de waterplaats. Fol: 1820.
4/ En de verdere dispositie op voorschreeven addres
aangehouden. Fol: 1820.
Voor gedragen verzoek van den lieutenant coll:
(collonel) Carel Hendrik Reimer om ont slagen te
worden van den dienst van scriba bij commissarissen ter
zee en te velde. Fol: 1820.
En dat in desselfs plaats mogt worden aangesteld den
onder koopman Laurentius Kesman. Fol: 1821.
Aanstelling van dezelve tot amaneunsis voor den tijd van
sesmaan den onder toelaage van 50: rds (rijksdaalders)
ter maand. Fol: 1821.
Den heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) produceert hoogst desselfs contra
aanteekennigen op de aanmerkingen van den heer C: Ge:
F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius)
betrekkelijk de remonstrantie van den Raad van Justitie.
Fol: 1822.
De door den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) onder te kenne gave van het
ter zijde vermelde zijn overgenomen. Fol: 1827.
Productie door den Heer C: Ge: S: (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) van hoogst desselfs
aanmerkingen op de aanteekenningen van den Heer C:
Ge: F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) opzigtelijk de gehoude verkoop van
amphioen. Fol: 1827.
Den heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) in hereert hoogst desselfs ter
resolutie van den 20: deezen aangeteekende reserve. Fol:
1829.
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Gemaakte alteratie in het besluit vanden 28: ste maart JS:
(jongstleden) nopens de tijd vanden overneemd van de
residentie Joana door de aangekome resident van
Nijvenheim. Fol: 1830.
• Wat daar omtrend door de Hoge Regeering aanden
gouverneur van Javasch N: O: (noord oost) kust zal
worden aangeschreeven. Fol: 1830.
• Nadere deliberatie omtrend de depeche van het schip De
Onderneeming naar Nederland. Fol: 1830.
• En is nood zakelijk geoordeeld dat de kaab de goede
hoop door dezelve word aangedaan. Fol: 1831.
• Aanschrijvens aanden commissaris Abraham Josias
Sluijsken aldaar betrekkelijk voorschreeven bodem. Fol:
1831.
• Bepaling van den zelver vertrek op den 2: der maand
julij. Fol: 1832.
• Afschaffing van het houden van vendutien aan het huijs
van den kapitain der chineesche natie van scheepen die
nog tot de vaart konne worden geemploijeerd. Fol: 1832.
• Zullende het zelve aldaar maar alleen plaats hebben van
geheel afgevaeren scheepen. Fol: 1832.
• Terwijl de eerst gemelde in het stads of Heeren
Logement zullen moeten worden opgeveild. Fol: 1832.
• Als ook aanhet publiek advertentie geeven van de
equipagie goederen die daar bij zullen worden verkogt
en wat daar voor aan de comp: (compagnie) zal moeten
worden betaald. Fol: 1833.
• Gemaakte reflectien omtrend de door den Commandeur
Willem Jacob Andriesse aande Hoge Regeering gedaane
opgave van de geringe waarde en het gering emploij dat
van het verkogte schip De Arend kondeworden gemaakt.
Fol: 1833.
• Die deswegens door de Hoge Reg: (Regeering) zal
worden geordonneerd zig satisfactoir te verantwoorden.
Fol: 1833.
2 julij 1795
• Ontvange berigt van Bantam vande verschijming van
twee fransche fregatten en een Brik in Straat Sunda. Fol:
1835.
• Die bereids het eng: (engelsch) part: (particulier) schip
De Armenian Marchand, twee kruis praauwen ende
Tjeritasche wagt praauw hadde genomen. Fol: 1835.
• Den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) communiceerd de door hoogst
desselfs afgevaandigde onders aanden kapitein van
straalen. Fol: 1835.
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Mitsgaders dat de Pakketboot De Maria Louisa gereed
lag om te kommen zeijlen. Fol: 1836.
En dat het gewapend schip Ijsselmonde op de rheede
stond te komen. Fol: 1836.
En den Heer C: Ge: A: (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) van de bereids gegeeven informatie aan
den Gouverneur van Javas N: O.kust (Noord Oostkust)
van de verschijning van voorschreeven vijandelijke
scheepen. Fol: 1836.
Zo is besloten om tot overbreng der onder aan den kapt
(kapitein) van Straaten (Jan van Straalen) ten eersten
onderzeil te laten gaande Pacquet boot De Maria Louisa.
Fol: 1837.
Voorstel van en Heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius) om het gewapend schip De
Eendragt ten spoedigstem te equipeeren. Fol: 1837.
En om daar toe te ligten de Equipagie van de particulier
Ingehuurde scheepen. Fol: 1837.
Als om gem (gemelde bodem neevens de Christophorus
Columbus en De Hertog van Brunswijk naar straat Sunda
te depecheeren. Fol: 1837.
Zo is om bezije vermelde reedenen goedgevonden des
lands fregat D'Amazoon meede van Java herwaares te
laten komen. Fol: 1838.
Om gecombineerd met De Eendragt de Christophorus
Columbus ende pakketboot De Kraaij naar straat Sunda
te vertrekken. Fol: 1838.
In het ter zijde vermeld geval zal D'Amazoon neevens
De Hertog van Brunswijk weder naar Java moeten op
boegen. Fol: 1838.
En ois den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) verzogt De Eendragt zo spoedig
mogelijk te laten benamen, en om daar toe des noods te
emploieeren demanschappen van de ingehuurde
scheepen. Fol: 1839.
Communicatie door welgem (welgemelde) zijn Hoog
Edelheid F: (Sijmon Hendrik Frijkenius) van den inhoud
eener afgevaardige Missive aan des lands kapitain
Kuvel. Fol: 1839.
Indispositie
belet
den
heer
C:C:G:G:
A:
(Commissarissen Generaal Willem Arnold Alting) de
vergadering der Hoge Reg (Regeering) deeze
voormiddag te komen bijwoonen. Fol: 1839.
Den heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) verzogt in dezelve het voorstel te doen om aan
de Residenten op Cheribon en de strand comptoir en
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langs Java van voorschreeven vershijning der Franschen
kennis te geeven. Fol: 1840.
• Met recommandatie van steeds op hunne hoede te zijn.
Fol: 1840.
4 julij 1795
• Ontfangst van twee missives van Bantam. Fol: 18411867.
• Houdende de eene Communicatie van de relaas
gegeeven door de inhanden der fransche geweest zijnde
inlanders. Fol: 1841.
• Dat de fransche om de oost waaren gestooken. Fol: 1841.
• Ende Engelsche prijs om de west. Fol: 1841.
• En de andere van de verdere gehouden cours door gem
(gemelde) fransche scheepen. Fol: 1841.
• Den heer C: Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) Communiceert het door hoogst
dezelve in het werk gestelde op den ontfangst van
laastgem (gemelde) tijding. Fol: 1842.
• Presumtie dat de franschen hct op Java gemunt hebben.
Fol: 1842.
• Met aanschrijvens om de gewapende scheepen aldaar
aan te houden. Fol: 1843.
• Mitsg (Mitsgaders) om met overleg van den kapitein
Kuvel daar van een willig gebruijk te maken. Fol: 1843.
• Als ook om de vaart langs die kust zonder convoij of
qualificatie ten strengste te interdiceeren. Fol: 1844.
• Deliberatie of het van uit zoude komen zijn dat de
gewapende scheepen De Eendragt en de Christophorus
Columbus wier een afgezonden om de Fransche op te
zoeken. Fol: 1844.
• Is daar omtrend het ter zijde vermelde in serieuse
aanmerking genomen zijnde. Fol: 1844.
• Goedgevonden daar van voor als nog af te zien. Fol:
1845.
• Den Heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) communiceerd de plaatzing van
100: militairen 50 Chineezen en 50: Inlanders op het
gewapend schip De Eendragt. Fol: 1846.
• Is hoogstdezelve voor de genome moeite bedankt. Fol:
1846.
• En verzogt de Equipagie van het schip Sint Laurens met
100: man te versterken. Fol: 1846.
• Als ook om de kotter De Patriot bij het eiland onrust op
brandwogt te laaten leggen. Fol: 1846.
• Met order aan die gezaghebber om bij aankomst van
vijandelijke scheepen het volk van onrust herwaards te
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transporteeren. Fol: 1846.
Qualificatie aan Commissarissen ter zee en te velde
nopens de Executie der besluiten het deensie weezen
betreffende. Fol: 1846.
Neevens genoemde perzoonen als schuldig aan het het
crimen Nefandum zullen door de Hoge Regeering in
handen van den advoc: (advocaat) fiskaal worden
gesteld. Fol: 1847.
Den heer C; Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) communiceerd de gedaane
protestatie der manschappen van de part: (particulier)
ingehuurde scheepen teegens de plaatzing op het
gewapend schip De Eendragt. Fol: 1847.
Is goedgevonden zig daar aan niet te bekreunen. Fol:
1848.
Maar hen te laaten informeeren dat zij geduurende dat
emploij de gagie van des kompe (kompagnie)
zeevaarende zullen winnen. Fol: 1848.
Mitsgaders in cas van verminking het zelve als comp
(compagnie) Dienaaren zullen genieten. Fol: 1849.
Resumtie van een addres van Commissarissen ter zee en
te velde nopens e oprigting van twee op vier bataillons
Madureesche en Sumenepsche militairen in steede vn
trouppes van den keijzer of Sulthan van Java. Fol: 1849.
Aanmerkingen daar omtrend. Fol: 1850.
En is uit hoofde der noodzakelijkheid besloten 500: man
prima plama van die militarien op Java te laaten
aanwerven. Fol: 1851.
Als ook om te Sourabaija een de pot van 100: man op te
rigten. Fol: 1851.
En derzelver gagie te doen ingaan bij hunne aankomst ter
deezer hoofd plaatze. Fol: 1852.
Dog waar omtrend nader informatie van voorm
(voormelde) Commissarissen zal worden gevraagd. Fol:
1852.
Nader berigt bij missive van Banda van der staat der
noten oerken aldaar. Fol: 1853.
Mitsgaders van den uitslag eener zending naar de
Papoesche Eijlanden. Fol: 1853.
Zo is omtrend het eerste goedgevonden te vorderen de
Consideratien der Hoge Regeering. Fol: 1854.
En omtrend het tweede aan te teekenen dat den Bandasch
burger van Heenbergen bij zijn arrivement achiercen
monster van de op die kust gevonden wordende Noten
heeft overgegeeven. Fol: 1854.
De geexamineerd dog niet schadelijk voor de specerij
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handel zijn bevonden. Fol: 1854.
• Productie ter tafel van het berigt aan de verg
(vergadering) van XVIIne (Zeventiene) vermeld bij de
Notulen van den 20ste Junij. Fol: 1855.
• Reflectien van den heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) bij resumtie van het
zelve. Fol: 1855.
• 1) Nopens Makasser. Fol: 1856.
• 2) Betrekkelijk TImor. Fol: 1858.
• 3) Als ook omtrend Sumatraswestkust. Fol: 1858.
• 4) Omtrend de vaart met ingehuurde en adschaffing van
eijge scheepvaart. Fol: 1858.
• 5) Omtrend de Leverantie van Cattoene gavens
Javansch. Fol: 1859.
• Item omtrend de Indigo. Fol: 1860.
• Item omtrend de zuijker. Fol: 1860.
• 8) Omtrend de particuliere vaart en handel op de wesr
van Indie. Fol: 1864.
• Betrekkelijk het kostende der Politieke Dienaaren. Fol:
1864.
• 10) Item omtrend de benodigde scheep ruimte voor
Indie. Fol: 1865.
• 11) Item omtrend het eijsschen van Houtwerken van
Java. Fol: 1865.
• 12) Item omtrend de Equipagie goederen tot gerief der
particuliere scheepen. Fol: 1865.
• 13) Item omtrend de contributie penningen aan de
Admiraliteid voor het houden van eenige Fregatten in de
Indien. Fol: 1865.
• Zo zijn die 13 poincten in even zoveel besluit
geconverteert. Fol: 1866.
• Dat berigt gearresteert. Fol: 1867.
• En den heer C: G: N: (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) voor zijne genome moeite
bedankt. Fol: 1857.
11 julij 1795
• Resumtie der ingekome consideratien van den DIrecteur
Generaal van de Graaff (Willem Jacob van de Graaf)
nopens de Mallabaar. Fol: 1868-1886.
• Waar op de dispositie is aangehouden. Fol: 1868.
• Geaccordeerd verzoek door 38: van Ceijlon herwaares
overgekomen Militairen gedaan om naar derwaards
terug te keeren. Fol: 1869.
• Mitsgaders Paulus van der Stengh op belofte van
beeterschap weder in den dienst van de comp
(compagnie) aangenomen als Jong Adsistent met / 16:.
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Fol: 1870.
Terwijl de Hoge Regeering het hier bij vermelde op zijn
sujet zal worden aangeschreeven. Fol: 1871.
Nadere resumtie van een berigt van Heeren
Commissarissen ter zee en te velde. Fol: 1871.
Houdende derzelver Consideratien op neevens gemelde
vier poincten rakende de Militairen op Mr (Meester)
Cornelis. Fol: 1872.
En bedeeling van de verleende qualificatie om het volk
aldaar in Bakken te verdeelen. Fol: 1873.
Mitsgaders van de verkeerde behandeling die er plaats
had omtrend het equivalent aan de indlandsche
Militarien toegelegd voor het gemis van Arak. Fol: 1873.
En een aantoning van nootzakelijke uijtgaven tot het
schoonhonden der staes wallen en buiten posten. Fol:
1873.
Als ook verzoek om de gagie der Indlandsche Sergeanter
gelijk te Stellen op 6: rds (rijksdaalders) ter maand. Fol:
1873.
Zo is omtrend het eerste poinct goedgekeurd het tappen
van kaabdsche wijn op de post Mr Cornelis
(Meestercornelis) teegen Stuijvers de Bottel. Fol: 1873.
En in de opgave van het tweede poinct op welke wijse
het rundvlees aldaar in de nabijheid op de minst
kostbaanste wijze zal komen worden geslagt berust. Fol:
1874.
Dog voor als nog niet geaccordeerd de verzogte
qualificatie tot den inkoop van een boere wagen en een
spanpaarden. Fol: 1874.
En onder bezijden van melde aanmerkingen meede
berust in de gegeeve elucidatie nopens de menage. Fol:
1874.
Reflectie omtrend de hoge prijs waarvoor de schoenen
de nationale militairen worden aangereekend. Fol: 1875.
Die voortaan van Java zullen moeten worden gecischt.
Fol: 1875.
Gevoelen van den Heer C: Ge: F: (Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Grijkenius) omtrend de
behandeling der Wurtembergse Militarien. Fol: 1875.
Om bezijde vermelde reedenen zal bij provisie
qualificatie werden verleend tot de verstrekking van een
stuijvermeet per dag tot toe spijs voor ieder soldaat. Fol:
1876.
En Commissarisen voorm (voormelde) de menage in het
slagten van Buffels werden aan bevoolen. Fol: 1876.
Approbatie der gemaakte schikking omtrend de
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verdeeling der Militairen in bakken op voorschreeven
veldschand. Fol: 1876.
Als ook het emploij der Houtwerken van de uitgebroken
britsen tot tafels en banken. Fol: 1877.
Terwijl het getal der Slaven aldaar met drie stuks zal
worden vermeerderd. Fol: 1877.
Gemaakte alteratie in het besluijt er voorn
(voornamelijk) Commissarissen genomen omtrend het
emploij van het Araksgeld. Fol: 1878.
Aan den Garnizoen schrijver zal 70: en aan ieder
inlandsche Capitein 10: rd: (rijksdaalder) des
maandelijks uijt des komp (kompagnie) kas worden
betaald. Fol: 1878.
En het maandelijks onfangen worden de araksgeld tot het
schoonhanden der stads wallen enz (enzovoorts) te
emploijeeren. Fol: 1878.
Terwijl daar door voor vervallen is gehonden het verzoek
om rd: 250: des maands tot voorschreeven onderhond.
Fol: 1878.
Dog geaccordeerd het voorstel aan de Sergeanten der
Inlandsche Compagnien te stellen op 6: rijrdtermaand.
Fol: 1879.
Resumtie van het stot op e Bataviasche Negotie boeken
de Anno 1793/4 neevens de aamnertingen van den heer
C; Ge: S: (Commissaris Generaal Johannes Siberg) daar
op. Fol: 1879.
D'Onderneeming. Fol: 1880.
Als ook neevens gemelde brieven gearresteerd om met
gem (gemelde) bodem naar Nederland te verzenden. Fol:
1880.
Den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) produceert hoogst desselfs
remarques op het nader Contra advies van den heer C;
Ge: N: (Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh) concerneerende de op zending van drie
leeden van den Raad van Justitie naar Nederland. Fol:
1881.
Geproduceerd 11 julij 1795. Fol: 1884.
ZIjn Hoog Edelheid N: (Sebastian Cornelis Nederburgh)
refereert zig van de daar omtrend genomen besluiten en
vorige adviesen. Fol: 1884.
Enn is verstaan alle de resolutien en stukken daar toe
betrekkelijk de verg (vergadering) van XVIIne
(zeventiene) en Heeren gecommitteerdens tot de zaken
van de komp (kompagnie) met het schip D
Onderneeming aan te bieden. Fol: 1884.
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Ontfangst eener missive van E: Daniels (Eduard Daniels)
en Mr Saxe (Carel Saxe) gedatd (gedateerd) kabo den 31:
Maart Jl: (jongstleden, 1794) houdende communicatie
van hun arrivement aldaar op den 19de bevorens. Fol:
1884.
• Om ter zijde vermelde reedenen zal den dag van het
vertrek van het schip D'Onderneeming voor als nog niet
worden bepaald. Fol: 1885.
• Den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) communiceerd den inhoud eener
missive van den des lands kapitein Dekker aan kabo
geschreeven melden de zijn aankomst aldaar en het geen
hem op dereijze was ontmoet. Fol: 1885.
• Zo is gem (gemelde) zin Hoog Edelheid voor de gegeve
Communicatie bedankt. Fol: 1885.
12 julij 1795
• Den heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) communiceerd den ontfangst eener
missive van den gouverneur van Javas N: O: kust (Noord
Oostkust). Fol: 1887-1893.
• Bedeelende de depeche naar herw (herwaarts) van het
gewapend schip De Hertog van Brunswijk. Fol: 1887.
• Zo is daar door het aangeschreevens omrend het aldaar
aanhouden van gem (gemelde) bodem van den 4: deexer
kome te vervallen. Fol: 1887.
• Thans in aanmerking genomen wat tot beveiliging van
des comp (compagnie) bezittingen diende te worden in
het werk gesteld. Fol: 1888.
• Besloten om gem (gemelde) gewapend schip neevens de
Christophorus Columbus en de Brik Harlingen ten eerste
naar Samarang terug te zenden. Fol: 1889.
• En den Gouverneur aldaar aan te schrujven om met
overleg van den des lands kapitein Kuvel daar van het
meeste gebruijkte maken. Fol: 1890.
• Als ook om het gewapend schip de Christophorus
Columbus wanneer gemist kan worden weder herwaarts
te zenden. Fol: 1890.
• Resumtie eener missive van den kapitein op het
gewapend schip De Hertog van Brunswijk bedeelende
zijn terugkomst te Samarang van de kaaijstogt bij poeloe
Mandelike en de gesteldheid zijner equipagie. Fol: 1891.
• Den heer C: Ge: F: () communiceerd het van Java
ontvangen narigt dat D'Amazoon nog kruijste op de van
Banda verwagt wordende specerij bork. Fol: 1891.
• En den inhoud eener missive aan den gouverneur van die
kust geschreeven nopens de afzending van
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voorschreeven gewapende scheepen en Brik. Fol: 1891.
• Ontfangst eener missive van den gezaghebber te Banda
in dato 16: Junij Jongstleeden (1794). Fol: 1892.
• Bedeelende de aankomst van twee engelsche scheepen
op de Ceramsche kust en het door hun gehouden gefrag
met de rebellereande Tidorsch Prins Noekoe. Fol: 1892.
• Als van den aanbreng te Banda door den burger
steenbergen (Adrianus Johannes van Steenberg) van een
partij mametjes noten door de bewoonders der
Papoesche Eilandan aan hem geleevert. Fol: 1892.
• Waar op de dispositie ten principalen is aangehouden.
Fol: 1892.
1795 juli 18 - 1795 december 5
18 julij 1795
• Opeen berigt van den koopman Paringauw (Jacobus
Hendrik Paringauw) wegens zijn onderzoek en
behandeling van drie hier voort gekoomen nooten
muschaten. Fol: 1.
• Is uit consideratien der nadeelige gevolgen van de aan
kweek dier boom en op andere dan gepermitteerde
plaatzen. Fol: 2.
• Goedgevonden de Hoge Regering aan te beveelen de
ordres omtrent het planten dier boomen zo hier als op
Java in te gaan. Fol: 2.
• En zulks ten strengsten te verbieden. Fol: 3.
• De aangeplante te doen extirpeeren. Fol: 3.
• Onder deeze uit zondering. Fol: 3.
• Examinatie van 2 onderscheiden zoorten mannetjes
nooten. Fol: 3.
• De Bandasche zijn zoet agtig dog de Papoesche
aromaticq bevonden. Fol: 3.
• Communicatie van den C.G.A (Commissarissen
Generaal Willem Arnold Alting) nopens de
wederregtelijke gedragingen der Engelschen in de
Oostersche quartieren. Fol: 3.
• Het aan leggen van forten door hun op het gebried van
den koning van Tidor. Fol: 4.
• Het aangaan door hun van een verbond met den Tidorsch
Prins Noekoe. Fol: 4.
• Uit beschouwing derzelver nadeelige consequentie. Fol:
5.
• Zal door de H.R. (Hoge Regering) van het Engelsche
gouvernement in Bengale des wegens satisfactie worden
gevordert. Fol: 5.
• Uijt aanmerking der twijffeling of hier aanwel zal
worden voldaan door het Eng: (Engelsche)
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Gouvernement. Fol: 5.
Is goedgevonden te requireeeren het advis der Hoge
Regering nopens de geschikste middelen tot het doen
abandonneeren deezer door hun nieuw aangelegde
bezillingen. Fol: 6.
Communicatie van zijn E.N. (Edele Sebastian Cornelis
Nederburgh) wegens de aan houding aan de boom van
een parthij geld door eenige Chineesen geschikt ter
verzending met de jonken. Fol: 6.
Nadere aanhaling en van contanten door den sabandhaar
gecommuniceert. Fol: 7.
Met verzoek dat de aangehaald hebbende perzoonen in
consideratie mogen komen. Fol: 7.
Is na deliberatie goedgevonden. Fol: 8.
Qualificatie tot de terug geeving daarvan te verleenen.
Fol: 8.
Met uit zondering van zes groote en twee kleine zakken
met Spaansche reaalen. Fol: 9.
Tot welken confiscatie den sabandhaar kan procedeeren.
Fol: 9.
Onderzoek naar den verzender dier gelden. Fol: 9.
Die bij bevinding in de gem: (gemelde) geldzakken van
eenige contanten door hem van anderen ten vervoer
aangenomen naar China. Fol: 10.
Verpligt zal zijn dezelve daar voor schadeloos te stellen.
Fol: 10.
Met qualificatie aanden sabandhaar te zorgen dat hier uit
aan zijne pretentie geen schade worde toegebragt. Fol:
10.
Qualificatie aande H.R. (Hoge Regering) nopens het
vrijlaaten der voorgem: (gemelde) contante specien
aanden boom aangehaalt. Fol: 11.
Recommandatie dieswegens. Fol: 11.
En gevorderde elucidatie den R: (regering) op dit sujet.
Fol: 11.
Reflexie gevallen zijnde op het besluijt den Reg:
(Regering) nopens het convoij den Chinasche jonken
door de twee pantjallings Dama en Trangano. Fol: 11.
Is daar op door zijn ed: (edele) N: (Sebastian Cornelis
Nederburgh) en F: (Simon Hendrik Frijkenius)
aangemerkt. Fol: 12.
Dat dezelve met bestand zijnde tegen twee toegeruste
Fransche fregatten eneen brik. Fol: 12.
En dus geexponeert wordende inhanden van den vijand
te vallen. Fol: 12.
Beeter alhier konden worden aangehouden tot het
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vertrek der Chinasche scheepen. Fol: 12.
Ter voort zelling hunner rijze als dan met dat convoij.
Fol: 12.
Propositie dien aangaande door zijn Ed: (Edele) N:
(Sebastian Cornelis Nederburgh) gedaan. Fol: 12.
Is na deliberatie en communicatie van het nevenstaande
door zijn Ed: A. (Edele Willem Arnold Alting)
gegeeven. Fol: 13.
Goedgevonden de meergem: (gemelde) pantjallings te
depecheeren. Fol: 14.
Aanmerkingen van zijn Ed: F. (Edele Simon Hendrik
Frijkenius). Fol: 14.
Om bij die pantjallings nog een gew: (gewapent) schip te
voegen. Fol: 14.
Waar van om nevenstaande redenen is afgezien. Fol: 14.
Uit consideratie der apparentelijke gestelde cours der
Fransch fregatten naar Borneo. Fol: 15.
En daaruit afgeleide veiligheid van het vaarwater. Fol:
15.
Wordt het schip Vredenburg naar Java afgezonden. Fol:
15.
Ontvangst eener missive van den Java des gouverneur
bedeelende zijne genoome maatregelen op de bekoome
informatie van vijandelijk scheepen in Straat Sunda. Fol:
15.
Met verdere kennis geeving van het arrevement te
Samarang van de Amazoon en het specerij schip van
Banda. Fol: 16.
Gemaakte schikkingen met de Heer Kuvel ter
verzending van den laastgem: (gemelde) bodem
herwaarts. Fol: 16.
Approbatie dier bedeelde maatregelen. Fol: 17.
Met verdere rescriptie. Fol: 17.
En communicatie der depeche van de scheepen de
Hertog van Brunswijk en de Cristophorus Columbus
naar Java. Fol: 18.
Worden de voorts als welgedaan beschouwt de
precautien omtrent de voorn: (voornamelijk) specerij
bark genomen. Fol: 18.
En geapprobeert deverdere voorzorgen omtrent de
meergem: (gemelde) twee vijandelijke fregatten
gebruikt. Fol: 19.
Rapport van den sabandhaar wegens een nieuwe
aanhaling van contanten voor de Chinasche jonken. Fol:
20.
Onderzoek bij den Capitain der Chineeschen naar den
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eigenaar dier gelden. Fol: 20.
Het antwoord daarop gegeeven. Fol: 20.
Deliberatien daar op. Fol: 20.
Waar op goedgevonden is qualificatie te verleenen tot
vrijlaating dier aangehaalde contanten. Fol: 21.
En langatie der verdere aanhalingen. Fol: 22.
Met last aan den sabandhaar om van zijne verrigtingen
bij verdere aanhalingen directe kennis te geeven aan den
Commissie Generaal N: (Sebastian Cornelis
Nederburgh). Fol: 22.
Doch nopens de oogluikende permissie tot den uit voer
dier muntspecien naar China de H.R. (Hoge Regering)
ernstig voor tehouden. Fol: 22.
Dat zulks C.C.G.G (Commissarissen Generaal) ten
uitersten onaangenaam is gevallen. Fol: 23.
Redenen waarom en reflexien omtrent de schadelijkheid
daar van. Fol: 23.
Die verder aan de eigen overdenking der Hoge Regering
worden overgelaaten. Fol: 24.
Met aanschrijving aandezelve om te dienen van hunne
consideratien. Fol: 24.
Nopens de noodzakelijkheid en reedenen tot permissie
van den uit voer der voorn: (voornamelijk) contanten.
Fol: 25.
Welke bepalingen voor het vervolg daar omtrent zouden
te maken zijn. Fol: 25.
Lecture eenen missive van den Bandasch gezaghebber
bedeelende de ontvangst der circulaire ordre omtrent de
vreemde oorlog scheepen. Fol: 25.
Als mede die omtrent het formeeren derstaat
reekeningen. Fol: 26.
Nadere ontvangst eener missive van gem: (gemelde)
gezaghebber
communiceerende
het
hem
aangeschreevene door de Hoge Regering nopens hier
aangehaalee specerijen van den perkenier blanks. Fol:
26.
Zijne gedragingen omtrent gem: (gemelde) blanks. Fol:
27.
De ontvangst van twee requesten van gem: (gemelde)
blanks. Fol: 28.
Een aan Commissarissen Generaal behelzen de zijne
schuld bekentenis met declaratie van geen kwaade
nitentie daar bij gehad te hebben. Fol: 28.
Dat hij voor god bekende onbezonnen gehandelt en dier
halven grotelijks misdaan te hebben. Fol: 29.
Het andere aan den Bandasche Raad gerigt daar bij
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verzoekende om gunstige voorschrijving etc: (et cetera).
Fol: 30.
Deliberatien hier over bijde Bandasche M.M. (ministers)
gehouden. Fol: 31.
En zij en dat volkomen vertrouwen besloten hadden den
suppliant Adrianus Blanks van de reise naar Batavia te
excuseeren. Fol: 32.
Aanbieding door hun dervoorn: (voornamelijk) twee
requesten aan C.C.G.G (Commissarissen Generaal). Fol:
33.
Getuijgenis van des supp: (suppliant) gedrag. Fol: 33.
En verzeekering van zijne ongepremediteerde kwaade
intentie. Fol: 33.
Met verzoek uit dien hoofde om ten zijnen op zigte
vaderlijke clementie te gebruiken. Fol: 33.
Waar op om nevenstaande reedenen nagehoudene
deliberatie. Fol: 34.
Goedgevonden is het gedrag der Bandasche M.M.
(ministers) te approbeeren. Fol: 34.
Mitsgaders hem Blanks (Adrianus Blanks) zijn gepleigd
misdrijf te remitteeren en brieven van abolitie te
verleenen. Fol: 34.
Met herstelling in zijne dienst enweder cours neeming
zijner gagie. Fol: 35.
goedgevonden te berusten in het be sluit der H.R (Hoge
Regering) omtrent twee in de thuin van den C.G
(Commissaris Generaal) Siberg (Johannes Siberg)
gevondene cartebellen behelzende klagten van
Inlandsche soldaten overhunne exercitien. Fol: 35.
Gevoelen hier in van den C.G.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius). Fol: 36.
Lecture van een addres van commissarissen ter zee en te
velde betrekkelijk deversterking van het corps
arthilleristen. Fol: 36.
Plan tot aanwerving der zelve op Java. Fol: 37.
Op de nevenstaande besolding. Fol: 38.
Het gem: (gemelde) plan geamplecteert en tot
devoorgestelde aanwerving qualificatie verleend. Fol:
38.
Op de nevenstaande capitulatie. Fol: 39.
Nadere communicatie van C.C (Commissarissen) ter zee
an te velde nopens de onbekwaam heid van eenige der
Madureesche en Sumanapsche militairen. Fol: 39.
Dat dier halven tot het formeeren van twee betaillions
inlandsche militairen. Fol: 40.
Verzoekende qualificatie tot de te rug zending van de
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zelve en ontbieding van andere. Fol: 41.
• Waar aan goedgevonden is te defereeren. Fol: 41.
• Lecture eener extensie resolutie relatif de remarques van
de C.Gl.Frijkenius (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) nopens de op zending der
nevensgem: (gemelde) Raaden van Justitie. Fol: 41.
• De C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) communiceert eene missive van Capitain
Kuvel daar bij bedeelende deszelfs on mogelijkheid tot
meerdere negotiatie van gelden bij particuliere. Fol: 42.
• Proponeerende gem: (gemelde) C.Gl (Commissaris
Generaal) den zelven te adsisteeren uit comp:
(compagnie) kas met contanten. Fol: 42.
• Stellende het daartoe benodig de op rijks: (rijksdaalder)
2000. Fol: 42.
• Waar voor de Heer Kuvel wissels presenteert op de
admiraliteit. Fol: 42.
• Conformatie met eene door voorgem: (gemelde) C.G.F
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius)
ontworpe instructie voor capitain Johan van Straalen.
Fol: 43.
• Devertrek dag van de onderneeming uitgesteld. Fol: 43.
• Resumtie van het tweede deel van het verslag. Fol: 44.
• Item van de nevenstaande missive ten geleiden van het
zelve. Fol: 44.
25 julij 1795
• Lecture en resumtie der nevenstaande papieren. Fol: 46.
• De extensie der resolutie van den Heer Commissaris
Generaal. Fol: 47.
• Ontfangen een duplicaat missive van den Raad Extra
Ordinair en Gouverneur van Javas Noord Oost Cust Mr.
Pieter Gerardus van Overstraten. Fol: 47.
• Ontvangst eener missive van den Heer Javas Gouverneur
verzoekende informatie hoe zich gedragen omtrend des
lands fregat de Amazoon bij het te rug blijven van de C:
(Christophorus) Columbus. Fol: 48.
• Is na deliberatie en nevenstaande aanmerkingen. Fol: 48.
• Goedgevonden H. (Heeren) den zelven in consideratien
te geeven. Fol: 49.
• De dekking der Javasche kust door de Amazoon de
Christophorus Columbus ende brik Harlingen. Fol: 49.
• De positie dier bodems bij Poulo Mandelika. Fol: 49.
• Ende herwaarts zending van de specerij bark
deverwagting onder convoij van de Hertog van
Brunswijk. Fol: 50.
• Voorts denzelven geen zwarig heeden daar in vindende
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ten dien en de te qualificeeren. Fol: 50.
Met aanschrijvens dat men hier verlangt naar de
meergem: (gemelde) bark. Fol: 50.
En met minder verleegen is om de H: (Hertog) van
Brunswijk. Fol: 50.
Alteratie van voorige ordres aan gem: (gemelde) Javas
Gouverneur tot te rug zending herwaarts van de
Christophorus Columbus. Fol: 50.
De C.G.N (Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh) produceert een schriftelijk rapport van den
sabandhaar nopens de hoeveelheid der uitgevoend zijnde
contanten naar de Chinasche jonken. Fol: 51.
Consideratien der H: (Hoge) Regering op eene vier
leedige instantie bij requeste gedaan door de ambagts
lieden van Onrust. Fol: 52.
Omtrend het eerste lid dier instantie. Fol: 52.
Item omtrent het tweede. Fol: 53.
Item omtrent het derde en vierde. Fol: 54.
Deliberatien en aanmerkingen hier op. Fol: 55.
Dat egter van meergewigt geconsiderceert dienen te
worden de redenen door de supplianten bij hun request
geallegeert. Fol: 56.
Dat wijders het tweede verzoek den supplianten schijnt
voortgesproten te zijn. Fol: 57.
Waar op is goedgevonden en verstaan. Fol: 58.
De meergem: (gemelde) ambagts lieden met meer te
laten verteeren in het hospitaal dan hunne halve gagie en
in tegaan primo (1) September. Fol: 58.
Protest hier tegen van den C.G.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius). Fol: 59.
Deeze vaste bepaling te maken omtrent de verstrekking
hunne goede maanden. Fol: 59.
Met qualificatie ten dien einde aan het opperhoofd van
het soldij comptoir. Fol: 60.
Te declineeren dever plaatzing van het hospitaal van
Purmerend naar Onrust. Fol: 60.
Hun verzoek tot testeering in presentie van 7 getuigen
voor vervallen te houden als nimmer geweigert zijnde.
Fol: 60.
Met aanschrijving om elucidatie hier omtrent van de
Hoge Regering. Fol: 60.
Mitsgaders de vrijheid hunner verzogte testeering door
affixie van billetten op Onrust bekend te maaken. Fol:
61.
Promotie van militaire officieren. Fol: 61.
Qualificatie aan C.C (Commissarissen) ter zee en te
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velde tot suppleering van het regiment wurtemberg met
4 onder officieren. Fol: 63.
Den 1 gezw: (gezworen) klerk ter generale secretarij
Oldenzeel (Stephanus Dominicus Oldenzeel) op
gunstige voordragt der Hoge Regering bevordert tot
opperkoopman. Fol: 63.
Den onderkoopman Jacobi (Christiaan Jacobi) tot
geheimschrijver onder bevordering tot koopman. Fol:
64.
Informatien van den C.G.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) nopens de sobere inkomsten van
dat ambt. Fol: 65.
Verzoekende daar voor een middel van bestaan van rijks
(rijksdaalder) 200 termaand. Fol: 65.
Waar op na deliberatie goedgevonden is aan den
voorgem: (gemelde) geheim schrijver Jacobi (Christiaan
Jacobi) provisioneel toeteleggen Rd: (rijksdaalder) 200
termaand. Fol: 66.
Van Basel (Jan Hendrik Senn van Basel) tot lid in het
collegie van Heemraden aangesteld. Fol: 66.
En op voordragt van de Hoge Regering tot president van
curatoren etca: (et cetera) den Raad Extra Ordinair wiese.
Fol: 66.
Afstand der regering aan den sabandhaar van 2700
ponden nagulen en 10 pic (piculs) nooten tegens contante
betaaling in zilverd munt. Fol: 67.
Het nader gecommuniceerde ten dien op zigten door den
C.G. (Commissaris Generaal) Alting (Willem Arnold
Alting). Fol: 67.
Is daar omtrent in consideratie genomen het groot gebrek
aan contanten. Fol: 67.
En uit dien hoofde de Hoge Regering tot de voorgem:
(gemelde) gedaane afstand gequalificeert. Fol: 68.
Mits contant in zilvere munt betaalt wordende. Fol: 69.
Gevoelen hier omtrent van den C.G.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius). Fol: 69.
Vogelaar tot secretaris van het collegie van
weesmeesteren aangesteld. Fol: 70.
Het commissariaat van de bank vacant door de
bevordering van den eerst gem: (gemelde) bij provisie
onvervuld te laaten. Fol: 71.
Reflexien omtrent de schadelijkheid van eene
particuliere dispositien van den secretaris der weeskamer
de leedig leggende gelden. Fol: 71.
Met aanschrijving aan de Hoge Regering de
geleegenheid deezer zaaken te doen onderzoeken en
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consideratien omtrent eene batere bepaling daar in te
requireeren. Fol: 72.
• Ontvangst eener dupt: (duplicaat) missive van de Heeren
Daniels (Eduard Daniels) en Saxe (Mr Carel Saxe) van
Cabo de Goedehoop. Fol: 73.
1 augustus 1795
• Geresumeerde en gearresteerde papieren. Fol: 74.
• Ontvangst eener dupt: (duplicaat) missive van den Javas
Gouverneur. Fol: 74.
• Item eener origineele missive van denzelven inhoudende
de reedenen tegen het alleen herwaarts zenden van de
Christophorus Columbus. Fol: 75.
• Bij de deliberatie daar over zijn de raissonnemen ten daar
bij voorkomende als zeer voorzigtig beschouwt. Fol: 76.
• Doch wijl het vooruitzigt tot arriment alhier van
meergem: (gemelde) specerij bark ende Hertog van
Brunswijk vervalt. Fol: 76.
• Is het nevenstaande in overweeging genomen. Fol: 76.
• Dat de bark de verwagting over welke mendes tijds reden
had behouden ter Samarangsche rheede is gearriveert.
Fol: 77.
• En goedgevonden het geheele esquader van Java
herwaarts te ontbieden. Fol: 78.
• En den Javasch gouverneur aan te schrijven daar meede
convoij te verleenen aan de aldaar zich bediendende
comp: (compagnie) en particuliere vaartuigen. Fol: 78.
• Aanmerking hier op van den C.G.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius). Fol: 78.
• Consideratien van den Javas Gouverneur opeen berigt
van de suikermolenaars alhier nopens het aanleggen van
meerdere suikermolens op Java. Fol: 79.
• Produceerende de C.G.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) eenige particuliere
consideratien op dat sujet van voorgem: (gemelde) Javas
Gouverneur ontvangen. Fol: 79.
• Uijt een en ander van welke schrifturen gebleeken zijnde.
Fol: 80.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is naar Java
qualificatie te verleenen tot den aanleg van zo veel
zuijkermoolens aks benoodigt zullen zijn tot leverantie
aan de comp: (compagnie) van 3200 pic (piculs) envoor
particuliere van 7a 8000 pic (piculs) zuijker. Fol: 81.
• Amplecteerende deverder alhet voorgestelde van gem:
(gemelde) gouverneur bij zijnde consideratien her uit
breiding den suijker culture. Fol: 81.
• Voorts is uit hoofde der overeen stemmende berigten van
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den C.G.S (Commissaris Generaal Johannes Siberg) en
gem: (gemelde) Javas Gouverneur omtrent de prijs
verhooging der suijker. Fol: 82.
Goedgevonden dezelve te bepaalen op Rd:
(rijksdaalder), 4 5/8 eerste zoort het picul en Rd:
(rijksdaalder) 3 7/8 tweede zoort het picul. Fol: 82.
Onder nevenstaande conditie. Fol: 82.
Doch vermits het als dan nog ontbreekende aan de
gecalculeerde benoodigtheid zal van den Cheribons
residt: (resident) berigt gevordert worden of op dat
comptoir het mankeerende aan dat articul zoute
suppleeren zijn. Fol: 83.
Lecture van een berigt van den burger Fesseire (Andries
Feisseire) daar bij aantoonende de reedenen van de
tegenswoordige meerdere fijnheid en witheid der suijker.
Fol: 83.
Ingediend berigt van den Raad Extra Ordinair Neun
(Coenraad Martin Neun) omtrent zijne bevinding der
gedaane opgaven door de Ceijlonsche M.M. (Ministers).
Fol: 84.
Nopens het accressement der lasten van het
gouvernement in de nevensgem: (gemelde) boekjaaren.
Fol: 84.
Nopens de vermeerderde winsten zedert 178 4/5 tot 179
1/2. Fol: 84.
Aanbieding door den C.G.S (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) van een nieuw plan van verstrekkingen
aan de schrijf comptoiren etca: (et cetera). Fol: 85.
Met een daarbij gevoegt adres vervattende de voordeelen
daar uit voor de comp: (compagnie) te proflueeren. Fol:
85.
Wat daar bij is gebleeken. Fol: 86.
Wordende daar bij verder geproponeert. Fol: 87.
De nevenstaande prijsen te bepaalen tot den inkoop der
benoodigtheedens. Fol: 87.
Van het gem: (gemelde) plan voonerst ongedrukte
exemplaaren zo ter secretarij als ten comptoire der
directie te laaten berusten. Fol: 88.
Aan de hoofden der schrijf comptoiren ende verdere tot
de voorgem: (gemelde) nieuwe memorie van menage
relatie hebbendealleen extracten daar van af te geeven.
Fol: 89.
Na deliberatie op alle vooren staande poincten is
goedgevonden den C.Gl.S (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) te bedanken voor deszelfs genoome
moeite in het ontwerpen van dat plan. Fol: 89.

H O G E C O M M I S S I E | 566

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Met verzoek aan den denzelven tot deformeering in der
tijd van een geheel nieuwe memorie van menage voor
Batavia. Fol: 89.
Zijnde verder nog goedgevonden zichte conformeeren
met devoorgestelde verstrekkingen en propositien
bijvoorgemelde addres omschreeven. Fol: 90.
De nadere instantie van James Miller capitain van het
noord Americaansch schip the Belzij om ivoer alhier van
eenige goederen is goedgevonden van de hand tewijze.
Fol: 90.
Resumtie der confideratien vanden Commissaris
Generaal Frijkenius omtrent het middel van bestaan
vanden baas van Onrust. Fol: 91.
Nevens de daar bij gehoorende bijlagen en
aanteekeningen. Fol: 92.
Lecture der consideratien en advisen van
Commissarissen Generaal Nederburgh en Siberg op die
zelfde materie. Fol: 92.
Na gehondene diberatie op alle de voorname stukken.
Fol: 93.
Is goedgevonden onder afkeuring van alle schikkingen.
Fol: 93.
Den baas van Onrust een vast inkomen toeteleggen in
plaats van percontos uit het brdragen van particuliere
reparatien. Fol: 94.
En op het opmaken der reekeningen van particuliere
vertimmeringe een andere cijnosure te maken. Fol: 94.
Reflexien omtrent de onmogelijkheid dat dezelve kan
bestaan van zijnde wettige inkomsten. Fol: 94.
Uit de opgave van den tegenwoordigen baas
Hoestemarck ter voldoening aan de publicatie van den 6
september 1794 gedaan en bij de aanmerkingen van den
heer Commissaris Generaal Nederburgh specifiecq
bekent gestelt blijkt. Fol: 95.
Waar om dan ook goedgevonden is den zelve te ont
heffen vande nevenstaande betaalinge. Fol: 96.
Met bepaling vanden voet maar opde administrateurs
alhier verpligt zullen zijn alle randsoen en benodigt
heden op Onrust te leveren. Fol: 96.
Waar door hij gelibereent wordt van betaaling van 600
rijksdaalder uit jaar. Fol: 96.
Doch alle huishoudelijke en andere gespecificeerde
uitgaven voor zijn reekening te laten. Fol: 97.
Is goedgevonden aanden zelven toeteleggen een
tractement van rijksdaalder 10000 des jaars. Fol: 97.
Doch onder behond vande jaarlijksche coelij loonen. Fol:
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97.
Nog is ter gemoet kooming van andere dienaaren in
devermindering
hunnen
inkomsten
door
de
meergemelde schikkingen goedgevonden. Fol: 98.
Te laaten betaalen aan den equipagie boekhouder
rijksdaalder 700 en aan den eersten suppoost op dat
comptoir rijksdaalder 100 rijksdaalder. Fol: 98.
Mitgaders aan de meesterknegts en verdere bediendens
op Onrust ter verdeeling onder hun des jaarlijks
rijksdaalders 1000. Fol: 98.
Terwijl het blijkt dat de gepermitterde afschrijvingen
meer dan toereikende zijn. Fol: 99.
Worden zoortgelijke bepaalingen gestatueert omtrent de
baasen van Onrust. Fol: 99.
Als omtrent de administrateurs der negatie pakhuijzen
plaats heeft. Fol: 99.
Onder verpligting dat zij de over schieterde spillagien
jaarlijks inkoops prijs van de compagnie moeten leveren.
Fol: 99.
En om verzeekent te zijn van de observantie der ordres
voor hun beraamt. Fol: 99.
Zullen zij de nevenstaande poincten jaarlijke moeten be
zweeren. Fol: 100.
Ampliatie hier mede van een eed voor de hun bepaald.
Fol: 101.
Men conformeert zich met de remarques bij het advis
vanden Commissaris Generaal Siberg omtrent het werk
der particuliere vertimmeringen opzigte voor komende.
Fol: 101.
En is beslooten de Hoge Regeering te informeeren het
begrip van Commissarissen Generaal. Fol: 101.
Omtrent de noodzakelijkheid tot het opmaaken van een
vaste prijs courant. Fol: 101.
Met interdictie aan gemelde baas tot emplooi van andere
dan compagnie houtwerken. Fol: 101.
Meerdere noodzakelijkheid tot het formeeren van een
zodanige prijs courant. Fol: 102.
Bepalingen bij het formeeren daar van te observeren.
Fol: 102.
Ordres aanden boekhouder van de equipagie werff om
zich daar naar te reguleeren. Fol: 103.
Bij het opmaken der reekeningen van particuliere
vertimmeringen en reparatien. Fol: 103.
Welke reekeningen bezwaard zullen worden met 25
procento voor vreemde en 18 procento voor compagnie
ingezetenen. Fol: 103.
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En zal voorts het geheele montant der rekeningen voor
het vertrek der vertimmerde scheepen van Onrust in
compagnie kas moeten worden voldaan. Fol: 104.
• Terwijl voorige practijken van den commandeur door de
voorgemelde schikkingen vervallen. Fol: 105.
• Is de Heer Commissaris Generaal Frijkenius verzogt
omtrent het gezag van eevengemelde commandeur op
Onrust een reglement te ontwerpen. Fol: 105.
• En de dispositie op dat poinct betreffende bij provisie
aantehouden. Fol: 105.
• Informatie van den Commissaris Generaal Siberg
hoedanig te handelen met het accepteeren van vragt
goederen naar China. Fol: 106.
• Denzelven te communiceeren dat men berust in de
besluiten de Hoge Reegering hier in teneemen. Fol: 106.
• Verzoek van den Mallaccasche gouverneur aan de
Hooge Regeering bij missive gedaan ten ontheffing van
twee daarbij vermelde Chineesen Fung Biengko en Oei
Sinko van geesseling en brandmerk. Fol: 106.
• Is na deliberatie en overweging der reedenen waarom de
Hooge Regeering deeze abolitie van Commissarissen
Generaal verzoekt. Fol: 107.
• Goedgevonden daar van te defereeren ende Hoge
Regering tot de verzogt abolitie van Indie qualificeeren
de voornoemde twee Chineesen Fung Biengko en Oei
Sinko van de straf van geesseling en brandmerk. Fol:
108.
8 augustus 1795
• Consideratie van den Commissaris Generaal Nederburgh
tot depeche vande onderneeming ende naar Ceijlon
gerred leggende scheepen met de vier Engelsche retour
schepen van China geconbineert tot buijten straat Sunda.
Fol: 109.
• Waar op na deliberatie is goegevonden den Engelsch
commandeur omtrent de voornoem gecombineerde
zeiling te onderlasten. Fol: 110.
• En dezelve daar toe geneegen zijnde de meer gemelde
bodems als dan telaaten vertrekken. Fol: 110.
• Met ordres aan de overheeden daar van om buiten straat
Sunda zich van de Engelschen te separeeren. Fol: 110.
• Contrarie gevoelen van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius om nevenstaande redenen. Fol: 110.
• Op het verzoek der Hooge Regeering om het godvinden
van Commissarissen Generaal omtrent de aan haar
verzogt te permissie door den Engelsch commandeur
William Parker tot inkoop van eenige benoodigd hoeden
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en invoer van goederen. Fol: 111.
Is goedgevonden de Hooge Regeering te qualificeeren
den gemelde William Parker permissie teverleenen tot
den in koop der benoodigde provisien voor zijn
equipagie. Fol: 112.
En hem tegen contante betaling te adsisteeren met
deverzogte equipage goederen. Fol: 112.
Doch de dispositie op zijn verzogte invoer van goederen
aantehouden tot gedaane opgave der quantiteit. Fol: 112.
Met ontzegging van het verzoek ter verkoop van
galantarie waaren. Fol: 113.
Ontvangst eenen missive van den Java Gouverneur
antwoord op differente missivens van Commissarissen
Generaal. Fol: 113.
Bedeelende verder de reedenen dat de barken vredelief
ende verwagting met schip De Hertog van Brunswijk
naar Samarang. Fol: 113.
Met verzoek van nadere ordres. Fol: 114.
Waar op na deliberatie is goegevonden het gemelde
verzoek door het nader aangeschreven aan gemelde
gouverneur voor vervallen te honden. Fol: 114.
Lecture eene missive van den capitain van straalen daar
bij communicerende. Fol: 114.
Zijn aankomst op Samarang met de Christophorus
Columbos. Fol: 114.
Het met zien van iets merkwaardigs gezien of ontmoet
had. Fol: 114.
En zijn vertrek wederom van daar met de Amazoon. Fol:
114.
Lecture eener missive vanden Ambassadour fitsing
geschreeven te Canton in China. Fol: 115.
Verzelt van een copia vertaalingen missive vanden
keijzen aan zijnen hoogheid. Fol: 115.
En een lijst zijnen geschenken. Fol: 115.
Houdende de missive een verslag vanden uijtslag zijner
ambasade. Fol: 115.
En het genoegen van den kijzer daar over. Fol: 115.
Met verzoek om gustige reflexie op de instantien van het
opperhoofd van Braam Houckgeest en verder
bediendens. Fol: 116.
Om de geschenken aan hun door den keijzer vereerd in
eijgendom te mogen behouden. Fol: 116.
En ook deeze guust tot hem te extendeeren. Fol: 116.
Waar op na deliberatie goedgevonden is het gemoegen
van Commissarissen Generaal te betuig over deszelfs
verrigtingen. Fol: 116.
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Mitgaders hem endeverdere bediendens de verzogte
geschenken te laaten behouden. Fol: 116.
Uit aanmerking hunner verwijdelijke uitgestan daar en
tegen buiten lasten vande compagnie. Fol: 116.
Is verder goedgevonden copia der voornoem missive met
deszelfs bijlagen naar Nederland te zenden. Fol: 117.
Omtrent de door de Hooge Regeering overgenome risico
van eenige goederen van den Armenisch koopman
Petrus van den zelven op vragt geaccepteert. Fol: 117.
Is het nevenstaande aangemerkt. Fol: 117.
Voorts goedgevonden de Hooge Regeering te
recommandeeren de compagnie met de risico van
particuliere goederen te Changeren. Fol: 118.
En diens volgends de instansie van voornoem Petrus
vande hand te wijzen. Fol: 118.
Request van C:F Fores huisvrouw vanden capitain
kosten verzoekende mitigatie vande tegens haaren man
geslage sententie door den raad van justitie. Fol: 118.
Dat zij zig wierp aan de voeten van Heeren
Commissarissen Generaal ootmoedigst smeekende in
gratiense confideratie te neemen de mendige toestand
waar in zij door het bawnissment van haar man zoude
geraken. Fol: 119.
Waar op goedgevonden is berigt te vorderend van den
raad van justitie. Fol: 120.
Met snucance immiddels van de excutie der sententie.
Fol: 121.
Propositie van den Commissaris Generaal Siberg tot
inkoop voor de compagnie van den Americaansch
Capitain Miller van 2500 piculs plaat staafijzer tegens
betaaling met poeder suiker. Fol: 121.
Waar op na deliberatie goedgeverden is de Hooge
Regeering tot den inkoop daar van te qualificeren. Fol:
122.
Voor agt rijkdaalders het picul. Fol: 122.
En betaaling daar van met zuijker 7 rijksdaalder het
picul. Fol: 122.
Na examinatie der stukken relatie deprocedures van het
officie fiscaal enden capitain lieutenant Thomas Yrons.
Fol: 122.
Geen reflexie op de manier van procedeeren daar in
gevallen zijnde. Fol: 123.
Goedgevonden daar in te berusten. Fol: 123.
Doch den raad het nevensgemelde onder het oog te
brengen. Fol: 123.
Voorts vanden zelven elucidatie te vragen nopens de
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differente eztensien van een en dezelf de resolutie. Fol:
123.
Deliberatie omtrent een berigt van schepen aande Hooge
Regeering betrekkelijk de ontlasting der compagnie van
eenige uitgaven ten behoeven stad. Fol: 124.
Zulx te saamen monteert rijksdaalder 3037 3/5 waar
meede het kwynent fonds der stads kasse op nieuw belast
is. Fol: 125.
Dat zy met het uit einde van het jongst verlopen jaar in
haare kas hadden bevonden een schraale overrest van
500 rijksdaalder. Fol: 126.
Dat de te minder zoude bevremden als in consideratie
genomen weird dat de komsten van jaar tot jaar. Fol: 126.
Dat die waar op met eenige grond van ze kerheid in stand
houding staat gemaakt konde worden genoegzaam alleen
bestonden in en voortvloiden uit de grotelijk. Fol: 126.
In houdende diverse voordragten en instantien tot redres
van het stads finantie weezen. Fol: 127.
Dat zy tot adstructie van de rationaliteit en billykheid van
dit verzoek vermeenden te mogen advanceeren. Fol: 128.
Zo is op dat berigt gedelibereert en gelet zijnde dat
scheepenen agter volgens de hen gegeeven last door de
Hooge Regering van Indie. Fol: 129.
Voorts is goedgevonden het zelve als onvoldoende te
beschouwen. Fol: 130.
Met aanschrijving aande Hooge Regeering nadere
opgave dies wegens van schepenen tevorderen. Fol: 130.
Als mede de Hooge Regeering voor te stellen wat
Commissarissen Generaal van dezelve hadden
mogenverwagten. Fol: 131.
Omtrent het eerste door de berigtens voorgesteld poinct.
Fol: 131.
Deliberatien omtrent eene bij missive der Hooge
Regeering voorgedrage instantie der Caabsche Minister
ter ontheffing van eene hun opgelegde belasting wegens
het minder rendement van de in 1788 herwaarts
gezonden tarwe. Fol: 131.
Remarques daar op vande Commissarisen Generaal
Nederburgh en Frijkenius. Fol: 132.
De ministers hunne instantie hebben gefuundeert te
remarqueren vakt dat zy zonder eenige restrictie
poveeren als of uit de herwaarts gezonden verklaaringen
zoude blyken. Fol: 133.
En is goedgevonden de Hooge Regeering te
qualificeeren de mindere den gezaanheid van dien korl
te passeren. Fol: 134.
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Omtrent het bij mer gemelde missive verzogte
goedvinden der Hooge Regeering nopens het door de
Caabsche minister overgezonde plan ter verbeetering
van het schoolwezer. Fol: 134.
Is goedgevonden de Hooge Regeering ten dien opzigten
het nevenstaande te informeeren. Fol: 135.
Met te kennen gave van het verlangen van
Commissarissen Generaal om zulks ook in deeze colonie
bevordert te zien. Fol: 136.
Deliberatie op een berigt van den visitateur generaal
aande Hooge Regeering nopens de door Caabscheid
ministers verzogte ontheffing van belastingen. Fol: 137.
Item op een door gemelde visitateur beantwoorde
verantwoording van den keldermeester aldaar. Fol: 138.
En by dat berigt gebleeken zynde dat den visitateur
generaal zelve heeft begrepen dat de afschrijving van
wijnen brandewyn en arak gedurende de voorschreeven
boekjaaren. Fol: 138.
Zo is goedgevonden de Caabsche minister van de hier
neven gespecificeerde vergoedingen te ontheffen. Fol:
138.
Dan omtrent voorgemelde Caabsche keldemeester het
inden text vermelde gebleeken zijnde. Fol: 139.
Is goedgevonden den zelven de nevenstaande
vergoedingen op te leggen. Fol: 139.
Omtrent het ingebragt bezwaar der Ambonsche ministers
tegen de bepaaling van het middel van bestaan. Fol: 140.
Door devergadering van Heeren Zeventien ter decisie
van Commissarissen Generaal gelaaten. Fol: 140.
Voorts in overweging genomen zynde dat wat de
bepaaling zelve angaal hoog welgemelde vergedaring by
evengemelde missive wel heeft te kennen gegeeven
hoogst. Fol: 141.
Weschalven goedgevonden is jaarlijks aan hun te
betaalen rijksdaalder 12000 uit des compagnie kasse.
Fol: 142.
Zullende zij het middel van bestaan op den onder voet
blijven genicten tot den aanvang der nieuwe inrigting.
Fol: 143.
Op eene door den Heer Commisaris Generaal
Nederburgh gecommuniceerde particuliere missive
vanden Javas gouverneur. Fol: 143.
Daarbij verzoekende een springtogtje herwaarts te
mogen doen. Fol: 143.
Is na deliberatie en uit aanmerking dat van deszelfs
aanwezen alhier nuttig gebruik kan gemaakt worden.
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Fol: 143.
• Goedgevonden denzelven de verzogte permissie tot een
spring togtje herwaards te verleenen. Fol: 144.
• Met recommandatie om ordres te stellen op een geregeld
bestuur zijn gouvernements bij deszelfs absentie. Fol:
144.
10 augustus 1795
• Deliberatien op de mede gebragte tijdingen van Cabo de
goede hoop door den capitain van des lands oorlog fregat
Medemblik. Fol: 145.
• Behelzende deeze tijdingen bij wijze van aanteekeningen
door gemelde capitain S. Dekker gehonden. Fol: 145.
• De aankomst van een Engelsch esquader in Baaij Fals.
Fol: 145.
• Zijn gesprek met den admiraal daarvan. Fol: 145.
• Onderrigting van gemelde admiraal van de invasie der
republiek door de Franschen. Fol: 145.
• Het vertrek van zijn Hoogheid naar Engeland. Fol: 146.
• Dat hij admiraal commubiceert de redemen zijner
afzending en ontvange pouvoir. Fol: 146.
• Overhandigt een brief van zijn Hoogheid uit Engeland
geschreven aandel omman deerende officieren van des
lands scheepen aan Cabo de Goede Hoop. Fol: 146.
• In houdende nevenstaande ordre. Fol: 146.
• Vertrek van den generaal Major Craig over landsweg
naar de Caab. Fol: 147.
• Ter overgave aande ministerium aldaar mede van een
brief van zijn Hoogheid. Fol: 148.
• En het doen der nevensgemelde propositien. Fol: 148.
• Die met verontwaardiging waren van de hand geweezen.
Fol: 149.
• Bekomene informatien der destinatie van gemelde
Engelsche esquader naar Ceijlon. Fol: 149.
• Vertrek van de Caab van gemelde capitain. Fol: 150.
• En vervordering zijner reize naar Batavia. Fol: 150.
• Zo is na deliberatie en overweeging van nevenstaande
reedenen. Fol: 150.
• Tot het obseweeren zo veel mogelyk van het
gestatueerde by extract resolutie hunner. Fol: 151.
• Goedgevonden het gehouden gedrag der Caabsche
ministers volkomen te approbeeren. Fol: 152.
• Voorts de Hoge Regeering van Indie te qualificeeren tot
depeche van circulaire missivens naar de buiten
comptoirs. Fol: 152.
• Ter kennis geeving deezer geberustens. Fol: 152.
• Met last om zig naar voorige ordres omtrent admissie van
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vreemde oorlog schepen te reguleeren. Fol: 152.
Is goedgevonden de gemeente alhier bij publicatie hier
van kennisse te geven. Fol: 153.
Het met mogelijk is de narigten vande Heer Kapitein
Dekker des wegens hier ontvangen geheun te houden
maar tot conservatie. Fol: 153-154.
Met recommandatie aande minister om de Inlandsche
vorsten op een voorzigtige wijze hier van te informeeren.
Fol: 155.
Communcatie van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh van eenige informatien door zijn Hoog
Edelheid omtrent de raad zaamheid van het laastgemelde
poinct genomen bij den commissaris tot den Inlander.
Fol: 155.
Wat gedelibeert Heer Commissaris van den inlander
over op heeft verklaard. Fol: 156.
Geevende zijn Hoog Edelheid in bedenking het voorstel
van gemelde commissaris te amplecteeren. Fol: 156.
Contrarie gevoelen hier omtrent van de Commissarisen
Generaal Alting en Siberg. Fol: 156.
Als oordeelenden de publicatie hunne eige taalen
preeferabelen. Fol: 156.
Waar aande Commissarissen Generaal Nederburgh en
Frijkenius zich hebben gedefereert. Fol: 156.
Alteratie van het formulier van voorbiding in de kerken.
Fol: 156.
Goedgevonden alle vaart compagnie vegen in den
omtrek van Batavia in Hetrekken. Fol: 157.
En aftezien van de afzending der voor Nederland Ceijlon
en China gereed leggende scheepen. Fol: 158.
Doch in plaats van het schip de onderneeming een
Pakketboot naar Nederland te depecheeren. Fol: 158.
Ter overbreng der nevensgemelde papieren. Fol: 158.
Contrarie gevoelen van den Commissaris Frijkenius
omtrent den stilsland der vaart op China. Fol: 159.
De Commissaris Generaal Siberg als waarneemende het
ambt van Directeur generaal communiceert differente
door de Ceijlonsche en Bengaalsche minister getrokke
wisch. Fol: 159.
Mitgaders de zwarigheid om dezelve met contanten te
voldoen. Fol: 159.
Is na deliberatie goedgevonden gemelde Heer
Commissaris Generaal Siberg te verzoeken. Fol: 160.
De houders dier wissels te proponeeren de betaaling
derzelve met koopmanshappen in plaats van contanten.
Fol: 160.
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De Heer Capitain Dekker verzogt van al het
voorgevallene aan de Caab een relaaste formeeren. Fol:
160.
15 augustus 1795
• Zyn geleezen en gearresteert twee missive aan den raad
van justitie des casteels Batavia beide gedateerd op
heeden dienende. Fol: 161.
• En de andere ten geleide van het request den 8 deeser
gepresenteert door C. F Fores huisvrouw van Christiaan
Laurens Koster ten einde het zelve te examineeren en op
het daar bij gedaan verzoek te dienen van consideratien
en advies. Fol: 161.
• Ontvangst van twee missivens van den Javas gouverneur
daar bij bedeelende. Fol: 162.
• De verleende permissie aan den Capitain der Chineesen
om zijn jonk naar China te zenden. Fol: 162.
• Gelijk ook aan twee Chineesen ter verzending huuner
vaartuigen naar Batavia. Fol: 162.
• Verzoekende voorts om bezijden vermelde reedenen
qualificatie de particulier hande caars permissie te
mogen verleenen zich naar hewaarste begeven. Fol: 163.
• Is na deliberatie goedgevonden de voorgemelde
verleende permissie aande 3 Chineesche vaartuigen te
passeren. Fol: 164.
• Voorts deszelfs verzoek tot qualificatie hiervoorgemeld
voor vervallen te houden. Fol: 164.
• Op het verzoek door den commandeur aande Hooge
Regeering gedaan ter afzending van zijn schip naar
China en adsistentie met een opper officier. Fol: 164.
• Is goedgevonden hem dat verzoek te accordeeren. Fol:
165.
• De Heer Commissaris Generaal Siberg communiceert
deszelfs onder handelingen met de voorgemelde houdens
der door de Bengaalsche en Ceijlonsche Minister
getrokke missels. Fol: 165.
• Aanbidingen van koopmanschappen door zijn Hoog
Edelheid als hun gedaan. Fol: 166.
• Tegens bezijden vernoemt prijzen. Fol: 166.
• Wat daar op door hun is gebooden. Fol: 167.
• Met aanbod hunne scheepen compagnie wegen te willen
laaten bevragten. Fol: 167.
• tegens nevenstaande uit koops prijs. Fol: 167.
• Remarques hier op door zijn Hoog Edelheid gemaakt.
Fol: 167.
• Dat om van de ruimte in het schip Nuobar gedesteneerd
naar Souratte het mittigst emploi te maaken daar en op
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vragt atgelaten zouden kommen worden. Fol: 168.
Dat het met Benjamin Moore Capitain van de Engelsche
Snaur Calcatta ledende 150. Fol: 169.
Dat een tweede middel wissels mogelijk zoude zijn daar
toe het emploijeeren 725 staven bhaar zilver die aan
handen zijn en naar het Jongste Bengaalsche munts
rendement circun circa zouden. Fol: 170.
Proponeerende de nevenstaande prijs verminderen de
koopwaren te maken ter voldoeming dier wissels. Fol:
171.
Is na deliberatie goedgevonden den Commissaris
Generaal Siberg als waaren eemende het ambt van
directeur generaal te qualificeeren. Fol: 172.
Aande meergemelde houders der wissels de nevenstelde
prijsen aftestaan. Fol: 172.
En besloten vande door hun aangeboden op vragt met het
Deensch schip Nicoar naar Souratte. Fol: 173.
Den schepen greving aangestell tot commissaris vande
bank inplaats van den secretaris van weesmeesteren
vogelaar. Fol: 173.
Op het door den Commissaris Generaal Alting
gecommuniceert verzoek door den koming van Bantam
bij missive aan de Hooge Regeering gedaan. Fol: 173.
is nadeliberatie goedgevonden aan den binnen regent
Doekers
toetevoegen
den
rang
naast
den
gecommuniceert over den Inlanden of Sabandhaar. Fol:
174.
De Heer Commisaris Generaal Frijkenius produceert het
berrets gemelde gerequreert relaas van capitain Dekker
wegens het voorgevallene aan de Caab. Fol: 175.
De pakketboot de Maria Louisa naar Nederland
geprojecteert. Fol: 175.
Onder secrete van deszelfs destinatie. Fol: 175.
Met kennis geeving egter daar van aanden raad extra
ordinair van deweert. Fol: 175.
Lecture van een missive door den Heer Commissaris
sluijske van Cabo de Goede Hoop aan Commissarissen
Generaal geschreeven. Fol: 176.
Waar op besloten is de dispositie aantehouden. Fol: 176.
Doch op de 42 van die missive is goedgevonden met de
Pakketboot Maria Louisa 50000 Japans kooper
derwaarts te zenden. Fol: 176.
Ter vermuting en te gemoet kooming in het gebrek aan
klein geld. Fol: 176.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal van
een bevonden de fect aan het fregat Midemblik. Fol: 176.
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Waar op na deliberatie goedgevonden is het zelve ter
reparatie naar Onrust te laaten verzeijlen. Fol: 176.
• Deliberatie omtrent de geringe voorraat van contanten in
compagnie kassa. Fol: 176.
• Nood zakelijkeheid tot het beramen van middelen van
ordres. Fol: 177.
• Welke middelen daar toe het beste zijn voorgekomen.
Fol: 178.
• Meerder redenen van aandrang. Fol: 178.
• Waar op na deliberatie als van te veel aanbelang zijnde,
goedgevonden is vooraf de consideratien en gedagten
van de Hooge Regeering te requiren. Fol: 180.
• Op het bekome narigt bij missive vanden Heer Java's
gouverneur. Fol: 181.
• Dat de paketboot het Haasjealdaar verwagt wierdt van
Banda. Fol: 181.
• Met een aanzienlijke quantiteit nooten on foulij. Fol:
181.
• Is goedgevonden de scheepen de Hertog van Brunswijk
en de Christophorus Columbus derwaarts te zonden, tot
convoij van dien bodem. Fol: 181.
22 augustus 1795
• Geresumeerde en gearresteerde papieren. Fol: 182.
• Bedenking van den Commissaris Generaal Nederburgh
hoedanig te handelen met de papieren voor zijn
doorlugtige hoogheid naar Nederland te verzenden. Fol:
184.
• Waar op na deliberatie en overweging van het bezijden
vermelde goedgevonden is. Fol: 184.
• Die papieren in tesluiten onder het addres van Heeren
Bewindhebberen gecommitteert tot de correspondentie
met Heeren C.C.G.G. (Commissarissen Generaal). Fol:
184.
• Ten welken van de gearresteert is de nevenstaande
missive. Fol: 185.
• Met het gearresteerde aanschrijvens naar Java tot
meerdere extensie der suijker culture, is goedgevonden
om nevens gemelde redenen te supercedeeren. Fol: 186.
• Bepaalde zeildag voor de pakketboot de Maria Louisa
naar Nederland. Fol: 186.
• Uit aanmerking van de mogelijke nood zakelijkheid voor
de overheeden van dien bodem tot het voor bij zeilen
vande caab. Fol: 186.
• Is goedgevonden dien bodem voor de geheele rijs naar
Nederland te laten proviandeeren. Fol: 187.
• Met aanbeveeling aandeszelfs gezaghebber, om, de caab
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aandoende, de overtollige water vaten aldaar aftegeeven.
Fol: 187.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Alting van het besluijt bij de Hooge Regeering genomen.
Fol: 187.
Tot lastgeeving aan de supercargas van den China schon
handel, om de ingekogte thee met neutrale scheepen
herwaarts te zonden. Fol: 187.
Dan wel dezelve te verkoopen. Fol: 187.
En dien des provenue tot afbetaaling van compagnie
schulden te emploieeren. Fol: 187.
Met interdictie meerder inkoopen voor eerst te doen. Fol:
188.
Waar mede na deliberatie goedgevonden is zich te
conformeeren. Fol: 188.
Lecture eener missive van de residenten van
Banjermassing, Adriaan Willem Jorissen en Arnoldus
Bernardus Dietz. Fol: 188.
Verzoekende om de qualiteiten van koopman en
onderkoopman respective. Fol: 188.
Welk verzoek goedgevonden is te ontzeggen. Fol: 188.
Lecture eener missive van den Java's gouverneur,
houdende communicatie. Fol: 189.
Van het vertrek van daar herres van het fregat de
Amazoon ende twee gewapende scheepen onder hun
convoij hebbende diverse vaartuijgen. Fol: 189.
Communicaie door den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius van een missive van den Heer Capitain Kuvel
daar bij bedeelende. Fol: 189.
De narigten van het zien van vier scheepen hun cours om
de zuid oost stellende. Fol: 189.
Om welke rede hij de steven weder had gewend. Fol:
189.
En Japara zou zoeken re bereiken. Fol: 190.
Dat hij de twee barken terug zou convoieeren. Fol: 190.
Ende andere tot zijn convoi hoorende vaartuigen naar
Tagal had gezonden. Fol: 190.
Wat daar op is aangemerkt. Fol: 190.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius van het antwoord op die missive afgezonden.
Fol: 190.
Conformatie daar mede. Fol: 190.
Communicatie vanden Commissaris Generaal Frijkenius
van het verzoek door den Capitain S. Dekker gedaan om
adsistentie met gelden ter betaaling zijner equipage. Fol:
190.

H O G E C O M M I S S I E | 579

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tegens wissels op zijne correspondenten of op de
admiraliteit van Noord Holland. Fol: 191.
Waar op na deliberatie goedgevonden is den zelven de
voor gemelde gevraagde adsistentie te verleenen. Fol:
191.
Tegen wissels op de admiraliteit van Noord Holland.
Fol: 191.
Met qualificatie aan gemelde Capitain Dekker om in
middels met voorkennis van den Heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg als waarneemende het ambt
van Directeur Generaal de benoodigde gelden uit
compagnie kaste ontvangen. Fol: 192.
Onder deeze mits. Fol: 192.
Zijnde voorts nog goedgevonden aan den zelven dever
zogte agt zeevaarende tot suppleering zijner equipagie
aftegeeven. Fol: 192.
Uit hoofde van het door voor gemelde adsistentie groote
gebrek aan contanten. Fol: 192.
Is goedgevonden. Fol: 192.
Van deverzending van geld naar Ceijlon aftezien. Fol:
193.
Doch uit voorzorge de Ministers qualificeeren zich
300.000 ropias aan contanten, te mogen verschaffen. Fol:
193.
Om hier met producten betaald te worden. Fol: 193.
Wordende deprijs aan de Hoge Regeering overgelaten.
Fol: 193.
Uit hoofde de voorziening van rijst aan de Ceijlonsche
Ministers spoed vereischt. Fol: 193.
Is goedgevonden de derwaarts aan gelegde scheepen ten
eersten te laten vertrekken. Fol: 193.
Resumtie der ingediende papieren relatief de verkoop
der hier op geslagen leggende koopman schappen. Fol:
193.
Is, om nevens gemelde reedenen. Fol: 194.
Goedgevonden de gedeeltelijke verkoop daar van finaal
te bepaalen. Fol: 194.
Doch van de advertentie aan het publiek aftezien. Fol:
195.
Ende Bengaalse Chormandelse en Souratsen Ministers
aanteschrijven, en te informeeren van de bezijden
vermelde verkoop en bepalingen daar op. Fol: 195.
Met qualificatie aan de voor gemelde Ministers om de
voor gemelde bepalingen en voet van verkoop, bekend te
doen maken. Fol: 197.
Ook compagnie wegen daar over contracten aan te gaan.
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Fol: 197.
En de kooplieden te animeeren. Fol: 197.
Met deeze recommandatie. Fol: 197.
Voorts hun nog te informeeren van de laaste prijs
couranten der in Nederland verkog te koopman
schappen. Fol: 197.
Met last om met elkanderen overdien verkoop te
correspondeeren. Fol: 198.
Reflectien op zeeker advis van de Heer Mom tot
onderzoek van den staat der kassa. Fol: 198.
Communicatie van den Commissaris Generaal Alting
wat de Hooge Regeering hier in had op gemerkt. Fol:
199.
Ende Heer Mom aangenomen had zich hier op nader te
zullen verklaaren. Fol: 199.
Geapprobeert deplaatzing van capitain Malet, op het
schip de Erfprins. Fol: 199.
Als mede die van Capitain Cats op Hilverbeek. Fol: 200.
Gerret
Drost
en Albertus Rooseboom
tot
onderkooplieden bevondert. Fol: 200.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg van de afbetaling der meergemelde door
de Ceijlonse en Bengaalse Ministers getrokken wissels.
Fol: 200.
Lecture van een addres van commissarissen ter zee en te
velde. Fol: 201.
Communiceerd ende daar bij de nood zakelijkheid tot de
aanstelling van een commandant over de Inlandsche
militairen. Fol: 201.
Daar toe … oud ragende den Major Simon Chevallier de
Sandelroy, onder bevordering tot luitenant collonel. Fol:
202.
Waar op na deliberatie goedgevonden is den zelven als
zodanig aan te stellen. Fol: 202.
Onder deeze bepaling. Fol: 202.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Alting nopens de mishandelinge door den commandeur
van de Engelsche retourscheepen den Capitain
Lieutenant Heijkoop aangedaan. Fol: 202.
Waar op na deliberatie is goedgevonden de Hoge
Regeering te qualificeeren. Fol: 203.
Nog met de paketboot de Maria Louisa de vergadering
van XVIIne daar van te informeeren. Fol: 203.
Met verzoek daar omtrent in Europa ernstige
representatien te doen. Fol: 203.
Rapporten van de administrateurs uit de medicinale
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winkel daar bij bedeelende. Fol: 203.
• De door hun genome preuve met het stokken van olij uit
inametjes nooten en foulij door Adrianus Johannes van
Steenbergen hier aangebragt. Fol: 203.
• Wat bij die preuve is gebleken. Fol: 203.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is, de waarde
vande verstookte nooten en foulij aan gemelde Adrianus
Johannes van Steenbergen te laten betalen. Fol: 204.
• En hem voor ditmal te permitteeren met de daar van
aangebragte quantiteit naar welgevalle te handelen. Fol:
205.
• Doch den invoer en verkoop daar van ten scherpsten te
verlieden. Fol: 205.
• Dit verbod voorts te extendeeren tot Java. Fol: 205.
• Doch alvoorens de consideratien van den Java's
gouverneur te requireeren. Fol: 205.
29 augustus 1795
• Den Heer Commissaris Generaal Alting produceert twee
diamanten Commissarissen Generaal Nederburgh en
Frijkenius geschenk aangeboden door den Sulthan van
Banjermassing. Fol: 206.
• Weegens tien caraten. Fol: 206.
• Zijnde
dezelve
door
voorgemelde
Heren
Commissarissen Generaal ter berging in de groote geld
kamer overgegeeven. Fol: 206.
• Voorts nog goedgevonden, na taxatie dezelve met een
contra present compagnie wegen te recompenseeren.
Fol: 206.
• Ontvangst van differente missives van den Heer Javas
gouverneur. Fol: 206.
• Zo relatief de situatie der gewapende scheepen. Fol: 207.
• Als inhoudende een nader rapport nopens de voorwaarts
gemelde geziene scheepen. Fol: 207.
• Verzoekende verder nadere ordres op zijne bevorens
gedaane instantie voor de particuliere handelaars ter
vertrek herwaarts. Fol: 207.
• Waar op na deliberatie goedgevonden den is den
gemelde Java's gouverneur te informeeren van de ordres,
op dit sujet bevorens door den Heer Commissaris
Generaal Frijkenius aan den Capitain Kuvel
afgevaardigt. Fol: 208.
• Met qualificatie om in allen gevallen hier omtrent naar
wel gevallen te handelen. Fol: 208.
• Verzoek van den binnen regent van het buiten hospitaal
doekens bij requeste gedaan. Fol: 209.
• Om uit compagnie voorraad gerieft te mogen worden
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met medicijnen. Fol: 209.
Waar op na deliberatie en nevens gemelde consideratien.
Fol: 209.
Goedgevonden is den zelven te laaten volstaan met de
betaaling van 60 percentos boven het inkoops kostende.
Fol: 209.
Onder deeze bepaaling. Fol: 209.
Met qualificatie op den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg als Directeur Generaal, ter verstrekking
der medicijnen. Fol: 210.
Lecture van een request der nevenstaan geweeze Raaden
van Justitie daar bij te kennen geevende. Fol: 210.
Hunne gemaakte preparatien ter vertrek met het schip de
onderneeming. Fol: 210.
Hunne schade daar bij geleden. Fol: 210.
Hunne verleegenheid vermits het herhaald uijtgesteld
vertrek van dien bodem. Fol: 210.
Hunne vrees voor het toe komende. Fol: 210.
Verzeoekende voorts om de reedenen om een middel van
bestaan. Fol: 211.
Waar op na deliberatie. Fol: 211.
Goedgevonden is de gemelde supplianten der zelver kost
gelden huishuur en emolumenten te laten behouden. Fol:
211.
Dog zonder douceur. Fol: 211.
Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius excuseert
zich van advis in deezen. Fol: 211.
Lecture van een request van den Gezaghebber Wilke
Lange Renke daar bij verzoekende. Fol: 211.
Om nevenstaande reedenen. Fol: 211.
Aan devrije vaart te mogen overgaan en dat wel op het
schip Juno. Fol: 212.
Waar op na deliberatie is goedgevonden den suppliant
dat zijn verzoek toe te staan. Fol: 213.
Doch alleen provisioneel. Fol: 213.
In plaats van gemelde Wilke Lange Renke is in
commando gesteld op de kotter de Patriot de Luitenant
Jacobus van Wijn. Fol: 213.
Nadere productie van het gerequireerd relaas van
Capitain Dekker met desselfs bijlagen. Fol: 213.
Waar op de deliberatie is aangehouden. Fol: 213.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh van het verzoek door de manschappen den
ingehuurde particuliere scheepen gedaan ter erlanging
van betaling. Fol: 214.
Waar op na deliberatie goedgevonden is tot die betaling
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qualificatie te verleenen. Fol: 214.
Consideratie van den Commissaris Generaal Johannes
Siberg nopens de bereekening vande waarde der ducaten,
bijde aangebodene wissels door Capitain Dekker. Fol:
214.
Waar mede goedgevonden is zich te conformeeren. Fol:
215.
En dien volgends beslooten. Fol: 215.
De gelden aan den Capitain Kuvel en Dekker tegens
wissels op Nederland voorgeschoten. Fol: 215.
Te laten voldoen de ducaten van 80 stuivers indisch met
66 stuivers Hollands courant. Fol: 215.
Consideratien van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius nopens de billijkheid om ook de Bataviasche
ingezetenen toetestaan. Fol: 215.
Om een als devreemde te mogen puisseeren van het
besluit ten op zigten van den in koop van de groote
voorraat van retouren uit compagnie pakhuijzen
genomen. Fol: 215.
Reflecteerende daar bij dat het van de hand geweeze
verzoek door de Heer Riemsdijk gedaan had behooren te
worden geaccordeert. Fol: 215.
Waar op na deliberatie en nevenstaande demarques. Fol:
216.
Goedgevonden is het voorgemelde besluit der Hoge
Regeering ten op zigten van de Heer van Riemsdijk
genomen te approbeeren. Fol: 216.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius wegens bevondende defecten aan het fregat
Medemblik en de Christophorus Columbus. Fol: 216.
Waar op na deliberatie goedgevonden is den laast
gemelde bodem ter reparatie naar Onrust te zenden. Fol:
216.
De Amazoon nog voor drie maanden geproviandeert.
Fol: 217.
De Heeren Commissarissen Generaal Frijkenius en
Alting verzogt te overleggen hoedanig de naar Java
aangelegde scheepen best te depecheeren zonder
convoij. Fol: 217.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Alting nopens de ontstaane zwarigheden bij de Hoge
Regeering in de te geevene ordres aande Ceijlonse
Ministers. Fol: 217.
Omtrent de aanhouding of verzending der over dat
gouvernement retourneerende scheepen. Fol: 218.
Verzoekende hier inne het goedvinden van
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Commissarissen Generaal. Fol: 218.
Waar op na deliberatie goedgevonden is de Ceijlonsche
Ministers het nevenstaande te laten aanschrijven. Fol:
218.
Nader verzoek der Hoge Regeering om de intentie van
Heeren Commissarissen Generaal omtrent de terug
zending der van daar gearriveerde militairen. Fol: 218.
Waar op goedgevonden is bij voorige genoome resolutie
te persisteeren. Fol: 219.
En van de noodzakelijkheid tot te rug zending dier
troupes met de scheepen Berlicum en de Eensgezindheid
de Hoge Regeering te informeeren. Fol: 219.
Bepaalde zoeldag dier bodems. Fol: 219.
En der zelver convoij door straat Sunda. Fol: 219.
Het houden der maandelijksche bede stonden op
geschort. Fol: 219.
De Celebreering van het avondmaal op weltevreeden
geexcuseert. Fol: 220.
Op het verzoek door den Raad Extraordinair Coenraad
Martin Neun als commissaris over dewapenkamer
gedaan om de daar in zijnde gecommitteerdens te
continueeren. Fol: 220.
Is goedgevonden die continuatie te verleenen voor zes
maanden. Fol: 220.
Ontvangst eener secreete missive van de Bantamsche
Ministers van den 22 dezer bedeelende daarbij. Fol: 220.
Het leedwezen vanden koning over de gecommuniceerde
omwenteling in de Republijk. Fol: 220.
De onmogelijkheid om den vijand met de hem
toegestaane 12 …. kanons te keer te gaan. Fol: 221.
De staat die zijn hoogheid had gemaakt op de gevraagde
18 … kanons. Fol: 221.
De zugt voorde belangens der maatschappij. Fol: 222.
Deverpligting tot openlegging zijner bezwaaren. Fol:
222.
Die nog grooter worden door zijne slegte nevenues uit de
peper. Fol: 222.
De uitputting van zijn schatkist. Fol: 222.
Denoodzakelijkheid tot opneeming van gelden op
obligatie. Fol: 222.
Waarom hij verzogt. Fol: 222.
Versterking van manschappen. Fol: 222.
Om voorziening met de toegezegde 18 … canons
affuiten en en verder toe behoren. Fol: 222.
Spoedige overzending der gevraagde contanten. Fol:
222.
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Benoevens een vaartuig ter afhaal van peeper. Fol: 222.
Smeekende verder bevrijd te zijn voor dat jaar vande
gewoone contributie der rijksschuld. Fol: 223.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is de Hoge
Regeering te qualificeeren daar op de Bantamsche
Ministers het nevens gemelde te antwoorden. Fol: 223.
• Wordende de verdere dispositie op die missive aan de
Hoge Regeering over gelaten. Fol: 223.
• Wijders is nog goedgevonden ter afhaal van peper naar
Bantam aanteleggen het schip de Resolutie. Fol: 224.
• Met nevenstaande aanschrijvens aanden commandeur
aldaar. Fol: 224.
5 september 1795
• Den Heer Commissaris Generaal Alting communiceert
een billet van den commandant van het Engelsche schip
Brittania. Fol: 225.
• Waar bij hij informatie vraagt omtrent zijne behandeling
ingeval van vredebreuk met Engeland. Fol: 225.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is den voormelde
Heer Commissaris Generaal Alting te qualificeeren den
gemelde Engelsche commandant door den sabandhaar
het volgende te laaten aan zeggen. Fol: 225.
• Op het aan de Hoge Regeering gedaan verzoek door
gemelde commandant om gerieft te worden uit
compagnie pakhuijzen met de nevenstaande provisien.
Fol: 226.
• En verzogte permissie tot inkoop van arak. Fol: 226.
• Is goedgevonden de Hoge Regeering te qualificeeren
drie verzoeken te accordeeren. Fol: 226.
• Onder deeze bepaling. Fol: 226.
• Ontvangst eener duplicaat missive van den fermaats
Gezaghebber van den 18 september. Fol: 226-227.
• Lecture eener missive van den Capitain Kuvel daar bij
communiceeren de het aan hem bedeelde door den
Bengaals gezaghebber. Fol: 227.
• Nopens de nadeelige uitslag der procedures voor het hof
te Calcatta relatief twee door het Engelsch en Hollandsch
esquader hier op gebragte Americaansche scheepen. Fol:
227.
• Koomende principaalijk hier op weder. Fol: 227.
• Houdende voorts gemelde missive eener communicatie
van dereeds gedaane betaaling door den voormelde
gezaghebber aanden Engelschen commandeur Mitchel.
Fol: 228.
• Als meede vande door hem gevraag de ordres aan de
Hoge Regeering hoedanig omtrent de gecischte
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schavergoeding te handelen. Fol: 228.
Verzoekende voorts bij meergemelde missive om de
gunstige aandagt van Heeren Commissarissen Generaal.
Fol: 228.
Tot qualificatie der Hoge Regeering ter expedieering der
door voormelde gezaghebber verzogte ordres. Fol: 228.
Waar op na deliberatie is goedgevonden. Fol: 228.
Voorgemelde Capitain Kuvel door den Secretaris
Goetbloed van het neverstaande te laten informeeren.
Fol: 228.
Gevoelen Heer omtrent van den Heer Commissaris
Generaal Frijkenius. Fol: 229.
Lecture der missive en advis van den Raad van Justitie
op het aan Commissarissen Generaal gepresenteert
request door de huijsvrouw van den gewezen Capitain
Christiaan Laurens Koster. Fol: 229.
Daar bij verzoekende remissie van het tegen haaren man
geslagen vomis door gemelde raade. Fol: 229.
Wat gemelde raad daar omtrent van gedagten was. Fol:
230.
Waar op na deliberatie goedgevonden is aangemelde
Christiaan Laurens Koster remissien bannissement te
verleenen. Fol: 232.
Terwijl omtrent de daar bij gemaakte remarque van den
raad nopens het onvermogen van Heeren
Commissarissen Generaal tot het verleenen van gratie.
Fol: 232.
Het volgende is aangemerkt. Fol: 232.
Waar om goedgevonden is gemelde raade te informeeren
van
de
uitdrukkelijke
qualificatie
Heeren
Commissarissen Generaal daar toe verleend. Fol: 233.
Op het aande Hoge Regeering gepresenteerd request
door het gewezen raadslid wegener. Fol: 233.
Daar bij verzoekende. Fol: 233.
Waar op na deliberatie is goedgevonden. Fol: 234.
Hem toetestaan de meedeneeming zijner kinderen met
een slaaf onder betaling van transport en kostgeld. Fol:
234.
En zijne in het schip de onderneeming afgeladene
goederen te mogen de barqueeren. Fol: 234.
Doch onder deeze bepaaling. Fol: 234.
Op het aan de Hooge Regeering gepresenteert request
door den Capitain Jan Arends verzoekende. Fol: 234.
Libereering voor hem en zijne officieren van de
betaaling der vijf percentos der in komende regten. Fol:
234.
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Is na deliberatie en nevenstaande remarques. Fol: 235.
Goedgevonden des suppliants voorgemelde verzoek te
declineeren. Fol: 235.
De Heer Commissaris Generaal Alting produceert de
navolgende requesten aan de Hoge Regeering ingerigt.
Fol: 235.
Als van den pagter der in komende en uitgaande regten
houdende doleantien over de wijgering tot betaaling der
ses percentos fol door den Gezaghebber van het schip de
Dankbaare Africaan. Fol: 235.
En van gemelde gezaghebber daarbij opgeevende de
reedenen tot deeze wijgering. Fol: 236.
Verzoekende wijders te mogen volstaan met de betaling
van vijf percentos pagt zijner aangebragte goederen. Fol:
236.
Als mede voor het vervolg van de betaling der pagt
gelibereert te worden. Fol: 236.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 236.
Den gemelde gezaghebber te ordomeeren aan den pagter
te betaalen de ordinaire tol of ses percentos van de
uitkoops waar de zijner lading. Fol: 236-237.
Onder deeze nadere bepaling omtrent de voor het
vervolg van Cabo de goede Hoop hier aangebragt
worden de Farwe en wijn. Fol: 237.
De Heer Commissaris Generaal Alting communiceert
een bij de Hoge Regeering ingediend addres van het
opperhoofd over het soldij comptoir Egbert Simon Smit
in houdende. Fol: 237.
Desselfs consideratien over de afbetaling der soldijen
tegen 15 stuivers de gulde in contanten. Fol: 237.
Als mede over het verzenden der soldij reekeningen naar
Nederland. Fol: 237.
Wat dezelve daar bij heeft te kennen gegeven. Fol: 238.
Welke veranderingen door hem zijn voorgedragen. Fol:
238.
Wat verder door hem wordt aangemerkt. Fol: 240.
Deszelfs verzoek omtrent de betaaling der soldij
bediendens. Fol: 240.
Waar op na deliberatie goedgevonden is de volgende
bepalingen vast te stellen. Fol: 241.
Omtrent de te goedstaande gagien vande boekjaaren
1794/5. Fol: 241.
Omtrent voor jaarige soldij reekeningen. Fol: 241.
Omtrent de reekening der dienaaren op de buiten
comptoiren. Fol: 241.
Omtrent de te goedstaande gagien van dienaaren nog
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binnen hun eerste verband. Fol: 242.
• Omtrent de Hoge Regeering en andere gequalificeerdens
die hunne gagien moeten laten staan. Fol: 242.
• Omtrent de soldijen die zonder qualificatie hier in Indien
met mogen betaalt worden. Fol: 242.
• Omtrent de uit compagnie dienst gelicentieerde
dienaaren. Fol: 243.
• Omtrent de betaling voor het vervolg der verdiende
gagien. Fol: 243.
• Omtrent de maandelijksch afbetaling. Fol: 243.
• Omtrent de afbetaling der soldijen op de buiten
comptoiren. Fol: 243.
• Aangehoude dispositie omtrent het middel van bestaan
voor het opperhoofd van het soldij comptoir. Fol: 244.
• Aanschrijven aande Ministers ter Custe Cormandel tot
reductie vanden omslag aldaar. Fol: 244.
• Ter deliberatie der verkiezing den dienaaren daar ter
custe. Fol: 245.
• Is goedgevonden aanden gezaghebber aldaar over te
laaten in zijn post te continueeren. Fol: 245.
• Doch dit niet verkiesende daar toe laaten op heeden den
koopman titulair Jan Daniel Simons. Fol: 245.
• Wordende de vervulling der mindere bedienengen aande
Ministers gedefereert. Fol: 245.
• Gevoelen van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius. Fol: 245.
• De Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
produceert eene bij hoogst dezelve ontvange missive
vanden baas van Onrust. Fol: 245-246.
• Aanwijzende de voet van betaling aldaar der
arbeidsloonen aan particuliere scheepen. Fol: 246.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is de schikking
aan de Hoge Regeering over te laaten. Fol: 246.
• Wat de Heer Commissaris Generaal Frijkenius hier
omtrent van gedagten was. Fol: 246.
• Den Gezaghebber van het particuliere vaartuig de
Favorite gelasr zijn reijs niet verder te bepaalen dan tot
Bankhoeloe. Fol: 246.
12 september 1795
• Gearresteerde missive aan compagnie Ministers in
Bengalen. Fol: 247.
• Ontvangst der volgende missivens als. Fol: 247.
• Nog twee duplicaaten van de Ministers aldaar. Fol: 247.
• Item een missive en bijlagen van den voor gemelde
Gezaghebber dienende. Fol: 248.
• Ten gelieden van de Pantjalling de Oppas. Fol: 248.
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Met communicatie van de vertrek dag van daar van de
paketboot het haasje en den Pantjalling de Splinter. Fol:
248.
Item ter aanbieding van eenige verklaaringen weegens
het rondzworven van vreemde natien op Ceram en Nord
Guinea. Fol: 248.
Welke …..... Engelsche smokkelaars te zijn. Fol: 248.
Het gecommuniceerde voor notificatie aangenomen. Fol:
248.
En gepersisteert bij voorig aan schrijvens nopens het
rondzwerven der Engelschen. Fol: 248.
Lecture eener missive van den Heer Java's gouverneur
van den vier deezer. Fol: 248.
Bedankende voor de aan hem verleende qualificatie tot
het laaten vertrekken der particuliere vaartuijgen. Fol:
248.
Communiceerde voorts de reetsten dien einde aan hun
verleende permissie. Fol: 249.
Voor notificatie aangenomen. Fol: 249.
Lecture eener missive van den capitain van straalen
communiceerende dat de scheepen Berlicum en de
Eersgezinheid in een goedestaat in zeewaaren geleid.
Fol: 249.
Voorts zijne aantreffing onder Anjer van een zweedsch
oost Indisch compagnie schip. Fol: 249.
Waar door bij geinformeerd was van de overgang van
Amsterdam. Fol: 249.
Van de vreede aan de zijde der prinssen. Fol: 249.
Van de bezitneeming der baaij Fals door de Engelschen.
Fol: 249.
Voor notificatie aangenomen. Fol: 249.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh van de door Hoogst den zelven aan de
secretaris Goetbloed gegeevene last. Fol: 250.
Tot het doen van schriftelijk rapport nopens den uitslag
van zeekere aan hem gedemandeerde informatie aan den
Heer Capitain Kuvel. Fol: 250.
Wat dezelve daar op had berigt. Fol: 250.
Lecture eener missive van gemelde Heer Capitain Kuvel
meldende. Fol: 251.
De hem door welgemelde Secretaris Goetbloed
geinformeerde requisitie van Commissarissen Generaal.
Fol: 251.
Tot eene voor afgaande borgstelling voor de door hem
verzogte bekostiging der procedures vande meergemelde
twee Americansch vaartuijgen. Fol: 251.
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Wat dezelve daar op rescribeerde. Fol: 251.
Met verzoek om den raad van Commissarissen Generaal
in dezen te mogen erlangen. Fol: 252.
Hoopende op een gunstig antwoord. Fol: 252.
De Heer Commissaris Generaal Frijkenius was van
gedagten dat er geen ander middel damaddres aan
Commissarissen Generaal vor hem Capitain Kuvel
overig bleef. Fol: 252.
Wat de overige Heeren Commissarissen Generaal daar
op hebben aangemerkt. Fol: 252.
Om welke reeden is goedgevonden. Fol: 252.
Gemelde Heer Kuvel bij missive het volgende te laaten
informeeren. Fol: 252.
Lecture eener missive van den Heer Directeur Generaal
Cornelis Jacob van de Graaff communiceerende. Fol:
254.
Deszelfs gevoeligheid over het aansprakelijk verklaaren
der Ceijlonse Ministers voor de verzending der scheepen
Feijlingen en Ceijlon. Fol: 255.
Met betuiging als geweeze gouverneur aldaar ten
zigtbaarsten te willen aanwijzen. Fol: 255.
Verzoekende egter voor af omtrent de scheepen de
volgende informatien. Fol: 255.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 255.
De Hoge Regeering het nevenstaande te kennen te
geeven. Fol: 255.
Wordende daar mede het voorgemelde verzoek van den
Directeur generaal gehouden voor vervallen. Fol: 256.
De Heer Commissaris Generaal Frijkenius inhereert
hoog deszelfs bevorens gegeevene advis in dezer. Fol:
256.
Uit aanmerking van de noodzakelijkheid tot een middel
van bestaan voor de opperkooplieden van het casteel den
eene suppost op het comptoir van equipagiemeester en
den boekhouder en overdragen op het equipagie
comptoir. Fol: 256-257.
Produceert de Heer Commissaris Generaal Nederburgh
vierdoor hoogst denzelven geformeerde tabellen nopens
hunne in komsten en te doene uitkeeringen. Fol: 257.
Waar op gedelibereert en gebleeken zijnde. Fol: 257.
Omtrent de opperkooplieden des casteels. Fol: 257.
Zo is om nevensgemelde reedenen. Fol: 259.
Aanden eerste opperkoopman toegelegt een jaarlijks
tractment van 8000 rijksdaalders. Fol: 259.
En aan tweede van 7000 rijksdaalders. Fol: 259.
Behalven een surpus van 2000 rijksdaalders aan den
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laastgemelde. Fol: 259.
Moetende dezelve alle benoodige uitgaven voor hun
prive bekostigen. Fol: 259.
Met uit zondering der nevensgemelde Coelij loonen. Fol:
260.
Met afschaffing der overschrijving van het gewigt der
geld specien. Fol: 260.
En uitrekking der uitkeeringen door de respective
administrateurs aan hun te doen. Fol: 260.
Item hunner uitkeeringen aan het negotie comptoir. Fol:
260.
Bepaaling van hun ambtgeld. Fol: 261.
Wat omtrent de eene suppost op het comptoir van den
opper equipagiemeester gebleken is. Fol: 261.
Item nevenstaande parlijkse schadeloostelling van 100
rijksdaalders. Fol: 262.
Doch met behoud van het douceur van 40 rijksdaalders
van de capitains van compagnie scheepen. Fol: 263.
Onder deeze mits van uitkeering. Fol: 263.
Voorts uit aanmerking van het nevenstaande aan hem toe
te leggen een vast jaarlijks tractement van 1500
rijksdaalders. Fol: 263.
Waar van hij twee rapport gangers moet onderhouden.
Fol: 263.
En omtrent de schrijf behoeftens bij de nieuwe memorie
van verstrekkingen te persisteeren. Fol: 264.
Wat omtrent de inkomsten van den equipagie
boekhouder gebleken is. Fol: 264.
Zo is na deliberatie goedgevonden. Fol: 265.
De volgende emolumenten afteschaffen. Fol: 265.
Item intetrekken een douceur van 700 rijksdaalders. Fol:
265.
Met bepaling omtrent de Leverantie van Cadjangmatten.
Fol: 266.
Onder toelaage aan hem van een vast jaarlijks tractement
van 2600 rijksdaalders. Fol: 266.
Behalven nevenstaande aan hem te doene uit keeringen.
Fol: 266.
Dies zijn gansch middel van bestaan bedraagt jaarlijks
3000 rijksdaalders. Fol: 266.
Ongerekend de inkomsten als post meester. Fol: 267.
Welke ambt bij zijn bedienning word geaccroheerd. Fol:
267.
Wordende hij ontheft van eene uitkeering aan den
equipagie overdragen tot 200 rijksdaalders. Fol: 267.
Doch alle nood zakelijk uitgaven voor zijn reekening
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gelaaten. Fol: 267.
Omtrent de schrif behoeftens bij de nieuwe memorie van
verstrekkingen gepersisteert. Fol: 267.
Wat omtrent de inkomsten van den equipagie overdragen
gebleken is. Fol: 267.
waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 268.
neven staande inkomsten en defroijementen
afteschaffen. Fol: 268.
onder toelaag van een vast jaarlijks tractement van Rds:
(rijkdalders) 1000.-. Fol: 268.
vervallende zeeker door hem genoo te jaarlijks douceur
van den Equip: (Equipagie) Boekhouden. Fol: 268.
De heer C: G: N: (Commissie Generaal Nederburgh)
chargeert zig met het reguleeren der noodige tabellen tot
een middel van bestaan voor deverdere Dienaaren. Fol:
268-269.
met deeze uit zoudening omtrent de in komsten van den
administrateurs in de water port. Fol: 269.
propositie van den Heer C: G: N: (Commissie Generaal
Nederburgh) omtrent de afbetalingen der besoldigen der
Dienaaren alhier. Fol: 269-270.
waarop na deliberatie goedgevonden is. Fol: 270.
dat de ontvangst der gagien in contanten met zal mogen
supasseeren een viende van het gansch bedragen. Fol:
270.
tot een middel van bestaan voor de soldij bediendens is
goedgevonden. Fol: 270-271.
voor het opmaken der ordom antica tot afbetaling der
soldijen door een ijder te laten betalen twee percento. .
Fol: 271.
inplaats van den Commissaris in de Bank van Leeneng
greeving tot scheepen aangestel de burger Betting. Fol:
271.
De Raaden Extra ord: (Ordinair) Godfried Christoffel
Fetmenger en Albertus Henricus Wiese, aangestelt tot
commiss: (commissaris) ter zee en te velde. Fol: 271272.
onder deeze bepaaling. Fol: 272.
vermits het overlijden van der Raad Extra ord: (ordinair)
Pieter van de Weert. Fol: 272-273.
is goedgevonden de leeden der H: R: (Hooge Regering)
op te dragen s'week rijks bij beurte en de staad te
logeeren. Fol: 273.
ter waarneming van het commando bij nagt. Fol: 273.
in plaats van gem: (gemelte) Raad Extra Ord: (ordinair)
Pieter van de Weert tot commissaris op zigte overde
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Equipagiewerfaangestelt, den Raad Extra ord: (ordinair)
Albertus Henricus Wiese. Fol: 273.
de Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
communiceert de nood zakelijkheid tot raparatie van het
schip St: (Sint) Laurens. Fol: 273.
waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 273.
die reparatie te laten gevolg neemen. Fol: 273-274.
en de masnchapen van dien bodem te doen overbrengen
op het schip ijsselmonde. Fol: 274.
resumtie van neven staande resolutie. Fol: 275.
De Heere C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
persisteert bij Hoogst dezelfs voorig advis in dezer
(september). Fol: 275.
Lecture eener duplicaat missive van den Heer Javas
gouverneur. Fol: 275-276.
De Heer C: G: A: (Commissaris Generaal Alting)
communiceert eene aparte missive bij de H: R: (Hooge
Regering) ontvangen van den Heer Javas gouverneur
inhoudende. Fol: 276.
dat de Residenten aan de Hoven van den Jan Justinus
Keijzer en Sulthan wel waren gelast ter voor zigte kennis
geeving aan de vorsten van de jongste gebeur tenissen.
Fol: 276.
doch dat teegen de directe executie der ordre ter dien
einde door de Hooge Regeering gegeeven, zo veele
bedenkingen bij Hoogst den zelven waren omstaan. Fol:
276.
dat hij zich verpligt had gevonden gem: (gemelte)
Residenten te qualificeeren provisoneel daar mede te
supercedeeren. Fol: 276-277.
waarin gem: (gemelte) bedenkingen bestonden. Fol:
277-279.
verzoekende voorts nadere ordres. Fol: 279.
wat dezelve verder dagt omtrent de wijze var
kennisgeeving aan den Panumbahan van Madura, en de
overige Regenten. Fol: 279.
welke impressie die narigten op gem: (gemelte)
Regenten had gemaakt. Fol: 279-280.
waar op na deliberatie goedgevonden is de Hooge
Regering te qualificeeren. Fol: 280.
het gehouden gedrag in deezer van gem: (gemelte) Heer
Javas gouverneur volkomen te aprobeeren. Fol: 280.
met aan schrivens on betrekkelijk de te geevend
informatie aan devorsten naar zijn voorstel te handelen.
Fol: 280-281.
Lecture eener missive der Hooge Regeering
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communiceerende daarbij. Fol: 281.
de provisioneele Besluiten omtrent de te kort kooming
uit graan magazijn. Fol: 281.
waar op de dispositie is aangehouden. Fol: 281.
de aan bieding door de H: R: (Hooge Regeering) aan C:
C: G: G: (Commissarissen Generaal) van een Request
door den Fabireq Bij vank aan haar gepreesenteert, om
zijn ontslag. Fol: 281.
oordelt de Heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) eene gepaste geleegenheid te weezen tot
deliberatien op het pomet der fortification en gebouwen.
Fol: 281.
ten dien einde Hoogst dezelve consideratien ten papiere
daar bij overleggende. Fol: 281.
welke voorts ter rondleezing overgenomen zijn. Fol:
281-282.
propositie van den Heer C: G: F: (Commissie Generaal
Frijkenius) afzending naar Straat Sunda van het schip
Medemblik de Amazoon de Hertog van Brunswijk en de
Christ: (Christophorus) Columbus. Fol: 282.
waar op na deliberatie goedgevonden is dit vorstel te
ampbectieeren. Fol: 282.
met recommendatie aan de overheeden dier bodem. Fol:
282.
de Hooge Regeering communiceert C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) een request aan haar
gepresenteert doorde Executice en Executeuren inden
boedel van wijlen den Raad Extra ord: (ordinair) Pieter
van de Weert, daar bij vertoonende. Fol: 282-283.
de onmogelijkheid om zich binnen den bepaal den tijd
teverklaaren de aanvaarding van dien boedel. Fol: 283.
om deeze reedenen. Fol: 283.
verzoekende voorts. Fol: 283.
1) qualificatie tot het blijven administreeren van dien
bodel. Fol: 283.
en geene andere betaling dan dood schulden te doen. Fol:
283.
2) toevoeging eener Commissie tot waarnemen van de
belangens der Amphioen directie. Fol: 283-284.
wat daar op bij de Hooge Regeering besloten was. Fol:
284.
waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 284.
in stede van een jaar aan gem: (gemelte) Executeuren 3:
maanden tijd van beraad te verleenen. Fol: 284.
wijders tot het waarneemen der belangens der Amphioen
directie te committeeren den Raad ord: (ordinair) de
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Bock en den Seriba Roseboom. Fol: 284-285.
• Propositie van den C: G: S: (Commissaris Generaal
Siberg) om ter besparing van on kosten voor reparatie
van het huis van den opermeester op onrust. Fol: 285.
• den predikant van gem: (gemelte) Eiland van dezeefs
permanent verblijf aldaar te excuseeren. Fol: 285.
• en deszelfs wooming als dan te laaten diene voor gem:
(gemelte) oper chirugyn. Fol: 285.
• waar op na deliberatie en nevens staande aanmerkingen,
goedgevonden is. Fol: 285.
• het huijs van gem: (gemelte) operchirugyn wet meer te
doen repareeren maar denzelven in des prodikantshuis te
laaten woonen. Fol: 285-286.
• onder deeze bepaaling. Fol: 286.
• voorts gem: (gemelte) prodikant permissie te verleenen
tot een vast verblijk alhier. Fol: 286.
• onder deeze mits. Fol: 286.
• De Heer C: G: S: draagt voor het aan Hoogst denzelven
gedaan verzoek door den baas van onrust. Fol: 286-287.
• om eening voor uit verstrekking uit 'scomp: (des
compagnie) kas te mogen erlangen. Fol: 287.
• aan denzelven te laaten afgeeven eene somma van Rds:
(rijkdalders) 5000:- aan credit papieren. Fol: 287.
• Rapport van den Heeer secretaris goetbloed van de door
hen gegeevene informatiens aan den Heer Capitain
Kuvel. Fol: 287.
• ven de dispositie op zijne nadere missive gevallen. Fol:
287.
• mitsgaders van het doorden Bengaals gezaghebber aande
Hooge Regeering bedeelde, nopens de procedures over
de scheepen America en Entreprice. Fol: 287-288.
• waar op na deliberatie goedgevonden. Fol: 288.
• de Res: (Resolutie) van den 12 dezer (september) op een
missive van gem: (gemelte) Capitain Kuvel daar mede
voor voldaan te houden. Fol: 288.
26 september 1795
• Lecture eener missive van den Bandasch gezaghebber,
dato 2: deezr inhoudende. Fol: 289.
• het voor gevalle aldaar zedert zijn laatste schrijvens. Fol:
289.
• Een korte beschrijving van de Bandasch huijshouding.
Fol: 289.
• en voorts eene nueuwe memorie van menagie voor dat
comptoir. Fol: 289.
• waar op na deliberatie goedgevonden is de dispositie uit
te stellen. Fol: 289-290.
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De Heer Commissarissen Generaal Nederburgh
produceert een extract uit de Resolutien der amphioen
directie en bijlagen. Fol: 290.
wat bij examinatie daar van gebleeken is. Fol: 290-291.
waar op vervolgens na deliberatie en uit hoofde van bezij
den voornoemde consideartien. Fol: 291-292.
goedgevonden is verklaaren. Fol: 292.
dat de overbreng van gelden in Compagnies Kasten
behoeve der participanten voor eerst moet worden op
geschort. Fol: 292.
gelijk meede uit gestelt de gearresteerde nadere uit
deeling van rijksdaalders 500: op elke actie. Fol: 292.
De heer Commissaris generaal Siberg produceert eenige
op Banda geprepareerde mannetjes nooten. Fol: 292293.
weeker qualifiteit one in dig minder is bevonden te
weezen dan de egte. Fol: 293.
voorts is op de bekome informatie vande aan gebragte
quantitiet die nooten en foulij. Fol: 293.
mitsgaders van het verzoek tot dies afscheep aande
Hooge Regeering gedaan. Fol: 293-294.
goedgevonden tot den afscheep daar van qualificatie te
verleenen. Fol: 294.
Lecture van een berigt van den Raad Extra Ordinair
Conraad Martin Neun, dato 19 deeser (september). Fol:
294.
onder deeze mits. Fol: 294.
ter voldoening aan het aan hem benevens wijlen den raad
extra ordinair Pieter van de Weert op gedragen
onderzoek. Fol: 294.
naar de door den verdumeester schultz bij requeste
gedaane doleantien tegens den geweezen kassier
Heemskerk. Fol: 294-295.
wat bij dat berigt is geremarqueerd. Fol: 295-302.
De heer Commissaris generaal Alting leevert in deszelfs
belangen tegen het geposeer de door gemelde schultz, ten
aan zier van Hoogst de zelve. Fol: 302-307.
met overlegging der daar toe gehoorende Bijlagen. Fol:
307.
waar op na resumtie goodgevonden is de dispositie aan
te houden. Fol: 307.
Na deliberatie op de schriftelijk consideratien van den
Heer Commissaris generaal Nederburgh nopens eene
reforme in het stuk der fortificatien. Fol: 307-308.
op een Jaarlijks tractement van rijxdaalders 700:-. Fol:
308.
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het geen successivelijk zal worden verhoogd tot
Rijkdaalders 10000:-. Fol: 308.
• En is ter zijner adsistentie in aanmerking gekomen den
capitain lieutenant waschenfelder. Fol: 308-309.
• Zijnde de Heer Commissaris generaal Nederburgh
verzogt genoeinde Reimer daar over te willen
onderhouden. Fol: 309.
• en voorts de dispositie over deese materie tot eene
volgende geleegenheid aangehouden. Fol: 309.
• Is goedgevonden de Resolutie tot parate Executie der
met schuld aan het venducomptoir van hier vertrekkende
mooren en chineesen. Fol: 309-310.
• mede te extendeeren tot andere collegien tot het houden
van vendutien geregtigd. Fol: 310.
• op het gepropaneerde van den Heer Commissaries
generaal Alting om Extracten der gearresteerde brieven
naar Sumatras westkust aftezende. Fol: 310.
• is begreepen provisioneel de dispositie aan te houden.
Fol: 310.
• op deverzogte informatie van den Heer commissaris
generaal Frijkenius hoedaning de instructien voor s'lands
scheepen als nu dienden teworden in gerigt. Fol: 310.
• hebben Heeren commissarissen generaal begreepen de
hier bezijden voorneemde instructie te moeten geeven.
Fol: 310-311.
• den Chinees The Honko tot lieutenant der chineesen
aangesteld. Fol: 311-312.
• en de Chinees Tan Koseeng tot boedelmeesteren. Fol:
312.
• Pieter Veeris tot secretaris de Bank. Fol: 312.
• tot welke laast gem: (gemelte) aanstelling de Heer
Commissaris generaal Nederburgh met heeft
geconcurreerd. Fol: 312.
• Tot capitain commandant van het corps Permisten is
aangesteld den Sabandhaar en Licentmeester Jacobus
Theodorus Reijnst. Fol: 312-313.
• Tot Boekhouder generaal de eerste supoost Abraham
Cornelis Mumik. Fol: 313.
• Tot eerste secretaris der Hoge Regeering Simon Hendrik
Rose. Fol: 313.
• en tot provisioneel tweede oldenzeel. Fol: 313.
• tot eerste gezwoore klerk karsseboom. Fol: 313.
• tot adjunet stokman. Fol: 313.
• en tot equipagie op zigter te Ambon der capitain ter zee
Dirk Varkevisser Dirks. Fol: 313.
3 october 1795
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aangehoude dispositie op eene missive der Hooge
Regeering. Fol: 314.
geaprobeerde schikkingen omtrent de bediendens loge
en guarnisoen comptoir. Fol: 314-315.
Verdeeling der hum toegelegde percentos. Fol: 315-316.
deliberatie omtrent eene nadere ontdekte te kort kooming
in het graan magazijne. Fol: 316.
als meede relatif een parthij geinfecteerd bevonden coffij
boonen. Fol: 316.
waar omtrent de Heer lijk advis inleverd. Fol: 316-322.
qualificatie op de Hooge Regeering betrekkelijk 10
poinct. Fol: 322-328.
aan gehoude dispositie op het 2 poinct betrekkelijk de
geinfecteerd bevonden coffij. Fol: 328-329.
welke in zee zal worden gewarpen, en bij de boeken
afgeschreeven. Fol: 329-330.
De Heer C: G: N: (Commissie Generaal Nederburgh)
rapport ter de door den Lieutenant Colonel Reimer
beantwoorde poincte nopens zijn aanstelling als
Directeur der fortificatien. Fol: 330.
als mede betrekkelijk de ter zijner adsistentie in
consideratie gekomene officieren. Fol: 330-342.
De bediening van Fabrijk ingetrokken. Fol: 342-343.
den Lieutenant Collonel Reimer als Directeur der
fortificatie werken aangesteld. Fol: 343.
behalven zijne bepaalde inkomsten aan denzelven een
Pensioen toegelegi. Fol: 343-345.
nadere qualificatie dies wegens op de Hooge Regeering.
Fol: 345.
Toevoeging aan gem: (gemelte) Directeur van twee
Extra ordinair Ingenieurs. Fol: 345-346.
als mede van een op ziender der timmera gien en
reparatien. Fol: 346.
waar tor aangesteld word den Capitain Lieutenant
Adriaan Wasschenselder. Fol: 346.
op een tractement van Rijxds: (Rijkdalders) 1500:- jaars.
Fol: 346.
en douceur van Rds: (Rijkdalders) 100:- S'maands. Fol:
346-347.
aanstelling van den capitain lieutenant toenander tot
Reimer der ceijlonsche fortificatie werken. Fol: 347-348.
Extra trelage van Rds: 100 s'maands aan derzelven
toegvoegd. Fol: 348-349.
diversse aan hem op geleg de proefneemingen. Fol: 349.
nadere dispositie en bepalngen voor den Directeur der
fortificatie werden. Fol: 349-354.
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verzoek van het Raadslid Jacob George van Rossum om
te goed doening van hem nog competeerende
verstrekkingen van rijst. Fol: 354-355.
• waar aan gedefereert wordt. Fol: 355-356.
• verzoek van Andries Feissire C: S: (Cum Suis) (Joseph
Dat, Nicolaas Maas, Nicolaas Marcus Martheze) uitstel
van betaaling aan de gedissolveerde amfioen societeit.
Fol: 356.
• Jacobus Charles Boswel wordt onderkoopman. Fol: 357.
• Request van den advocaat Fiscaal verzoekende voort te
mogen gaan met zijne vermeende actien in het geval van
mevrouw Arnoldus Constantijn Mom. Fol: 357.
• Kennis geeving van het geval van garrison met Miro.
Fol: 360.
• Aangehoude dispositie op het voorschreeven request.
Fol: 361.
• De Heer C:Ge:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) communiceert de agterlijkheid in
het werk van den secretaries Dirk Goedbloet. Fol: 362.
• Geduurige aanmannigen aan den zelven gedaan. Fol:
362.
• De zelve verzoekt zijn ontslag. Fol: 364.
• t (het) geen hem gegeeven wordt. Fol: 365.
• In deszelfs plaats wordt aangesteld tot secretaris 't (het)
geassumeerd Lid Pieter Walbeek. Fol: 366.
• Den Boekhouder Jan Pieter Bareslorskij wordt eerste
suppoost op 't (het) comptoir generaal. Fol: 366.
• En Edam Meindert Hendrik Munnik principaal journaal
schrijver. Fol: 366.
• Instructie voor Capitain Dekker op desselfs kruijspost.
Fol: 367.
10 october 1795
• De opperkoopman Pieter Walbeek prostecad eed als
secretaris der Hooge Commissie. Fol: 369.
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering ter
approbatie der door hun genoome dispositie. Fol: 369.
• Zo omtrent de te kontkonning uit Graan Maguazijn. Fol:
369.
• Als omtrent de in zee werping van bedorven koffij
boonen. Fol: 369.
• Den onderkoopman Willem Hendrik van Barneveld
Brouwer, als 2: gesw: (geswoore) klerk aangesteld en in
eed genoomen. Fol: 369.
• Den secretaris Pieter Walbeek gequalificeert naar een
bekwaam scribent om te zien. Fol: 370.
• Lecture eener missive van den Raad van Justiie do: 8
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october in houdende. Fol: 370.
Berigt omtrent 't (het) verschil van twee hunnen extract
resolutie in de zaak van Thomas Ijrons. Fol: 370.
Gelijk meede omtrent de tij dige resumtie en arresteering
hunner resolutie. Fol: 370.
Waar op ba deliberatie uit aanmerking van het daar bij
gedeclareerde. Fol: 370.
Goedgevonden is die zaak te laaten berusten. Fol: 370.
Egter onder nevenstaande recomandatie. Fol: 370.
De heer C:Ge:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) communiceert de door den
president van den Raad van Justitie aan Hoogst den
zelven gedaane voordragt. Fol: 371.
Tot ontslag van den secretaris Hendrik Leonard
Moesberger om nevenstaande reedenen. Fol: 371.
En aanstelling van den zelven tot ordenair Lid in gem:
(gemelde) Raade. Fol: 371.
Met voordragt van den zelve klerk Jeremias Otto Caulier
tot secretaris. Fol: 371.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 371.
Den secretaris Hendrik Leonard Moesberger aan te
stellen tot Lid in den raad van Justitie. Fol: 372.
In deszelfs plaats tot secretaris den gezw klerk Jeremias
Otto Caulier. Fol: 372.
Met bevordering tot koopman. Fol: 372.
En als gezw: klerk den adjunct Johan Hendrik Hilligert.
Fol: 372.
Is goedgevonden op donderdag den 10: dezer de
dragonder lijswagt te inspecteeren. Fol: 372.
Propositie vanden heer C:Ge:N: (Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh) nopens het sober
inkomen vanden Boekhouder geneeral. Fol: 372.
Waar op na deliberatie en uit aanmerking van
nevenstaande redenen. Fol: 373.
Besloten is aanden Boekhouder Ge: toeteleggen 's (des)
jaarlijks rds (rijksdalders), 3000:-. Fol: 373.
En aanden 1:o suppoost 's (des) jaars rijksdaalders 800:. Fol: 373.
Met intrekking hunner gage en kostgeld. Fol: 373.
Met volgende aanschrijvens aan de Hooge Regeering.
Fol: 374.
Douceur toegelegt aande officieren der gearmeerde
scheepen. Fol: 374.
Lecture eener missive van den Heer capitain Kuvel
provisioneel daar bij kennis geevende. Fol: 374.
Vande slegte toestand van s' (des) lands Freguat de
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Amaazoon. Fol: 374.
Is verstaan den Raad extra ordinair wiese als commiss:
(commissaris) op zigter der equipage werf, te
recommandeeren. Fol: 374.
De defecte equipagie goederen van 's (des) landsen
comp: (compagnie) scheepen te doen verkoopen. Fol:
374.
Deliberatie op een request van den vendumeester
Johannes Christoffel Schultz inhoudende. Fol: 374.
Deszelfs doleantien over de hem opgelegde belasting
voor de schade van 't (het) vendu comptoir. Fol: 375.
Met verzoek om gelibereert te worden van betaling der
door den cassier Jacob van Hemskerk verwaarloos
deposten, etc:. Fol: 375.
Verdere deliberatie op een berigt daar omtrent gediend
door den Raad extra ord: (ordinair) Coenraad Martin
Neun als commiss: (commissaris) over 't (het)
venducomptoir. Fol: 376.
Item op een vertoog in die zaak gediend door den Heer
C:Ge:A: (Commissaris Generaal Willem Arnold Alting).
Fol: 376.
De Heeren C:C:G:G:A: en S: (Commissarissen Generaal
Willem Arnold Alting en Johannes Siberg) laaten voorts
vrijheijd aanhet besoigne tot deliberatien. Fol: 376.
Wat daar op de Heer C:Ge:F: (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) heeft gedeclareert. Fol: 376.
Wat de Heer C:G:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) hier omtrent heeft geremarqueert.
Fol: 377.
Waar op vervolgends goedgevonden is den suppt:
(suppliant) voor Heeren C:C:G:G: (commissarissen
generaal) te ontbieden. Fol: 379.
En denzelver over zijn on betamelijk gedrag ten
ernstigsten te reprocheeren. Fol: 379.
Wat Heeren C:C:G:G: (commissarisen generaal) bij de
nadere deliberatie op de verdere stukken deeze materie
concerneerende hebben opgemerkt. Fol: 379.
Waar na besloten is het voor gem: (gemelde) gedaan
verzoek vanden vendumeester Johannes Christoffel
Schultz te wijzen vande hand. Fol: 381.
Hem de ontstigting van Heeren C:C:G:G: te kennen te
geeven. Fol: 381.
Met recommandatie om zig omtrent zijne mede
vendumeesteren met moderatie te gedragen. Fol: 381.
Wordende de dispositie op de verdere instantien bij meer
gem: (gemelde) berigt gedaan aangehouden. Fol: 381.
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12 october 1795
• De Heer C:G:F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) communiceert eene missive vanden Heer
Capitain Kuvel. Fol: 383.
• Ten geleide van eene van den Baas van onrust. Fol: 383.
• Over de gesteldheid van de Amazoon. Fol: 383.
• Opgeevende de onkosten der daaraan te doene
reparatien. Fol: 383.
• Item eene nadere missive van de voor gem: (gemelde)
Capitain Kuvel op dat sujet. Fol: 383.
• Proponeerende daar bij, uijt hoofde der onbekwaamheid
van dien bodem tot verderen dienst denzelven te
verkoopen. Fol: 384.
• Waar op goedgevonden is. Fol: 384.
• De equiage van gem: (gemelde) bodem voor eerst te
laten verblijven op comp: (compagnie) schip Vasco de
Gama. Fol: 384.
17 october 1795
• Den vendumeester Johannes Christoffel Schultz
ingevolge voorige Reso: (resolutien) gecorrigeert over
zijne onbetamelijk gedrag. Fol: 385.
• Waar op dezelve de gegeevene recommandatie heeft
aangenomen en vergiffenis verzogt. Fol: 385.
• Geresumeerde en gearresteerde papieren. Fol: 386.
• Lecture eener missive van den capt: (capitain) Johan van
Straalen bedeelende den toestand der gew: (gewapend)
scheepen. Fol: 386.
• C:C: (commissaris) ter zee ente velden rapporteeren den
defectueuse staat van het water kasteel. Fol: 387.
• Verzoek ende de noodige qualificatie ter voor ziening
daarinne. Fol: 387.
• Waar op na deliberatie, dezelve gequalificeert zijn tot het
emploijeeren ten dien einde vande voor Bantam in
gereedheid gebragte 6: chasjes. Fol: 387.
• Als mede tot het spoedig in gereedheid brengen der 10:
overige. Fol: 387.
• Deneven strande concept instructien en seinen door voor
gem: (gemelde) C:C: (commissarissen) ter zee en te
velde bij een berigt overgelegt. Fol: 387.
• Is goedgevonden te approbeeren. Fol: 388.
• Onvermindert nogtans de remarques vanden Heer
C:G:F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius). Fol: 388.
• De Heer C:G:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) rapporteert Hoogst desselfs
gedaan vorstel aan den Directeur Reimer nopens de
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extructie den logementen voorde manschappen van 's
(des) landsen comp: (compagnie) scheepen. Fol: 388.
Wat gem: (gemelde) Reimer daar op in consideratie heeft
gegeeven. Fol: 388.
Visitatie der tot dit einde geprojecteerde wooningen op
weltevreede. Fol: 389.
Last aan den Directeur Reimer tot formeering van een
berigt ter informatie van C:C: (commissarissen) ter zee
ente velde. Fol: 389.
Gesprek over het emploij dier wooningen met derzelven
eigenaar Jan Hendrik Senn van Basel. Fol: 389.
Die zich daar toe volkomen bereid verklaarde. Fol: 389.
Consideratien van Heeren C:C: (commissarissen) ter zee
en te velde op dat sujet. Fol: 390.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 390.
Het verblijf voor de equipagien van de Fregatten
Medenblik en de Amazoon in voorm: (voornamelijk)
wooningen voor te slaan aanden C:Ge:F: (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius). Fol: 390.
Met verzoek om in zulk geval tot eene goede inrigting
een of meer lands officieren te benoemen. Fol: 390.
Qualificatie op gem: (gemelde) Directeur Reimen tot het
approprieeren der voors: (voorschreeven) wooninge.
Fol: 390.
Plaatzing der manschappen van comp: (compagnie)
scheepen in het buijten hospitaal. Fol: 390.
Qualificatie op C:C: (commissarissen) ter zee en te velde
tot de noodige schikkingen omtrent de spijsiging der
officieren. Fol: 391.
Omtrent de op de scheepen dienst doende inlandsche
militairen zal vooraf van den gecomm: tot den inlander
berigt gevordert worden. Fol: 391.
Aan den heer C:G:F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) in consideratie te geeven. Fol: 391.
Om het onder t (het) noorder eiland kruijssend terug te
ont bieden. Fol: 391.
Den Capitain Lt: (lieutenant) der dragonder lijfwagt
Wesselman bevordert tot capitain. Fol: 392.
En in desselfs plaats tot capitain lieutenant den sous
lieutenant George Heinrich van Gutzlaaff. Fol: 392.
Den Sergeant Taalman guarnisoen quartiermeester. Fol:
392.
Onder bevordering tot lieutenant. Fol: 392.
Qualificatie op de Hooge Regeering tot het verstrekken
van Rds, (rijksdalders) 536:36: aan voorm:
(voornamelijk) capitain Wesselman. Fol: 392.

H O G E C O M M I S S I E | 604

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ter aanmerking van monteeringen voor de inlandsche
cavallerij. Fol: 392.
Den onderkoopman Jan Constantijn van Son, aangesteld
tot te: administrateur in 't (het) ijzermagazijn. Fol: 392.
Onder bevordering tot koopman. Fol: 392.
Intrekking derpost van guarnisoen schrijver. Fol: 392.
Wanneer de gagien van voorm: (voornamelijk)
bevorderde perzoonen zullen ingaan. Fol: 393.
Is goedgevonden de landmeeters onderde ordres van den
directeur der fortificatien Reimer te stellen. Fol: 393.
En denzelven met primo (1) november in de functie van
die bediening te doen treeden. Fol: 393.
De gezw: (gezwoore) klerken Jan Welters en Willem
Hendrik van Barneveld Brouwer hebben eed geprasteert.
Fol: 393.
De Heer C:G:A: (Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting) produceert een Request vanden Raad ordinair de
Boek verzoekende. Fol: 394.
De noodige instructien omtrent de op hem gedecerneerde
commissie, ten opzigten van de amfioen directie en den
boedel vanden Raad Extra ord: (ordinair) van deweert.
Fol: 394.
Is na deliberatie goedgevonden, denzelven het
nevenstaande te instruceren en te gelasten. Fol: 394.
Uit aanmerking van nevenstaande redenen is
goedgevonden. Fol: 395.
Den 1e: gezw: (gezwoore) klerk Jan Weltters te
qualificeeren tot het opeischen vanden secretaris
goetbloed van alle papieren onder zijne berusting zijnde.
Fol: 395.
En dezelve ter secretarij der Hooge Commissie over te
brengen. Fol: 396.
Voorts aantehouden de dispositie omtrent dewijze van
ontslag van gem: (gemelde) secretaris goetbloed. Fol:
396.
De Heer C:Ge:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) chargeert zich om met adsistentie
vanden secretaris Pieter Walbeek het ten agteren staande
werk effen te stellen. Fol: 396.
Qualificatie op de H:R: (Hooge Regeering) tot afgave
aanden gezaghebber van het Palembangse vaartuijgje
van het gewoone douceur. Fol: 396.
Met recommandatie denzelven ten spoedigsten te doen
vertrekken. Fol: 396.
Geapprobeerde aanstelling van den Boekhouder Ge:
(generaal) Munnik tot preesidt: (president) van
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Boedelmeesteren. Fol: 397.
• Verdeeling van het bedragen van het over bevonden ijser
bij den opneem van data magazijn. Fol: 397.
• Tusschen nevens gem: (gemelde) berzoonen. Fol: 397.
• Resumtie eener missive aande H:R: (Hooge Regeering).
Fol: 397.
24 october 1795
• Gearresteerde resolutien. Fol: 399.
• De Heer C:Ge:F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) verzoekt de gedagten van C:C:G:G:
(commissarissen generaal) omtrent de verkoop van de
Amazoon. Fol: 399.
• Waar op na deliberatie en neven staande aanmerkingen
goedgevonden is. Fol: 400.
• Dien verkoop, hoe eerder zo beter telaten gevolg
neemen. Fol: 400.
• De Heer C:Ge:F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) conformeert zich met voorige Resolutie. Fol:
400.
• De Heer C:Ge:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) communiceert de overbrenging ter
secretarij van C:C:G:G: der papieren onder den
secretaris goetbloed berustende geweest zijnde. Fol: 400.
• Mitsgaders het verzoek door gem: (gemelde) Goetbloet
gedaan om het ten agteren zijnde werk in orde te
brengen. Fol: 400.
• Waar op goedgevonden is, dat verzoek te accordeeren.
Fol: 401.
• Wordende inmiddels de dispositie omtrent de wijze van
zijn ontslag aangehouden. Fol: 401.
• Resumtie van het reglement voor den directeur der
fortificatie werken. Fol: 401.
• Item een missive aande H:R: (Hooge Regeering) ten
geleiden van het zelve. Fol: 401.
• Geacoordeerde aanhouding op Onrust van nevenstaande
ammunitie goederen. Fol: 401.
• Lecture van een berigt van den commissaris tot den
inlander nopens het emploij vande op de gew:
(gewapende) scheepen zijnde inlandsche militairen. Fol:
402.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 402.
• Alle vrijwillig geengageerde onder de inlandse militairen
te incorporeeren. Fol: 402.
• Doch desuspecte en geapprehendeer de aanboord te laten
verblijven. Fol: 403.
• De Heer C:G:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
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Cornelis Nederburgh) produceert de staat reekening van
de Bank van Leening. Fol: 403.
Waar na goedgevonden is de daar bij bevonde lasten
envoordeelen dier bank aan te teekenen. Fol: 403.
Voorts den Raad extra ordinair Coenraad Martin Neun,
als directeur dier bank het genoegen van C:C:G:G:
(commissarissen generaal) te betuijgen over deszelfs
directie in dezen. Fol: 404.
Den onderkoopman Anthonij Abraham Cassa aangesteld
tot eerste pakhuijsmeester. Fol: 404.
Onder bevordering tot koopman. Fol: 404.
En in deszelfs plaats tot cassier den dispencier Matthijs
Elbertes. Fol: 404.
Tot dispencier der Boekhouder Abraham van
Lugtenburgh. Fol: 404.
En tot soldij overdrager den Boekhouder Johan
Christiaan Goldman. Fol: 404.
Den onderkoopman Huibert Palm als gezwoord scriba
ontslagen. Fol: 404.
Van deszelfs plaats weder aangesteld den buiten emploij
zijnde onderkoopman Huibert Palm. Fol: 405.
De Hooge Regeering biedt C:C:G:G: (commissaris
generaal) eene missive aan vande Javase M:M:
(ministers) inhoudende. Fol: 405.
De geslage sententie in de procedures van den fiscaal van
Nijvenheim. Fol: 405.
Tegens nevens gem: (gemelde) op de Bank de
Dankbaarheid bescheiden geweest zijnde zeevaarende.
Fol: 405.
Wegens bij hun agterhaalde specerijen. Fol: 405.
Welke deeze sententie was. Fol: 406.
Hun verzoek om pardon. Fol: 406.
Surcheance dier sententie. Fol: 406.
Gevondert berigt vanden Raad op het voorschreeven
gedaan verzoek om pardon. Fol: 406.
Voldoening aandit requisit door den Raad. Fol: 407.
Daar bij opgelvende de reedenen die bij C:C:G:G
(commissarissen generaal) zonder kunnen werker tot
mitigatie der bij die sententie bepaalde straat. Fol: 407.
Lecture der Requesten door vorm: (voornoemde)
delinquanten aan C:C:G:G: (commissarissen generaal)
gepresenteert. Fol: 407.
Erkemende hun misdrijf. Fol: 407.
En smeekende om pardon. Fol: 407.
Item van het berigt vanden Raad van justitie te Samarang
endeszelfs bijlagen. Fol: 408.
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Wat bijde resumtie dezer stukken gebleken is. Fol: 408.
Wat ten hunnen voordeele en aanmerking gekomen is.
Fol: 408.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 409.
• De suppn: (suppliant) hunne misdaden tevergeeven en
brieven van pardon teverleenen. Fol: 409.
• Aangehoude dispositie op eene missive van de H:R:
(Hooge Regeering). Fol: 409.
• De Heer C:Ge:S: (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) draagt voor eenige nader poincten van voor
ziennig bij de memorie op dever strekkingen te bepalen.
Fol: 409.
• Daar van overleggende eene notitie. Fol: 409.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 410.
• Zich met die notitie te conformeeren, endezelve aande
Hooge Regeering te zonden. Fol: 410.
• Ten einde daar van het noodig gebruik te maaken. Fol:
410.
• Lecture eener missive van den capt: (capitain) van
straaten in houdende. Fol: 410.
• Rapporten vanden toestand der gew: (gewapend)
scheepen. Fol: 410.
• En communicatie van een onder an jer gearriveerd
Americaansch vaartuig. Fol: 410.
31 october 1795
• Geresumeerde en gearresteerde papieren. Fol: 411.
• Men conformeert zich met eene reeds gedeeltelijk
geresumeerde missive dande Hooge Regeering. Fol: 411.
• Na deliberatie op de door de Hooge Regeering aan
C:C:G:G: (commissarissen generaal) gesuspediteerde
consideratien. Fol: 411.
• Nopens het verval der specerijculture op Banda. Fol:
412.
• Item op de door de Hooge Regeering gecommuniceerde
advisen der Bandasche M:M: (ministers) op dat sujet.
Fol: 412.
• Voorts nog op eene missive en bijlagen van den
gezaghebber aldaar daar toe relatif. Fol: 412.
• Hebben C:C:G:G: (commissarissen generaal) daar op
zodanig gedisponeert als bij nevens gem: (gemelde)
missive aande Bandasche M:M (ministers) kan worden
gezien. Fol: 412.
• Voorts is verstaan den voorschreeven gezaghebber het
gewoegen van C:C:G:G (commissarissen generaal) te
betuigen overdeszelfs activiteit. Fol: 413.
• De Heer C:Ge:N: (Commssaris Generaal Sebastiaan
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Cornelis Nederburgh) produceert eene missive van
voorm: gezaghebber inhoudende. Fol: 413.
Eene opgave wat C:C:G:G: (commissarissen generaal)
bij missive aande H:R: (Hooge Regeering) denzelven
hadder toegedagt. Fol: 413.
Eene aantoning zijn actueele inkomsten. Fol: 413.
Eene extract resolutien vanden Raad van Politie aldaar.
Fol: 414.
Eene opgave door wijlen den gezaghebber Hagaman
gedaan wegens de inkomsten van Hollandia en Poulo
Pisang. Fol: 414.
Communiceerende verden dat de inkomsten van den
gezaghebber Rijxdalders 2494:- misder bedragen dan het
geen C:C:G:G: (commissarissen generaal) hem hadden
toegedagt. Fol: 414.
Waar van de oorsaakis. Fol: 414.
Dat het comptoir Hollandia niets meer op brengt. Fol:
414.
Dat s'comps: (des compagnies) thuijn geen profijten
opleverd. Fol: 414.
Dat Poulo Pisang geen voordeel geeft. Fol: 414.
Laastelijk het verval van den hande op de zuijd wester
eijlanden. Fol: 415.
Betuigende door het gemisder minderheid met te kunnen
bestaan. Fol: 415.
Verzoekende dat C:C:G:G: (commissarissen generaal)
hem het bedragen daar van gelieven toeteleggen uit
comp: (compagnie) kas. Fol: 415.
Waar op na deliberatie en aanmerking van nevenstaande
redenen. Fol: 415.
Goedgevonden is aan den voorm: (voornamelijk)
gezaghebber toeteleggen een jaarlijks surplus van
rijxdalders 2500:-. Fol: 417.
Lecture eener duplicaat missive van voorm:
(voornamelijk) Bandasch Gezaghebber. Fol: 417.
Item eener origineele missive van denzelven. Fol: 417.
Verzoekende dat de voor Banda geprojecteerde
vaartuigen de rijs over Macasser mogen neemen, ter
afhaal van slaven. Fol: 417.
Waar op na deliberatie en nevenstaande aanmerking.
Fol: 417.
Goedgevonden is. Fol: 417.
De Hooge Regeering te qualificeeren omde voor Banda
geschikte pantjalinge over Macasser ter verzenden. Fol:
418.
Met aanschrijvens aande Macassarsche M:M:
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(ministers) om daarmeede zo veele slaaven als mogelijk
is derwaarts te zenden. Fol: 418.
Op de weigering van elf nationale soldaten van het gew:
(gewezen) schip Christophorus Columbus tot het
presteeren van dienst. Fol: 418.
Is goedgevonden dezelve aande wal in hegteniste doen
overbrengen. Fol: 418.
Lecture van een berigt van Heeren C:C:
(commissarissen) ter zee ente velde verzeld van drie
berigten vanden directeur der fortificatien etca:. Fol:
418.
Daar bij vertoonende. Fol: 419.
De bij inspectie bevondene defectueuse staat der ter
defensie geprojecteerde Batterijen. Fol: 419.
Wat zij omtrent de stukken hadden moeten besluiten.
Fol: 419.
Wat omtrent de Batterij de Ploegerscagie diende te
geschieden. Fol: 419.
Hunne verdere consideratien omtrent het Loo. Fol: 419.
Omtrent de sterreschans. Fol: 420.
Omtrent het waterkasteel. Fol: 420.
Propositie vanden Directeur Reimer tot beetere dekking
vande batterij het Loo. Fol: 420.
Consideratien omtrent de inquarteering op het jaagpat
der manschappen voorde batterij op de Ploegerscagie
benoodigt. Fol: 421.
Aanbesteeding van diverse reparatien op de Batterij de
Battelier. Fol: 421.
Verzoekende daar op de approbatie van Heeren
C:C:G:G: (commissarissen generaal). Fol: 421.
Wat de major der arthillerij omtrent de defeeten der
canons der batterij is gedemandeerd. Fol: 421.
Nood zakelijkheid tot vernieuwing der beddings van het
cannon op Antjol. Fol: 421.
Bevinding omtrent de Batterij de Fluijt. Fol: 422.
Item omtrent de aldaar zich bevindende barak voor de
bezetting. Fol: 422.
Voorstel vanden Heer Directeur Reimer ter verbeetering
daar van. Fol: 422.
Aanmerking omtrent de sluijting van de mond vande
rivier de Fluijt. Fol: 422.
Approbatie van eene door gem: (gemelde) Directeur
voorgestelde vernieuwing dier post. Fol: 422.
Bevinding van het stuk land van den Capitain der
Mooren Machmoet Alie tot het opslaan van Barakken
voor de wester reserve. Fol: 423.
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Dat het hout tot het maken van een brug comp:
(compagnie) wegen moest gelevert worden. Fol: 423.
Loopende de verdere onkosten voor reekening van gem:
(gemelde) Capitain de Mooren Machmoet Alie. Fol: 423.
Aanmerkingen van den Directeur Reimer aan C:C:
(commissarissen) ter zee en te velde gesuppediteert
nopens de situatie van 't (het) Fort Anke. Fol: 423.
Verzoekende gem: (gemelde) C:C: (commissarissen)
zich omtrent deeze 7 Batterijen nade berigten van den
Directeur Reimer te mogen gedragen. Fol: 423.
Conformeerende dezelve zich verder met het door gem:
(gemelde) Directeur berigtte omtrent de gebreeken
aandes casteels punten. Fol: 423.
Met verzoek van approbatie op het door denzelven daar
omtrent gedaane voorstel. Fol: 424.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 424.
Her voorschreeven berigtte van C:C: (commissarissen)
ter zeen en te velde omtrent de Batterijen te approbeeren.
Fol: 424.
En dezelve qualificatie teverleenen tot het doen
executeeren der door hun voorgestelde reparatien. Fol:
424.
Voorts is nog, uit aanmerking van den defecteuse
toestand der chasses en beddings op de batterijen en
casteels punten. Fol: 424.
Verstaan C:C: (commissaris) ter zee en te velde
optedragen. Fol: 424.
Hier omtrent van den Major Josi verantwoording
aftevorderen. Fol: 424.
Voorts is nog verstaan, omtrent de overige poincten bij
meer gem: (gemelde) berigt voorkomende. Fol: 425.
Aftewagten het toegezegd verslag nopens de overige
versting werken van de nieu poort tot aan dewest zijde
der stad. Fol: 425.
Mitsgaders te approbeeren de gegevene sessie in der
zelver vergadering aan den commiss: engelhard. Fol:
425.
Als mede op voordragt van gem: (gemelde) C:C:
(commissarisen) ter zee en te velde aantestellen tot major
der infanterij den Capitain Commandant Cornelis Paulus
van Rhijn. Fol: 425.
Wal het gevoelen was in dezen van den Heer C:Ge:F:
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius). Fol:
425.
Wat de Heer C:G:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh) daar tegen weder heeft
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aangemerkt. Fol: 425.
Omtrent de door gem: (gemelde) C:C: (commissarissen)
ter zee en te velde verzogte gunstige dispositie omtrent
de verandering van de monteering der papangers. Fol:
426.
Mitsgaders omtrent de restitutie van het daar toe
voorgeschotene door gem: (gemelde) Major Cornelis
Paulus van Rhijn. Fol: 426.
Is goedgevonden zich met die verandering te
conformeeren. Fol: 426.
En de H:R: (hooge regeering) te qualificeeren aangem:
(gemelde) Cornelis Paulus van Rhijn het nevenstaande
door hem voorgeschooten uit comp: (compagnie)
kastelaten verstrekken. Fol: 426.
Mitsgaders aanden Chinees Liangko Rds, (rijksdalders)
4000: voor reparatie op de Batterij de Bottelier. Fol: 428.
De Heer C:Ge:A: (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) produceert eene missive van den
Americaansch Consul te Mauritius. Fol: 428.
Verzoekende voor descheepen dier natie hier ten handel
komende, alle voorregten. Fol: 429.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 429.
Zijn Hoog Edelheid te verzoeken het nevenstaande te
rescribeeren. Fol: 429.
De Heer C:Ge:A: (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) produceert eene missive van de Heer
Directeur Ge: (generaal) van de Graaff in hondende. Fol:
429.
De bij H: den zelven bekome informatie dat de Heer
C:Ge:N: (Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh) hadde doen ontvangen het voor den
Directeul Ge: (generaal) bepaald douceur op den
verkoop der Amphioen. Fol: 429.
Dat hij Directeur Ge: (generaal) van de Graaff
vertrouwde dat dit douceur aanhem zou worden
uitgekeerd. Fol: 430.
Waar op uit aanmerking van nevenstaande redenen. Fol:
430.
Verstaan is tever klaren. Fol: 430.
Dat het voor gem: (gemelde) douceur competeert aande
Heer C:Ge:Siberg (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) over den tijd dat H: dezelve het Directoraat Ge:
(generaal) heeft waargenomen en zal waarnemen. Fol:
430.
Wat de Heer C:Ge:F: (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) hier inne heeft geadviseert. Fol: 431.
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De Heer C:Ge:A: (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) produceert een Extract Resolutie der
H:R: (hooge regeering). Fol: 431.
• Waar bij C:C:G:G: (commissarissen generaal)
voorgedragen wordt de aanmerking van Rijxdalders 200,
000: aan credit brieven. Fol: 431.
• Waar op na deliberatie goodgevonden is H:R: (hooge
regeering) tot die aanmerking der credit brieven te
qualificeeren. Fol: 431.
• Onder te kennen gave van dever wagting van C:C:G:G:
(commissarissen generaal). Fol: 431.
• Dat deverdere poincten bij het voorstel der H:R: (hooge
regeering) voorkomende in spoedige overweging zullen
genomen worden. Fol: 432.
7 november 1795
• Inhoudende de dispositien van C:C:G:G: nopens den
slegten staat der noten perken aldaar. . Fol: 433.
• Verdere geresumeerde Papieren. Fol: 433.
• De Heer C:Ge:S: (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) geeft te kennen de bij Hoogst dezelve bekoome
informatien omtrent den Capitain Militair duverge. Fol:
433.
• Weshalve gem: (gemelde) C:G:S: (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) zich voegde bij de gevoelens
vanden C:C:G:G:N: en A: (Commissarissen Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh en Willem Arnold
Alting). Fol: 434.
• Nopens de door de Heer C:Ge:F: (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) gedaane voordragt tot Major
van gem: (gemelde) Duverge. Fol: 434.
• Lecture van een berigt vanden C: (commissaris) ter zee
en te velde Fetmenger nopens de combustien op de
scheepen Christoph: (Christophorus) Columbus
ijsselmonde en de Eendragt. Fol: 434.
• Wat na gedaan onderzoek daar omtrent was gebleeken.
Fol: 434.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 436.
• De in dezen gehouden directie van den C: (commissaris)
ter zee en te velde Fetmenger te approbeeren. Fol: 436.
• En in de afdoening dier zaak bij domestieke correctie te
berusten. Fol: 436.
• Doch gereflecteert zijnde op de klogten overde slegte
randsoenen op 't (het) schip de Eendragt. Fol: 436.
• Mitsgaders over het slegte brood. Fol: 436.
• Als meede op het slegt gedrag daar omtrent gehouden
door den Capitain Lieutenant Menkema. Fol: 436.
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Is goedgevonden dat berigt bij extract te stellen in
handen vanden advoocat fiscaal. Fol: 436.
Om naar rigeur der wetten te procedeeren. Fol: 436.
Voorts is nog verstaan de H:R: (hooge regeering) te
gelasten. Fol: 437.
Tot tegengang van 't (het) bakken vanzulk schadelijk
brood denoodige ondres te stelen. Fol: 437.
Item omtrent de Admissie van geene biermaats aanboord
der scheepen dan die deugd zaame waaren aanbrengen.
Fol: 437.
Op het verzoek van C:C: (commissarissen) ter zee en te
velde tot verplaatsing der nevenstaande officieren naar
de buiten comptoiren. Fol: 437.
Is goedgevonden zich daar meede te conformeeren. Fol:
438.
Lecture van een berigt van in eer gem: (gemelde) C:C:
(commissarissen) ter zee en te velde. Fol: 438.
Proponeerende daar bij eenige schikkingen omtrent
deplaatzing aande wal der manschappen van comp:
(compagnie) gew: (gewezen) scheepen. Fol: 438.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 438.
1o:) Genoegen te neemen met derzelver plaatzing op
Tanna Abang in steede van in 't (het) buiten hospitaal.
Fol: 439.
2o:) Qualificatie te verleenen tot de extructie van een
bamboese Loots. Fol: 439.
Het aanmaken van ladels. Fol: 439.
3o:) Aan de capitains en verdere opperofficieren dier
scheepen te verstrekken rds, (rijksdalders) 10: permaand
in plaats van randsoenen. Fol: 439.
2/3: In papier en 1/3 in zilvere munt. Fol: 439.
Buiten hun gewoon maandelijks douceur. Fol: 439.
4o:) Nadere bepaaling der maandelijksche verstrekking
van Randsoenen voor de deks officieren en gemeene.
Fol: 439.
6o:) Te approbeeren de bepaling van het getalmanschap
tot het toe zigt houden over de opgelegde scheepen. Fol:
440.
En aan hun het nevenstaande te laten verstrekken. Fol:
441.
7o:) Goedtekeuren dat de gezaghebbers dier opgelegde
scheepen van eene instructie worden voorzien. Fol: 441.
Geresumeerde en gearresteerde resolutien. Fol: 441.
De Heer C:G:F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) communiceert den verkoop dag van de
Amazoon. Fol: 441.
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Proponeerende om de Capitain Kuvel met deszelfs
Equipage op een der tot defensie kunnende dienen comp:
(compagnie) scheepen te plaatzen. Fol: 442.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 442.
• De equipage van voorm: (voornoemde) Fregat de
Amazoon op een onder tot defensie ingerigte bodem te
plaatzen. Fol: 442.
• Waar toe de Heer C:Ge:N: (Commissaris Generaal
Sebastiaan
Cornelis
Nederburgh)
met
heeft
geconcurreerd. Fol: 442.
• Insteerende op een Transport naar de wal der Equipagie
tot versterking der defensie. Fol: 442.
• Op de propositie van den Heer C:Ge:F: (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) om aanden Capitain
Kuvel aftestaan het gew: (gewezen) schip de Hertog van
Brunswijk. Fol: 442.
• Is door de overige Heeren C:C:G:G: (commissarissen
generaal) gedeclareerd. Fol: 443.
• Dat zulks voor den commandant van dien bodem een
hardigheijd zoude involveeren. Fol: 443.
• Doch aan gem: (gemelde) Capitain Kuvel de keuze over
een ter rheede leggende scheepen wet te willen
overlaaten. Fol: 443.
• Behalven over de scheepen de Hertog van Brunswijk
ende Christophorus Columbus. Fol: 443.
• Nadere instantien hier op door den C:Ge:F:
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius). Fol:
443.
• Met reserve van Hoogst deszelfs schriftelijk advis in
deezen. Fol: 443.
14 november 1795
• Geresumeerde engearresteer de papieren. Fol: 445.
• De Heer C:Ge:F: (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) produceert H: deszelfs advis omtrent de
afstand van den Hertog van Bruinswijk aan Cap:
(capitain) Kuvel. Fol: 445.
• Nadere instructien ten dien einde. Fol: 447.
• Waar op het nevenstaande gereflecteert zijnde. Fol: 447.
• Goedgevonden is. Fol: 448.
• Te persisteeren bij voorig op dit fluk genoome Resolutie.
Fol: 448.
• De Heer C: G: N: (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) produceert eenige door den
Directeur Reimer aan He (Heer) dezelve ter han gestelde
poincten. Fol: 448.
• Dienende tot ingredienten der Instructien voor de
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Maleisch en Chineese schrijvens. Fol: 449.
Waarmede na resumtue goedgevonden is zich te
conformeeren. Fol: 449.
Met verzoek aan den Heer C: Ge: N: (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) daaruit voor
drie bedienden des toepasselijk Instructien te formeeren.
Fol: 449.
Is goedgevonden C: C: (Commissarissen) ter zee en te
velde des maandelijks te laten verstrekken Rd
(Rijksdaalders) 50: voor schrijfleener. Fol: 449.
Addres van den water fiscaal popkens daarbij te kennen
geevende. Fol: 450.
De aanschaffing van verscheiden kruijsvaartuijgen, op
ordre van eeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal).
Fol: 450.
Dat het kostende derzelve zijn ontfange berigt had
gesurpasseert. Fol: 450.
Weshalven hij genoodzaakt was zich aan Heeren C: C:
G: G: (Commissarissen Generaal) te addresseeren. Fol:
451.
En aan H: (Heer) dezelve zijn middel van bestaan en
overweeging te geeven. Fol: 451.
Dat het onderhond der voorgem (voorgemelde)
vaartuigen
zijne
onkosten
merkeljk
zouden
vermeerderen. Fol: 451.
En zijne inkomsten makelijk vermindert waren. Fol: 452.
Hoeveel dezelve dot jaar bedragen. Fol: 452.
De geringheid der boeten en breuken. Fol: 452.
Verzoekende dat Heeren C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) zijne bevoorems op gegeevene onkosten de
aanmerking geliefden te neemen. Fol: 452.
Dat de koop van voorschreeven vaartuigen hier bij
kwam. Fol: 452.
Gelijk ook de opbrenging van Rds (Rijkdaalders) 600
aan ambtgeld. Fol: 453.
Met verder verzoek om nevenstaande redenen tot
Soulagement in zijne onkosten. Fol: 453.
Kunnen anders de onkosten van voorschreeven vartuigen
met langer draagen. Fol: 453.
Waarop na deliberatie en aanmerking ban nevenstaande
reedenen. Fol: 453.
Goedgevonden is. Fol: 454.
Aan hem toe te leggen een qualificatie van Rd
(Rijkdaalders) 2000:. Fol: 454.
Met ontheffing van een jaar ambtgeld. Fol: 454.
Onder voorwaarde dat hij de voorsz (voorschreeven)
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vaartuijgen tot de door Heeren C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) bedoelde eindens zal
emploijeeren. Fol: 454.
De Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) heeft gedeclareert dat de
voorschreeven, vaaktuigen naar Hoogstdeszelfs begrip
aan het Fiscaal diende te blijven geaffecteerd. Fol: 455.
De Heer C: Ge: A: (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) communiceert een aan de Hooge
Regeering gepreesenteert Request door Philippus Mam
(Justinus Philippus Mam) daar bij verzoekende. Fol:
455.
Permissie tot den verkoop aan den Deensch Capitain
Coulrhard (David Coulthard) van deszelfs van Rembang
hier gearriveerd particulierscheepje, Debora. Fol: 456.
En dies lading zuijker. Fol: 456.
Te kennen geevende dat van deeze Zuijker op Java reeds
de geregtigheeden waren betaalt. Fol: 456.
Insteerende voorts van eene verdere Betaaling van tot
geexcuseert te mogen worden. Fol: 456.
Gelijk mede van de Betaaling van den 20: penn
(penningen) op den verkoop van scheepen Na: (natie) bij
Placcaat bepaald. Fol: 456.
Vallende zijn bodem in de term van de daar bij gemaakte
uitzondering, als nog nieuw zijnde en voor de eerste reis
staande verkogt te worden. Fol: 456.
Verzoekende overigens de ammunitie goederen van dien
bodem aan de wal te mogen brengen. Fol: 457.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 457.
Den supp (suppliant) tot den verkoop van voorgem
(voorgemelde) bodem permissie te verleenen. Fol: 457.
Met deszelfs lading. Fol: 458.
Met verklaaring dal gem (gemelde) bodem aan de
Betaaling van den 20:e Penn: (Penningen) niet
onderheevig is. Fol: 458.
Met verdere permissie tot aan de wal brenging der voors
(voorschreeven) ammunitie gaeken. Fol: 458.
Ter emploijeering op een andere bodem. Fol: 458.
Mits voorafgaand addres aan de Hooge Regeering. Fol:
458.
Kunnende dezelve volstaan met betaaling aan den aater
van 12: stuivers voor ijden pient zuijker. Fol: 458.
Met ontzegging van zijn verder verzoek. Fol: 458.
Geresumeerde en gearresteerde missive aan de Hooge
Regeering. Fol: 459.
Geresumeerde en gearresteerde Papieren. Fol: 460-484.
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21 november 1795
• Uit hoofde C: C: G:G: (Commissarissen Generaal)
persisteeren bij voorige Resolutien omtrent het schip
Den Hertog van Brunswijk. Fol: 460.
• Insteert de Heer C: Ge: F: (Commissaris Generaal
Sijmon Hendrik Frijkenius) op de benoeming van een
ander geschikt schip voor Capitain Kuvel. Fol: 460.
• Waarop na deliberatie goedgevonden is. Fol: 460.
• Den gem (gemelde) Heer C: Ge: F: (Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius) te verzoeken hier
over met den Equipagiemeester te spreeken. Fol: 460.
• En voorn (voornamelijk) Capitain Kuvel van den uitslag
te informeeren. Fol: 460.
• Lecture van een berigt van den C: (Commissaris) ter zee
en te velde Fetmenger inhoudende. Fol: 461.
• De inquantiering en de Casernes op de waterplaats der
Madureesche Compe (Compagnie). Fol: 461.
• De onmogelijkheid voor dezelve tot een langen verblijf
aldaar. Fol: 461.
• Om nevonstaande redenen. Fol: 461.
• Verzoekende verplaatzing der compagnien op de
veldschans Mr: Cornelis (MeesterCornelis). Fol: 461.
• En qualificatie tot het laten oprigten der noodige
Casernes. Fol: 461.
• Als mede dat ter voorkoming van desertie den
posthouder van de Ploegers Cagie mag worden
gequalificeert. Fol: 461.
• Om alle uitgaande vaartuijgen exact te visiteeren. Fol:
462.
• En de voerders den Indlansche vaartuigen den vervoer
van Inlandsch militairen ten sterksten mag worden
geinterdiceert. Fol: 462.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 462.
• Den gem (gemelde) C: (Commissaris) ter zee en te velde
Fetmenger te qualificeeren tot het doen in gereedheid
brengen op mr:Cornelis (MeesterCornelis) der
benodigde Casernes. Fol: 462.
• Zijnde de C: Ge: A: (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) verzogt den Sabandhaar de noodige
beveelen te willen tot tegengang der Presentie. Fol: 462.
• Gearresteerde Instructien voor de Chineesch en
Maleidsche schrijvers van den Directeur der
fortificatien. Fol: 462.
• Bij het produceerd der generaale staatreekeningen van
geheel Indien over 1792/3. Fol: 463.
• Heeft de Heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal
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Johannes Siberg) overgelegt, de nevens gem (gemelde)
ter op heldering dienende documenten. Fol: 463.
Waar op na deliberatie, goedgevonden is die documenten
te infereeren. Fol: 463.
En van die bevindingen aan Heeren Mrs (Meesters)
kennis te geeven. Fol: 468.
In vertrouwen dat het minder bedragen der veragtering
in 1792/3 dan in het voorig boeksaar Hoogstdezelve met
onaangenaam zal zijn. Fol: 468.
Gedelibereert zijne op een Request van Elias Jacobs aan
Directeur en Comiss: (Commissaris) van de Bank van
Leening daarbij verzoekende. Fol: 468.
Dat het minder rendement der door hem in de ban wel
geconditioneerd gebrag te dag bij den verkoop
beschadigt bevonden armozijnen niet totbezwaar
strekken mag. Fol: 468.
Mitsgaders op de verantwoording deswegens van den
gew (geweldige) Secretaris en pendbewaarder Barends
(Jacob Paulus Barends). Fol: 469.
Item op een berigt van Directeur en Officianten der Bank
mede daartoe relatif. Fol: 469.
Is goedgevonden het voorschreeven verzoek van den
Suppt (Suppliant) te wijzen van de hand. Fol: 469.
Met vrijlating egter ingeval van voldoende bewijzen in
zijne zaak. Fol: 469.
Zijn vermeend regt te vervolgen. Fol: 469.
En wijders te verklaaren dan voor zo verre het minder
rendement der meerm (meermelde) Armozijnen met
gerecouvreeerd word. Fol: 470.
Die officianten van de bank daar voor aansprakelijk zijn,
welke bij de beleening eene behoorlijke visitatie hebben
verzuijmd. Fol: 470.
De Hooge Regeering biedt C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) aan, een Extract uit de resolutienden bank van
Leening. Fol: 470.
Daarbij aan welgem (welgemelde) Hooge Regeering
favorabel voordragende de belangens van den Raad
ordinair De Bock en verdere officianten der gem
(gemelde) bank courant en bank van Leening. Fol: 470.
Aangaande differente hem opgelegde vergoedingen. Fol:
471.
Met ten dien einde door hun was geallegueerd geworden.
Fol: 471.
Waar op, na deliberatie, goedgevonden is. Fol: 475.
Den geweeze Directeur en officanten der beiden banken
te accordeeren. Fol: 475.
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1:0) Om te volstaan met de betaling van 1: prsto
(percento) op in 1791 in beide banken afgegeevene Rd
(Rijksdaalders) 400000:-. Fol: 475.
2:0) Om te Jouisseeren van het fonds der kamer
ongelden. Fol: 475.
3:0) Om te participeeren in de iver geworme renten tot
aug (augustus) 1794. Fol: 476.
4:0) Om gelibereert te worden, van de deel hebbing in
het minder rendemenet der door Barends (Jacob Paulus
Barends) verruil depanten. Fol: 476.
Zonder hunne voorkennis en toestemming. Fol: 476.
Doch de instantie tot het alleen aanspreckelijk verklaaren
van meergem (meergemelde) Barends (Jacob Paulus
Brends). Fol: 476.
Voor de door zijn geldophaalden te zoek gebragte gelden
te ontzeggen. Fol: 476.
Onder deezen verstande nogtans. Fol: 476.
Dat aan de op deeze materie genomen besluiten zonder
dilaij zal worden voldaan. Fol: 476.
Wordende voor vervallen gehouden het geresolveerde
nopens een montant van Rd (Rijksdaalders) 6295: te
lasten van den gew (gewelde) Commiss: (Commissaris)
van Naarsen. Fol: 477.
Lecture van een berigt van den opperkoopman Cranssen
(Willem Jacob Crans) inhoudende. Fol: 477.
De voor of nadeelen en het vermunten van goud en zilver
tot Ropijen. Fol: 477.
Waar omtrent de H: R: (Hoge Regeering) het goedvinden
van C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) verzoek.
Fol: 477.
En ter voorkoming der zwarigheden tegen het
gecombineerde munt meester- en Esfaieurschap
voorstelt. Fol: 478.
Van ijder munterij een monster rapij aante houden. Fol:
478.
De heer C: G: F: (Sijmon Hendrik Frijkenius) produceert
Hoogstdeszelfs schriftelijke consideratien daar omtrent.
Fol: 478.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 480.
De gehalte van de zilvere Ropij te brengen op 9: perm:
(permingen) en 12 : greinen in plaats van 10: penningen.
Fol: 480.
Met behoud van derzelver tegenswoordig gewigt. Fol:
480.
Effectieerende dit eene vermindering van 5: prc
(percento) der intrinsique waarde. Fol: 480.
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Wat omtrent de evenredigheid derzelver waarde met de
Sicca Ropij en nieuw gecart: (gecarteldee) Ducaton
gereflecteerd is. Fol: 480.
• Voorst is goedgevonden te approbeeren de door de
Hooge Regeering aanhouding van een monster Ropij.
Fol: 481.
• Doch omtrent de 6: prcentos munts gelden de H: R:
(Hooge Regeering) eenige vermindering in consideratie
te geven. Fol: 481.
• Als heeren C: C: G: G: zeer hoog voorkomende. Fol:
481.
• De Heer C: Ge: S: (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) communiceert de inclinatie der hier zijnde
Deensche Schippers. Fol: 481.
• Tot den inkoop van de comp (compagnie) van eenige
Nooten en Foulij. Fol: 481.
• tegens nevenstaande prijzen. Fol: 482.
• Verzoekende van de intentie van C: C: G: G: hier
omtrent te worden onderrigt. Fol: 482.
• Waarop na deliberatie en aanmerking van nevenstaande
redenen goedgevonden is. Fol: 482.
• De H: R: (Hoge Regeering) den voorschreeven verkoop
te qualificeeren. Fol: 482.
• Dan
uit
consideratie
van
het
nevensgem
(nevensgemelde) is nog goedgevonden. Fol: 483.
• De Hooge Regeering te gelasten bevoorens de
naauwkeurigste informatie van de destinatie hunnen
scheepen te neemen. Fol: 483.
• En zulks voor het vervolg omtrent alle vreemde Natien
te doen plaats grijpen. Fol: 483.
• Resumtie eener missive aan de H: R: (Hoge Regeering).
Fol: 483.
• Ten geleiden van eenige Resolutien mitsgaders der
instructien voor den Inlandsch schrijvers van den
Directeur der Fortificatie. Fol: 484.
28 november 1795
• De Hooge Regeering bidt Heeren C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) aan een aan haar
gepresenteerd Request door den Deensch passagier
Jorgenssen (Poaul T: Jorgensen) verzoekende. Fol: 485502.
• Permissie tot den inkoop van het particuliere scheepje De
Juno. Fol: 485.
• Ten vervoer met dien bodem naar de west van Indoeen
van 550: a 625: leggers arak. Fol: 485.
• Tot welkeus uitvoer bi permissie verzogt. Fol: 485.
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Waar op na deliberatie en aanmerking van nevens gem
(gemelde) aanschrijvens van Heeren Meesters aan de
Hooge Regeering. Fol: 485.
Ten aanmoediging er overheeden van vreemde shceepen
ter vervoer van Producten naar Nederland. Fol: 486.
Goedgevonden is den Heer C: Ge: S: (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) als waarnemende het ambt
van Directeur generaal te verzoeken. Fol: 486.
Den gem (gemelde) Jorgenssen (Paolus T Jorgensen) te
onderhouden omtrent de overvoer voor de Comp
(Compagnie) van een lading producten naar Nederland.
Fol: 486.
Doch zo niet de Hooge Regeering te qualificeeren. Fol:
486.
Den voorgem (voorgemelde) Jorggenssen (Paolus T
Jorgenssen) permissie te verleenen tot den inkoop van
voorschreeven scheepje De Juno. Fol: 487.
Mitsgaders tot den inkoop en vervoernaam de west van
Indien van 550: â 625 leggers Arak. Fol: 487.
Zijnde welgem (welgemelde) C: G: S: (Commissaris
Generaal Johanne Siberg) verder verzogt bij alle de
overheden der vreemde scheepen diergelijke informatie
te nemen als bij meergem (meergemelde) Jorgessen
(Paolus T Jorgenssen). Fol: 487.
Zijnde dit wel door H: (Hoogst) dezelve op zich
genomen. Fol: 487.
Doch de in verstaande zwarigheeden gedeclareert. Fol:
487.
Waarin dit bestaan. Fol: 488.
Vervolgends is door H: (Hoogst) dezelve aangenomen te
onderzoeken in hoe verre van de 3: alhier zijnde
americaanse scheepen gebruik zou te maken zijn. Fol:
489.
Declareerende egter dat daar van weinig effect te wagten
zoude weezen. Fol: 490.
Om nevensgem: (nevensgemelde) reedenen. Fol: 490.
En is voorts goedgevonden af te wagten dan uitslag den
poogingen door Hoogst de zelve aan te werden. Fol: 491.
Ter voldoening aan voorschreeven intentie van Heeren
Bewindhebberen. Fol: 491.
Lecture van een Request door den Supper carga van het
Deensch schip Johanna Elisabeth aan den H: R: (Hooge
Regeering) gepresenteert verzoekende. Fol: 491.
Permissie om van den Commandeur to mogen
overneemen het fregat schip De Amazoon. Fol: 491.
Ter vervoer met dien bodem naar Tranquebar van een
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lading suijker en Arak. Fol: 491.
Zo is na deliberatie en nevensgem (nevensgemelde)
aanmerkingen goedgevonden. Fol: 491.
De Hooge Regeering te qualificeeren tot het accordeeren
aan den Supp (Suppliant) van de door hem verzogte
permissie. Fol: 492.
Tot inkoop van voorschreeven Fregat De Amazoon. Fol:
492.
Mitsgaders den uitvoer aar mede naar Tranquebar van
een lading zuijker en Arak. Fol: 492.
Geresumeerde en gearresteerde Resolutien. Fol: 492.
De Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) communiceert de gegeevene
informatie aan Capitain Kuvel. Fol: 492.
Nopens de aan hem gelaatene keuze over een der hier
zich bevindende comp (compagnie) scheepen voor zijn
Equipagie. Fol: 493.
Met uitzondering van den Hertog van Brunswijk en de
Christophorus Columbus. Fol: 493.
Voorgem (voorgemelde) Heer C: Ge: F: (Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius) produceert eene
missive van den Capitain Dekker en Kuvel. Fol: 493.
Verzoekende antwoord op eenige daarbij voorgestelde
poincten. Fol: 493.
Ingevalle van te moeten de barqueeren. Fol: 493.
Waar van door de verdere Heeren C: C: G: G:
(Commissaris Generaal) copie is verzogt. Fol: 494.
Op voordragt der Hooge Regeering is goedgevonden tot
Capitain ter zee te bevorderen den Capitain Lieutenant
Jurgen Landberg. Fol: 494.
Na deliberatie op het voorkomende bij missive der
Hooge Regeering in dato 24: September ll: betrekkelijk
de bank van Leening is goedgevonden. Fol: 495.
1:0) Voor vervallen te houen het poinct nopens de
Interessen van het door de Comp: (Compagnie) aan de
Bank voor geschooten Capitaal. Fol: 495.
2:0) Item het poinct opzigtelijk de verzoeken door den
gew (gewelde) Cassier en den Secretaris dier bank aan
de Hooge Regeering gedaan. Fol: 495.
Mitsgaders het addres van den gew (gewelde) Directeur
der beide banken, de Bock. Fol: 496.
3:0) Hier van aan de Hooge Regeering kennis te geeven.
Fol: 496.
Met nevenstaande aanschrijvens omtrend differente
poincten betrekkelijk meergem: (meergemelde) bank.
Fol: 496.
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Lecture eener missive van den Capitain Kvel daarbij
verzoekende. Fol: 497.
Om met deszalfs Equipage op den Hertog van Brunswijk
te mogen overgaan. Fol: 497.
Produceerende de Heer C: G3: F: (Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius) te gelijkertijd eene
missive van gem (gemelde) Capitain Kuvel verzoekende
zijne dimissie in geval van wajgering. Fol: 497.
Waar op na deliberatie is goedgevonden den Secretaris
Walbeck (Pieter Walbeck) te qualificeeren. Fol: 498.
Gem (gemelde) Capitain Kuvel van het bereeds in dezen
genomen besluit en de persisteering daarbij van C: C: G:
G: ( Commissarissen Generaal) permissive te
informeeren. Fol: 498.
De Hooge Regeering biedt Heeren C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) aan de Requesten van Pierre
Perrot, carga van het Deensch schip Nancovreij en den
oud scheepen Arnold (Christiaan Louis Arnold). Fol:
498.
Verzoekende permissie tot den inkoop na een
Convenabel schip om onder Deensche pas naar Muscette
te vaaren. Fol: 499.
Mitsgaders tot den inkoop en vervoer naar derwaarts van
8: a 9000: pic: (Pikols) Zyuijker. Fol: 499.
Waar op na deliberatie goedgevonden is de supp
(suppliant) hun voorgem (voorgemelde) verzoek te
accordeeren. Fol: 499.
Lecture van een Request aan de Hooge Regeering
gepresenteert door den gezaghebber van Java's Oosthoek
verzoekende. Fol: 499.
Om een zijner scheepen door de groote (Wijnand de
Groot) oost naar China te mogen zenden. Fol: 500.
Onder aanbod van vragt goederen voor de comp
(compagnie) derwaards te willen overvoeren. Fol: 500.
Zo is goedgevonden uit hoofde van het gevaar voordien
bodem van den vijand het voorschreeven verzoek te
ontzeggen. Fol: 500.
Doch aan Capitain Stoele te accordeeren om met een
Deensch schip te repatrieeren. Fol: 501.
De Hooge Refeering verzoekt het goedvinden van
Heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal). Fol:
501.
Op het bij missive der Bantamsche M: M: (Messieurs)
bedeelde voorstel van den koning. Fol: 501.
Tot opbrake van Lampong Samanca. Fol: 501.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 501.
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De H: R: (Hooge Regeering) te qualificeeren hier
omtrent naar welgevallen te handelen. Fol: 501.
• Gearresteerde missive aan de H: R: (Hooge Regeering).
Fol: 502.
• Ten geleide eeniger Extract Resolutien. Fol: 502.
• Voorts ter Communicatie der dispositien betrekkelijk de
officianten der in vernietigde beide banken. Fol: 502.
5 december 1795
• Geresumeerde en gearresteerde Papieren. Fol: 503-536.
• De Heer C: G: A: (Willem Arnold Alting) informeert de
aandiening van eenige comp (compagnie) Dienaaren en
ingezetenen alhier. Fol: 503.
• Verlangende toegang tot C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal). Fol: 504.
• De Heer C: G: N: (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis
Nederburgh)
communiceert
de
bij
Hoogstdezelve bekome zijdelingsche onderrigting
hunner oogmerken. Fol: 504.
• Waar op na deliberatie goedgevonden dezelve binnen de
vergaderzaal te doen naderen. Fol: 504.
• Lecture van het door hun als toen overhandigt addres.
Fol: 504.
• De ondergeteekenden (Sebastian Cornelis Nederburgh,
Sijmon Hendrik Frijkenius, Willem Arnold Alting, en
Johannes Siberg) gedeeltelijk dienaaren der E:
Compagnie, gedeeltelijk leeden van den Burgerstand alle
te dezer Hoofdplaats resideerende en gelijklijk bezield
met vaderlands en Vrijheids liefde, hebben de getroffen
vreede, vriendschap en alliantie tusschen de Bataafsche
en Fransche republiquen, hen door UwEdele op den 1ste
dezer Maand (1 december 1795) bij eene publicatie van
de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden
aangekondigd. Fol: 505-511.
• Bij Uwer Hoog Edelheden zeer dienstwillige het
Getrouwe. Fol: 511-512.
• Waarop na deliberatie goedgevonden is. Fol: 513.
• Aan het 1: poinct van dat addres te defereeren. Fol: 513.
• En de H: R: (Hooge Regeering) aan te schrijven. Fol:
513.
• Aan alle Inwoonderen alhier een bepaalde vreugde dag
voor te schrijven. Fol: 513.
• Voorts de begeerte van C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) tot het vieren van dien dag door een festiviteit
comp (compagnie) wegen. Fol: 513.
• Als mede tot het maken van een gepast ontwerp te dien
einde door gem (gemelde) H: R: (Hooge Regeering).
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Fol: 513.
Waarvan aangem (aangemelde) burgersen Ingezeetenen
door den Heer C: Ge: N: (Commissarissne Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) kennis zal worden
gegeeven. Fol: 513.
Met toezegging dat hunne verdere verzoeken in
overweeging zullen worden genomen. Fol: 513.
Waar aan door den Heer C: Ge: N: (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) voldaan
Zijnde. Fol: 513.
Dezelve vertrekken zijn. Fol: 514.
Na deliberatie omtrent derzelver verdere verzoeken. Fol:
514.
Is omtrent het tweede goedgevonden. Fol: 514.
De consideratien der H: R: (Hooge Regeering) te
requireereeren nopens de afschaffing der teekenen van
distinctie. Fol: 514.
En omtrent het derde poinct relatif de defensie dezer
hoofdplaats, de dispositie aan te houden. Fol: 514.
De Heer C: G: F: (Commissaris Generaal SIjmon
Hendrik Frijkenius) doet lecture eener missive van den
Heer Capitain Kuvel te komen gevende. Fol: 514.
Dat zijne missivens door C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) zeldve en niet door Hoogstderzelver Secretaris
mogen worden beantwoord. Fol: 514.
Waarvan ter nadere examinatie door de Heeren C: C: G:
G: Extract verzogt is. Fol: 514.
Evegem (evengemelde) Heer C: Ge: F:(Commissaris
Generaal Sijmon Hendrik Frijkenius) produceert eene
naamloose brief bij Capitain Dekker ontvangen. Fol:
515.
Voorts communiceert Hoogstdezelve de ordres en
Instructien aan voorsz (voorszegde) Capitain Dekker
gegeeven bij het verneemen van oorlog met Engeland.
Fol: 515.
Waar van C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) Copie
hebben verzogt. Fol: 515.
Is in deliberatie gebragt het voorgevallene in Raade van
Indien relatif het poinct van de defensie deezer
hoofdplaats. Fol: 516.
Mitsgaders de differente advisen en sustenuen der Leden
ten dien opzigte. Fol: 516.
Extract uit de Korte Aanteekeningen van het
geresolveerde in Raade van Indie op Maandag den 30
November 1795. Fol: 516-518.
Extract uit de Korte Aanteekeningen van het
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geresolveerde in Raade van Indie op Dingsdag den 1:
December 1795. Fol: 518-519.
Extract uit de Korte Aanteekeningen van het
geresolveerde in Raade van Indie op Dingsdag den 4:
December 1795. Fol: 519.
Voorst het derde verzoek bij het meergem
(meergemelde) addres van eenige comp (compagnie)
dienaaren en Ingezetenen. Fol: 522.
Wat de Heer C: Ge: N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) daar omtrent heeft geadviseerd.
Fol: 522.
Hoogst dezelve betoogt vervolgenes de bevoegtheid van
C: C: G: G: (Commissarissen Generaa;) omtrent het
poinct der defensie. Fol: 523.
Met aanwijzing der werkzaamheden ten dien einde van
de aanvang der Hooge Commissie alhier. Fol: 524.
Waar om Hoogst dezelve zich moest beklagen over de
hatelijke insinulatien van Sommige Leden der Hooge
Tafel. Fol: 525.
Inzonderheid van de Heer Mom (Arnoldus Constantijn
Mom). Fol: 525.
Tegens het gedrag van C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal) omtrent de defensie. Fol: 525.
Insteerende de voorts op zodanige dispositie. Fol: 526.
Waardoor de Eer en het caracter van C: C: G: G:
(Commissarissen Generaal) van dien blaam volkomen
werde gevindiceert. Fol: 526.
Dat wijdens aan de begeerte der H: R: werde voldaan.
Fol: 526.
Om alles, tot de defensie dezer hoofdplaats relatie
hebbende zelve te behandelen. Fol: 526.
Met reserve egter. Fol: 526.
En dat voorts aan de onderteekenars van gem (gemelde)
addres vrijheid worde gegeeven. Fol: 527.
Tot het commiteeren van twee uit den haaren bij de
deliberatien van C: C: (Commissarissen) ter zee on te
velde. Fol: 527.
Wat de overige Heeren C: C: G: G: daar omtrent hebben
gedeclareert. Fol: 527.
Waar na vervolgens goedgevonden is; de H: R: (Hooge
Regeering) het nevenstaande aan te schrijven. Fol: 527.
En C: C: (Commissarissen) ter zee en t velde bijvervolge
hunne voordragten aan de H: R: (Hooge Regeering)
directelijk te doen addresseeren. Fol: 528.
Voorts aan de onterteekenaaren van voorschreeven
addres de benoeming der gecommitteerdens bij de
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deliberatie van voorm (voormelde) C: C:
(Commissarissen) ter zee en te velde, te permitteeren.
Fol: 528.
Op het geeclareerd begrip der Hooge Regeering omtrent
de door Heeren C: C: G: G: (Commissarissen Generaal)
voorgestelde vraag. Fol: 529.
Nopens het doen eener publicatie tot erkenking van de
oppermagt van het Nederlandsch volk. Fol: 529.
Is goedgevonden het nevenstaande te remarqueeren. Fol:
529.
En de nadere consideratien der H: R: (Hooge Regeering)
daar op weder te requireeren. Fol: 529.
Gelijk mede op de beantwoordde consideratien der
Hooge Regeering tot het leggen van een provisioneel
embargo op de Portugeesche scheepen. Fol: 529.
Goedgevonden is welgem (welgemelde) H: R: (Hooge
Regeering) het volende voor te houden. Fol: 530.
Nog is goedgevonden aan de Hooge Regeering over te
laten de dispositien omtrent differente poincten van het
schriftuur van den Raad Extra ordinair Mom (Arnoldus
Constantijn Mom) relatie de defensi. Fol: 530.
Met recommandatie aan welm: (welmelde) Hoog
Regeering om de publicatie van den oorlog niet
Engeland ten eevsten te doen gevolg neemen. Fol: 531.
Voorts is goedgevonden de H: R: (Hooge Regeering) te
qualificeeren tot afstand aan Capitain Kuvel van het
schip de Hertog van Brunswijk. Fol: 531.
Adviseerende de Heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) dat men bij voorige
Resolutien ten ien opzigte genomen behoorde te blijven
persisteeren. Fol: 531.
Na deliberatie op een missive van de Capitain Dekker
aan den Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Sijmon
Hendrik Frijkenius) geschreeven. Fol: 531.
Reltif het logement voor de beide Equipagien van het
Land in as van Landing. Fol: 532.
Is goedgevonden die missive ten renvoijeeren aan de
Hooge Regeering. Fol: 532.
Gelijk mede twee addressen van C: C: (commissarissen)
ter zee en te velde. Fol: 532.
Excepto de daarbij voorkomende voordragten van
bevordering. Fol: 532.
Blijvende de dispositie daar op aan C: C: G: G:
(commissarissen generaal) gereserveerd. Fol: 532.
Verder is goedgevonden den Directeur Generaal van de
Graaf (Willem Jacob van de Graaf) in de dadelijke
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exercitie van dat ambt te stellen. Fol: 532.
En aan den zelven toe te komen de eerste stem in Raade
van Indien bij absentie van den gouverneur generaal. Fol:
532.
Lecture van een Request van het gew (gewelde) Raads
lid wegener verzoekende. Fol: 532.
Permissie om met het Deensch schip Prins Frederik nar
Coppenhagen te vertrekken. Fol: 533.
Mitsgaders dat aan hem in plaatse zijner gage en
onderhoud zodanige somma werde toegelegt. Fol: 533.
Als C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) tot
goedmaking zijner rijskosten zoude oordeelen te
behooren. Fol: 533.
Waarop na deliberatie goedgevonden is. Fol: 533.
Deszelfs vertrek met het voorschreeven schip toe te
staan. Fol: 533.
Voorts bij zijn vertrek aan hem te laaten afgeeven het
bedraagen zijner gagie voor den tijd van 8: maanden.
Fol: 533.
Lecture van een Request van den vaardrig Stroebel
(Louis Stroebel) daarbij verzoekende, zijn ontslag uit
den dienst. Fol: 534.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 534.
Het voorschreeven request aan de Hoog Regeering te
zenden ten einde hiernevens gemeld. Fol: 534.
Lecture van een missive van den Ternaateses
Gouverneur van den 10:e September J: L: (jongsteleden,
1794). Fol: 534.
Bereclende?? het bekomen aanschrijvens van C: C: G:
G: (Commissarissen Generaal) nopens de admissie van
scheepen of manschappen voor vreemde Natien. Fol:
534.
Lecture eener missive van de H: R: (Hoog Regeering)
ten geleidie van een advies van den Raad Extra ordinaire
Mom (Arnoldus Constantijn Mom). Fol: 535.
Nopens den verkoop van koopmanschappen ter
bekoming van Contanten voor de huijshouding No?. Fol:
535.
Benevens de aanmerkingen daar op van den Heer
Gouverneur Ge (Generaal) en de Raaden ord: (ordinaire)
Siberg (Johannes Siberg) en Wiegerman (Jan Hendrik
Wiegerman). Fol: 535.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 535.
Daar op de dispositie aan te houden. Fol: 535.
Lecture van een Request van differente kapitains ter zee,
daar bij verzoekende om een toereijkend douceur. Fol:
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535.
Waar op na deliberatie en bekoome informatie van de
bereets gehouden deliberatien bij de Hooge Regeering
op di sujet goedgevonden is. Fol: 535.
De nadere elucidatie van de H: R: (Hooge Regeering)
daar omtrent af te wagten. Fol: 536.

1795 december 10 - 1799 januari 28
Betreft kopie-generale en kopie-secrete resoluties van de
gecombineerde vergaderingen met de Hoge Regering.
Met bijlagen.
Resoluties 1795 december 10 niet kompleet

10 december 1795
• Declaratie van den eersten raad en directeur generaal van
de Graff van gedeelte willen nemen in de dispositien
omtrend der publicatie van het tractaat. Fol: 1.
• Berigt van de raden ordinair en extra ordinaris De Boek
en Riemsdijk nopers de wijle op welke generaal
publicatie zoude geteekeerd. Fol: 1-3.
• Versoek aan de raden ordinair De Boek en Wiegerman
tot de te makere [….....] wegens eene door
Commissarissen Generaal en de Hoge Regering thuin te
geeven feste viteis. Fol: 3.
• Uitnodiging tot het bedijven van vreugde. Fol: 3.
• Remarques op den vreede en alliantien. Fol: 4.
• Het houden van eener dank dag haar omtrend. Fol: 4.
• Ingediend adres door W.J Cransen en administrateur
pakhuisen Pieter Engelhard aan de Hoge Regeering. Fol:
5.
• Insertievan advis. Fol: 6-7.
• Kennis geeving van het genoegen welke heeren
Commissaris Generaal betuijgen over der selver
gevoelens van de tekenaren. Fol: 8.
• […] ardiging van doende officieren ondertekende
declatoiren. Fol: 9.
• insertie van de declaratoir. Fol: 10-11.
• Betuiging van genoegen door Commissarissen Generaal
en de Hooge Regeering op het voorgemelde. Fol: 12.
• Deleberatien op het berigt van den raden ordinair en
extract ordinair De Boek en Riemsdijk nopens pragt en
praal. Fol: 12-13.
• Heffing der pagter op den ruijthigen en paarden. Fol: 13.
• Remarques op den geheele intrekking van het reglement
van pragt en praal. Fol: 13-14.
• Dog dat het ongeveerd zouden zijnde finaale intrekking
voort reglement. Fol: 15.
• Dat het heffen van e wagenpagt een besu'aar voor
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sommige heden van dit instructie zouden leren. Fol: 15.
Opdragt aan de heren raaden ordinair extra ordinair
wiegerman en Neun nopens het ondersoek van het
voorgevallen in het penniste gestelt. Fol: 16.
Aanvang van het onderzoek. Fol: 17.
Dat de raad van Justitie Hartman in het gewigt is
geweest. Fol: 18.
Verder rapport van de heeden Wiegerman en Neun. Fol:
19.
Versogte en bekomen adsistentie van den Commissaris
Generaal Nederburgh. Fol: 20.
Vinding van een document in den Lessenaar van den
adsistent Borchers. Fol: 20.
Insertie. Fol: 21-22.
Oproerie gesprekken van den commandeur Willem
Jacob Andriesa. Fol: 23.
Het overheden van zijn pligt door den raad van Justitie
Hartman. Fol: 24.
Vergelijking hier omtrend. Fol: 25.
Benaming te stuitien van deeze op roerige beweginge.
Fol: 26.
Het in civiele arrestneemen van den commaander Wilem
Jacob Andriesse en den raad van Justitie Hartman. Fol:
26.
Versoek aan Fetmenger om het ten zijden generaal
dadelijk te doen executeeren. Fol: 27.
Ordre aan Mr. Willem Popkens om zijn ampt en pligt
tegens generaal Willem Jacob Andriesse en Hartman.
Fol: 27.
Den heer Commissaris Generaal Frijkenius en de raad
extra ordinair Riemsdijk hebben tot der resolutire niet
geconcereerd. Fol: 28.
Versoek aan de heeren raden ordinair extra ordinair
Wiegerman en Neun […] gearresteert de penniste verder
te hooren. Fol: 28.
Disannering der in het gestigt [rerioreerende] senbenten.
Fol: 29.
Versoek aan de heer Fetmenger en voor de goeder ordre
en rust te sorgen. Fol: 29.
Rapport van de Edele heer Fetmenger wegens een door
den
commandeurs
Willem
Jacob
Andriesse
gedivulgeerde aanspraak. Fol: 30.
Geinterdeceerde drust aan de stads drukkeresse Rachel
de Fretes sonder consert van den cersor van alle
papieren, principalijk relatif de presente tijden. Fol: 31.
Qualificatie aan den heer Commissaris ter zee Wieze tot
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de nodige voorzieninge des provisioneele remplaceering
va
dengearressteerde
comandeur
en
opper
equipagiemeester Willem Jacob Andriesse. Fol: 31.
• Aanmerking van de Edele Heer Fetmenger nopens der
tegens woordige gesteld heid van den raad van Justitie.
Fol: 32.
• De dispositie werd den gehouden. Fol: 32.
• Mondelings door den Commissaris Generaal
Nederburgh beloofde versekering aan diverste
vreemdelingen omtrend verkieerde ver onderstelde aan
hun te doen insultes. Fol: 32.
• Versoek aan de heer Fetmenger om op te letten geen
insultes aan vreemdelingen. Fol: 33.
• Reflexie van de heer Commissaris Generaal Nederburgh
nopens het niet bekenmaken van het Nederlandszake
volk. Fol: 34.
• Men heeft eed op de constituen van 1787 alhier afgelegt.
Fol: 35.
• Eenparige toestemming op de voorschrijve reflexie van
den heer Commissaris Nederburgh. Fol: 35-36.
• vervolg. Fol: 36.
• De vijanden van vrankrijk worden als vijanden van de
Nederlansche Republick gemerkt. Fol: 37.
• De Spaanjaarden moeten meede als vijanden van
deNederlansche Republick geconsedereerd worden. Fol:
37-38.
• [..erdietie] der correspondentie van hier op de in
Engelsche kanden zijn de compagnie comptoir. Fol: 38.
• Aanhouding der aldaar thuis hoorende scheepen en
vaartuigen. Fol: 38.
• Stelling in handen van den prointerim Advocaat Fiscaal
Mr. William Popkens van den van Cheribon herwaards
gezonden woorden aaren genaam Bangsa Wastama en
Fania. Fol: 39.
• Approbatie eenige deezen Lutherschen Kerken Raad tot
onderlingen en diaconen voorgedragene persoonen. Fol:
39-40.
11 december 1795
• Bedenking van den eerste raad en directeur van den Graff
over het houden van gecombineerde vergaderingen om
het prosidie. Fol: 41-43.
• vervolg van de gecombineerde vergaderingen. Fol: 4346.
• Aanmerking over het houden van gecombineerde
vergaderingen. Fol: 47-48.
• Men blijft persesteeren bij het besluit van den 10 deses
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nopens het preesidien der gecombineerde vergaderingen.
Fol: 48.
Den heer Commissaris Generaal Frijkenius en den raad
extra ordinair van Riemsdijk inhaereren hunne advisen
van gesteren. Fol: 49.
Conformatie van de heer raad extra ordinair Mom was
het voorstel van van Cornelis de Graaf. Fol: 49.
Productie door de heeren raden ordinair en extra ordinair
Wiegerman, Neun van drie declaratoiren van de adsistent
van der Leeden de Cornelis de Graaf en Johannes
Borchers, relatif het oproerig gedrag der pennisten in het
gestigt. Fol: 49.
vervolg declatoir. Fol: 50-51.
De Klok in het gestigt te luijden. Fol: 51.
Acte van verbintenis. Fol: 52.
Vergelijking van het declaratoir van van der Leeden met
zijn voorige mondelinge opgaaff. Fol: 52.
Bekenmaking van den Adsistent de Graaff des avonds
administrateur Gold Bach nopens het opregter van eene
societeit. Fol: 53.
Dat er door eenige burgers en compagnie dienaren
ondertekend versoek tot bevestiging van de constitutie
alhier aan heeren Commissaris Generaal was ingediend.
Fol: 53.
Vervoeging van de drie adsistenten ter huise vanden
commandeur. Fol: 54.
Execuseerden commandeur ontrend het [niet] publiek
tertekening gelegde adres. Fol: 54.
Dat er tot bestiering van het defensie wesen ware
benoemd zijn Hoog Edelheid Frijkenius en heer
directeur van de Graff. Fol: 55.
Dat hij commandeur had geproponerd schepen na
Mauritius ter afhaling van Secours van Volk te zenden.
Fol: 55.
Dat het huis van de heer van Riemsdijk was gehuurd om
een societeit op te rigte. Fol: 56.
Oprigting van een acte verbintenis. Fol: 57.
Dat de raad van Justitie Hartman in het gestigt was
[gekomen] om die adsistentie die bij den commandeur
Andresse Waren geweest bij hem te versoeken. Fol: 57.
En dat er een spoedig besluit tot het in staat van defensie
stellen van dese colonie moest genomen worden. Fol: 57.
Afhaling van het generale adres door Johannes
Borchers. Fol: 58.
Opgave van den adsistent Johannes Borchers nopens het
voorgevallen in het pennisten gestigt. Fol: 58-59.
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Dat het Placaat van vrijheid gelijkheid te de oorsaak was
van den versamelingen aldaar. Fol: 59.
vervolg vande placaat. Fol: 60-67.
Gehanden aantekening door den secretaris Walbeek van
den declaratoi, r. Fol: 67-.
Insertie van den declaratoir. Fol: 67-72.
Insertie van den declaratoir. Fol: 73-78.
Gedamaandeerd om versoek des wegens aan den
prointerim advocaat Fiscaal Mr. W: Popkens. Fol: 79-.
Gedaan rapport door den heer raad extra ordinair
Fetmenger nopens disanneering van de in 6 gestigt
remoreerende penniste. Fol: 79-80.
Overbrenging de selve wepenen in de wapen kamer. Fol:
80.
Approbatie van drie publicaties nopens de rust en
eersgeziendheid onder de ingezetene alhier intrekking
van het reglement van prag en praalen de bekenmaking
van de vreede met de Fransche Republiek en die van
Nederland. Fol: 81.
Vervolg van publicaties. Fol: 82-85.
Den eerte raade directeur van de Graaff conformeerd zig
niet met voorgemelde concept publicatie. Fol: 86.
Dadelijk arresteering van voorschreeven publicatie. Fol:
86-88.
Insertie van den publicatie. Fol: 89-92.
Permissie aan den commandeur Willem Jacob Andriesse
om in zijn woning het geordonneerd arrest te houden.
Fol: 92-93.
Advies van den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
om dit request te stellen in handen van de Fiscaal Mr. W:
Popkens. Fol: 93.
Genoegen reeming door den heer Commissaris Generaal
Nederburgh nopens het arrest van den raad van Justitie
Hartman ter huise van Sandalroij. Fol: 94.
Schriftelijk berigt van den Commissarissen ter zee en te
velde aan gaande de sebere inkomsten der miitairen. Fol:
95-96.
Provision [….] extra toelage aan de natien als
Wurtenbergh te officieren. Fol: 96.
Ingaande me primo deeserloopende. Fol: 97.
Afbetaling der gagie aan onder officieren gemeene
militairen en zeevarende in contante specien der gulden
tegens 20 stuijvers. Fol: 97.
Qualificatie op den heer van Overstraten Java's
Gouverneur tot de afbetaling der gagie voor de gemeen
militaire 200 als die des Wurtenbergh. Fol: 97.
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Bij de request versogte verbetering van bestaan door
eenigezee officieren. Fol: 98.
Insertie van de request. Fol: 98-100.
Versogte Elucidatie van den heer Commissaris ter zee
A:H: Wiesse op een request van verscheide capitein ter
zee. Fol: 101.
Verleende prolongatie op drie maanden aan de
executeuren in den boedel van wijlen den raad extra
ordinair Pieter van de Weert relatief kennen te doen
verklaring nopens de sal-afinsolventie van dien boedel.
Fol: 101-102.
Hebben tot voorschrijvee resolutie niet geconcereerd den
Commissaris Generaal Frijkenius de eerste raad en
directeur van de Graaff en de extra ordinair Mom en
Neun. Fol: 102.
Versoek aan den heer Commissaris Generaal Frijkenius
om met des Lands officieren te willen […..] nopens de
door deselve versogt schadeloostelling in Cas van het
verlaten van hunner bodems. Fol: 103.
Versoek van de Commissaris ter zee en te velde
Fetmenger en Wiese om eenne spoedig dispositie op de
voordragt tot besordering van eenige officieren. Fol:
103-105.
Verlangen van den Commissaris Generaal Nederburgh
en Frijkenius om zig in den gecombineerde vergadering
met alle ingediend requesten niet beter te houden. Fol:
105.
Gepermitteerd verblijft alhier aan den supercargo van
Densch schip de Johanna Elisabeth, Forres Bonnevie tot
[semezaken] alhier zouden vereverd zijn. Fol: 105-106.
Restitutie aan den executeur in den boedel van den
weduwe van den Crap, Frederik Willem Houtman van
het rendement eenige voor haar rekening door
vendumeesteren verkogte goederen. Fol: 106.
Beoordering van den Franstateur inde Maleijdsche taal
Govit Kool tot koopman met de daartoe Staande gagie.
Fol: 106.
Gepermitteerd springtogtje na Cheribon aan den
onderkoopman buiten emploij van Haeften. Fol: 106.
Permissie aan den Bottelier Johan Jacob Oost om in
burger vrijdom over te gaan mits den zelve het
marqueeren de aan ses maanden gagie in compagnie
cassa. Fol: 106.
Readmissie in compagnie dienst als boekhouder den
Burger David van Beuku. Fol: 107.
Ontzegd versoek van den Jong Matroos Jan Wiillem om
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verhoging in gage tot ƒ 14:. Fol: 107.
• Afsending naar Bengalen van een berigt van opperhoofd
der Egbert Simon Smith nopens de rekeningen berigt van
het opperhoofd der soldijen 1781van daar herwaards
gesonden en alhier overledene Moorscka Zeevarende.
Fol: 107.
• Afsending naar Ceilon van een burger van gemelde
opperhoofd der Egbert Simon Smith relatif de over
eenkomst dat wijse van de betaling der kaasie taals
ongelden aldaar met die der Wurtenburgers alhier. Fol:
107.
• Afsending naar Nederland van een berigt van meermelde
opperhoofd der Egbert Simon Smith, nopens de telling
van gelden op assegnatie naar Nederland uit Boedels van
des compagnie insolvert overledene dienaren. Fol: 108.
• Uit betaling aan de equipagie van de paketboot de Kraaij
Daniel Zutterman haare te goed hebbende gagie tegens
20 stuivers de gulden 3/4 in papier en in contanten. Fol:
108.
• De aanstelingen op het schip Voortand moeten na het
reglement geschieden. Fol: 108.
• Recommandatie aan de casteels opperkooplieden om het
zelve zo spoedig doenlijk ter executie te brengen. Fol:
108.
• opgedragene voldoening aan de Javasche ministers van
het geeijschte door de Ternaatsche ministers voor het
boekjaar 1796/97. Fol: 108-109.
14 december 1795
• Versogte commissie op Commissaris uit den raad van
Justite, door Mr. Willem Popkens ter verhoord van de
adsistent Borchers, van de Leeden Westenberg en de
Graaff. Fol: 110.
• Gehoord op articuelen den raad van Justitie Hartman en
Commissaris Andriesse. Fol: 110.
• Afgave aan den prointerim advocaat fiscaal Mr. Willem
Popkens van extract uit een Addres van Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 111.
• Afgave aan den prointerim advocaat fiscaal Mr. Willem
Popkens van extracten uit een berigt van den
commandeur Andriesse nopens het stuk van defensie.
Fol: 111.
• Men blijft persisteeren bij het besluit van den 10
november jongstleden ontrend het doen omgaan naar
Ternaten ten dienst presteering van den vaandrig
Stroebel. Fol: 111.
• Verplaatsing des in den spek en arrest kamer aan de
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hoofdragt geplaatste adsistenten in de civiel Gijselkamer
van des compagnies boeijen. Fol: 112.
• Conformatie met een rapport door nevens gemelde
heeren ondertekende nopens der opneem der steanden en
voor namentlijk waar de ladingen het facialst zoude
kunnen geschieden. Fol: 113.
• Insertie van de rapport. Fol: 114-119.
• Versoek aan zijn Edelheid Frijkenius om met generaale
heeren te overleggen zoedanig de daarbij gedaan
voorstellen het best zullen kunnen werden geaffectuaard
en spoedig ge executeerd. Fol: 119.
• Versoek en qualificatie aan heeren commissaris ter zee
en te veld om met de 's lands officieren de nodige
arrengementen te weken nopens hun logis in het buiten
hospital. Fol: 120.
• Qualificatie aan heeren comissarissen ter zee en te velde
om na goedvinden te disponeren op het verzoek van
militairen aldaar en de zeevaarenden op Tanna- Abang
officieren om gesamentelijk eers op Mr. Cornelis te
vervrolijke te. Fol: 120.
• Verleende addressen aan twee paketten van het collegie
van schepenen naar Cheribon en Bantam. Fol: 121.
• Beswaaren van den kapitein van Ostheim nopens het
gragen van Nationale. Fol: 121.
• Het schip de Onderneming en de Berck de verwachting
na Banda aangelgd ten [overwaer] van bijst. Fol: 122.
• Qualificatie op den heer Commissaris te velde
Fetmenger om aan den heer Commissaris opsigter van
den wapenkamer Neun twee officieren af te staan ter
adsistentie van den gecommitteerdens daar in Duvergen
en Sekleif. Fol: 122.
• Dispositie op een aparte missive van den gouverneur van
Mallacca aan dommuniceerde het neemen van die plaats
door den de Engelschen. Fol: 123-124.
• Brieven en papieren van belang van de buiten
comptoiren moeten in het vervolg in den vergadering
deses regering geleesen en niet onder de heeren Leede
ter bestiere rongesenden worden. Fol: 124.
• De capitein ter zee Frederik Vonk in commando op den
Bark de versagting geplaats. Fol: 124.
21 december 1795
• Versoek en qualificatie op den heer adinterim directeur
generaal Johannes Siberg een het door den heer raad
extra ordinair Wiesen bij nevens gemelde adresgedaan
voorstel te reguleren even redige met toelage aan den
militairen officieren. Fol: 126.
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Approbatie der heeren Comissarissen ter zee en te velde
met de hun toegevoegde hoofd officieren geconcipieerde
instructie in Cas van Alarm. Fol: 127.
Aan deselve opgedragen de ampliatie en alleretie van het
reglement op het alarun in dato 9 september 1777,
nopens een vastte stellencien voor die welke de trom niet
kunnen kooker. Fol: 128.
Het geven van ordres tot het generaal Alam competeerd
den heer gouverneur generaal. Fol: 128.
Productie door den cmmissaris generaal Simon Hendrik
Frijkenius van eene door den lieutenant collonel Reinier
de Klerck in 1788 geformeerde kaart van Batavia en dies
straand. Fol: 128.
Men blijft persisteeren by het besluit van den 14 deser
daar omtrend genomen. Fol: 129.
Kennis gave door den Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius van eenige gedaan verbeteringen aan
Fortressen en Baterijen. Fol: 129.
Als mede kopers de bepaling des logies voor de
equipagie des oorlogsheepen. Fol: 129.
Angehouden aantekening daar van. Fol: 129.
Ampliatie der propositie van den Heer Commissarissen
Generaal Simon Hendrik Frijkenius om van het besluit
van den 8 deezer af te zien nopens aan verbranding des
schepen by aankomst van vyandelijken schepen. Fol:
129.
Last aan den vice commissaris van Hek om deselve
roeren houten te doen bergen en in goede order te
houden. Fol: 129.
ast aan den gecommitteerden de tot en onsanzaken van
de Inlander versoek aan burger heer raad Andriesse,
Fessiere om den tot den opneem de straanden benoemde
commissie des gerequereerd wordende niet kunnen
Andriesse en elucidatie te adsisteeren. Fol: 130.
Gehouden aantekening van het door den heer
commissaris generaal Simon Hendrik Frijkenius Brik
Harlingen kennen gegeven vertrek van de na Lucipara en
van instructie ten aan den geaghebber meede gegeven.
Fol: 130.
Eenseering des van Java door de Hooge Regeering
gerequireerde oversending van een detachement
militairen. Fol: 130.
anschrijving naar Ambon, Ternaten en Maccasser om de
aldaar guarnisoeneerd militairen met de officieren na
Banda te doen overgaan aanhouding teffers van zo veel
derselve als tot tegen gang der roerijen nodigis. Fol: 131-
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132.
• Opgedragen provisionele waarneming van hetampt van
advocaat Fiscaal Mr. Paul Moubier aan den Water
Fiscaal Mr. Willem Popkens. Fol: 132.
• Der opperkoopman en van de vendumeester Jacob van
Hemskerk en den oud eerste opperkoopman deses
casteels Jacobus Johannes van Maas geassaaineerde in
den raad van Justitie alhier. Fol: 132-133.
29 december 1795
• Ontzegd versoek van den heer des Lands capitein
Abraham Kuvel om paperen relatief tot drie in her jaar
1745 alhier opgebragte en door den raad van Justitie prys
verklaard Fransche scheepen. Fol: 134-135.
• Productie door den heer commissaris generaal
Nederburgh eene missive van Bantam aan den Hooge
Regeering gerigt, communiceerend de verscgijning van
scheepen het Noorden eijland gesien zijn vijf scheepen
en dat volgens agter dat eiland nog meer scheepen
bevinden. Fol: 136.
• Last aan den gecommitteerde van den inlander
Engelhard van alles het werk te stellen ter erlangen van
spoedig informatie uit straat zelve. Fol: 136.
• De afsending van een of twee vliegers word daar ter
diersten gevoordeeld. Fol: 137.
• Recommandatie aan den [Maataarn's] commandeur
Reijken tegens alle Onderneeming der Engelschen op
zijn hoede te zijn. Fol: 137.
• Als meede om den koning tegens alle lestige en verkeer
de voorwendsels voor te bereide. Fol: 138.
• Propositie van den heer directeur generaal Willem Jacob
van der Graaff om by verschijning van een vloot haar een
anker plaats aan te wijsen voor dat eenen de reden van
deselve komstweet. Fol: 138.
• Qualificatie op heeren commissarissen ter zee en te velde
om daar omtrent het advis van den heeren commissaris
generaal Simon Hendrik Frijkenius in te neemen. Fol:
138.
• Als meede van door een ton af Boey die ansses plaats aan
te wijsen. Fol: 138.
• Mitsgaders de instructie in te stelle voor den officier die
by het verschrijve van een vloot naar board van den chef
gesonden word om voornoemd aanlegging te doen. Fol:
138.
• Qualificatie zaan den eersten klerk tes generaale
secretarij tot den afgave aan den heer directeur generale
van Willem Jacob van der Graaf van alle ingemene en
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afgegaan brieven van en naar Bantam geduurende de
aankomst van he Lands fregat Medenblik. Fol: 139.
Qualificatie op den heer raad extra ordinair Wise en den
alhier aanwesig zijnden Baas van Onrust Hoestermarkt
van den verschijning van voorgemelde scheepen te
informeeren. Fol: 139.
Als meede om hem nar der waards te laten terug keren
om aldaar een wakeed oog te houden. Fol: 139.
Dispositien op op diverse voor stellen door heeren
Commissarisen ter zee en te velde met de hun
toegevoegde hoop officieren by een extract resolutie van
den 6 deser gedaan. Fol: 139-140.
Vervolg. Fol: 140-143.
Versogte ellucidatie van Commissarissen ter zee en te
velde metde hun toegevoegde de hoofd officieren en
verdere dienare af deselve met kunnen werksaam heden
bij het defensie weesen continueeren zullen den niet. Fol:
144.
Deselven word gesuppediterd. Fol: 144.
Vervolg. Fol: 145-146.
Qualificatie op den capitein commissarissen des buiten
posten Laurentius Kesman een den wapenen ver de
compagnie van capitein Sleman in de wapenkamer over
te brengen. Fol: 146.
Verstrekking van [….] in der selver plaats. Fol: 147.
Afgaan aan heeren Commussarissen ter zee en te velde
van een extract uit een adres van verschein der
compagnie dienaren er burgers aan Heeren
Commissarissen Generaal gerigt relatief het defensie
weezen. Fol: 147.
Berging des slentees van de stad op het stads huis in Cas
van Alarm. Fol: 148.
Interdietie aan allen en een iegelijk van de toegang tot de
Batterijen. Fol: 148.
Behalven die door de Hooge Commissie regering hoofd
officieren als zullen worden meede genomen. Fol: 148.
Communicatie van den heer raad extra ordinair
Fetmenger van de Mogelijkheid aan de deliberatie van
den raad van justitie te kunnen by wonen mits zijn edeles
menigvelde occupatien. Fol: 148.
Gehoudene aantekening daar van tot zijn edeles den
charge ten allen tyden. Fol: 149.
Verstrekking aan den in gehuurde capitein Cicolaas
Nouceur uit des compagnies Cassa uiterlijk tot
rijksdaalders 1500-. Fol: 149-150.
Gemaakte strekkingen nopens de verschillen tusschen
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der supercarga van het Deensh schip Noncowrij, Perrot
en den schrijvers van dien bodem Jan Bendsen. Fol: 151.
Uitgesteld finaale dispositie op de door de Inlandsche
commandeur Engelhard versogte admodiatie van
verscheijde pagter. Fol: 152.
Gerequireerd berigt van den gecommitteerde tot en als
de zaken van den inlands op het noodzakelijk is aan
gemelde commissaris een bestaan toetevoegen. Fol: 152.
Dispositie op een berigt van den commissaris ter zee en
te velde Wiese nopens de opbraak en ontruijning van
Onrust Edam en Purmerend. Fol: 153.
Sommige voor stellen daarbij uitgesteld tot als volgende
vergadering. Fol: 153-154.
Aanhouding op een paar dagen der van den vice
commissaris Van Hek voor de compagnie ingehuurde
pantjallang ter vervoer naar Bantam van contanten en
afhaal van peeper, uit hoofdeit. Fol: 154.
Kennis gave aan de heeren Nederburgh dat den
ingehuurde capitein van Suther een douceur van
rijksdaalders 1200 is afgegeven ter recompereren na
zijner vermeerde beswaaren. Fol: 154.
Toegevogd douceur van 50 rijksdaalders smaands aan
den Wurtenberng predikant Haas, tot deselve
gelegendheid zal hebben om te repatrieren. Fol: 155.
Mits der selver den predik dienst op Mr. Cornelis warn
eend. Fol: 156.
Ontslag en verplaatsing in het proveniers huis te
Samarang van den op Surabaya dienst doende predikant
Jan Addens. Fol: 156.
Deselve geemplaceerd den der voor Ambon
gedestineerde predikant Fredrik Lodewijk Muller. Fol:
156.
En in diesplaats van der D's Van der Dussen. Fol: 156.
Aanmaking van nieuw credit brieven van s-tat 500 ter
bedragen van rijksdaalders 600000-. Fol: 156.
Mits niet eerde in circulatie komende als dat de
noodsakelijkheid het vereijscht. Fol: 157.
De gemeente moet by billetten daar van geadverteerd
worden. Fol: 157.
Versoek en commissie op de heeren raden ordinair en
extra ordinair de Boek en Mom den opperkoopman
CransSen en den groot cassier Holle tot het tekenen van
deselve. Fol: 157.
Emplooij van inlandschen militairen tot het bettrekken
der hoofdwagt op vergareing dage in steede van Europee
geduurende den kwadde Moussen. Fol: 158.
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Conformatie met een a part brief naar Bantam als meede
met de doorden heer commissaris generaal Nederburgh
ingestelt poincten tenr aanschrijving naar een
Oosterschen gouvernementen. Fol: 158.
2 januarij 1796
• Men blijft pas heeren by het besluit van den 29 december
jongstleden omtrend het rade gedaan versoek van den
des Lands capitein Abraham Kuvel om elucidatie op
diverse door hem opgegevene poincten relatief de n
anno1745 alhier opgebragte en door den raad van justitie
prijs verklaarde drie Fransche scheepen. Fol: 159.
• Insertie van de versoek. Fol: 159-161.
• De heeren raden extra ordinair Mom en van Van
Riemsdijk hebben tot voorschrijve resolutie met
geconcureerd. Fol: 161.
• Remarques van den heer commissaris generaal
Nederburgh hier omtrent. Fol: 161.
• Dispositie op eene door den heer commissaris Frijkenius
de heere van de Graaff, Abraham Kuvel, Fetmenger en
Wiese aan deze vergadering gedaan opgaaf wat tot
defensie der stranden nodig was geoordeeld. Fol: 161.
• Continuatie op den gevoeren votet met het aanmaken van
kruit. Fol: 162-163.
• Kennis geve by extracten van het voorgemelde aan de
heeren commissarissen ter zee en te velde als aan den
directeur des Fortificatie reime. Fol: 163.
• Geresolveerd advis door den heer commisaris generaal
Nederburgh op het 3, 4 en 5 des vooschrijve poincten.
Fol: 164.
• Dispositie op deserten gedaan voorstellen door heeren
commissaris ter zee en te velde by extract met de selve
resolutie de dato 34 december jongst leeden. Fol: 165.
• Addres van den prointerim Advocaat Fiscaal Mr. Willem
Popkens houdende verslag nopens de door hem gelast
[…] procedures tegens den raad van Justitie Golhof,
Hartman, en de commissaris Andriesse als meede
versoek hoezig in de procedures regens laatsgemelde
verder te gedrragen. Fol: 166.
• Gerequireerd authentique copyen van den raad van
justitie van alle de gemelde procedures tegens Andriesse
ter eijnde na examinatie deselve zig nader op enerale
versoek van de Fiscaal Mr. Willem Popkens te verklaren.
Fol: 167.
• Voormelde proceduresmoeten in tussen in statu en
surcheance werden gehouden. Fol: 167.
• den commandeur Andriesse blijft [perdentelite] van zijn
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bediening gesuspendeerd. Fol: 167.
• Den hRiemsdijk hebben tot de voorschrijven resoutie
niet geconcureerd. Fol: 167.
• Uitgestelde dispositie op den Adres van het koop den
chirurgie JacobGeorge Diederik Paschen daar bij […]
slegte gesteldheid van het chirurgie wezen en
versoekende een middel van bestaan voor de bedienders
der selve. Fol: 167.
• Afgave van generale adres aan den heer raad ordinairs
Wiegerman, ten eynde te ondersoeken en te berigten
welke refletie op het een en ander kan werden geslagen.
Fol: 168.
• Ontheffing der zoldij reekening van den capitein ter zee
Jan Mulder en den capitein luitenant Johan Menkema
van het bedragen eeniger op Ceilon te min uitgeleverd
goederen. Fol: 168.
• Ampliatie van het reglement nopens de percento op
Ceilon van het eene comptoir naar het andere vervoer
devorderde wijst. Fol: 169-171.
8 januarij 1796
• Ampliatie van het door de heeren van de Graaff de
vergezak om Wiese gedaan voor stel voor zo verre
bettreffende de nominatie van commandanten voor de
nieuwe strand Batterijen. Fol: 172-175.
• Vervolg. Fol: 173-175.
• Met uitzending van commandeur Andriesse uit hoofden
hij voor den raad van justitie crimineel geactioneerd en
emplooij abel legende. Fol: 175.
• Uitgestelde dispositie op en verdere nominatie door
gemelde heeren van commandeur vvor de orange
Batterijen over de welke bereerds beschikkingen zijn
gemaakt. Fol: 176.
• Versogte consideratie van heeren commissarissen ter zee
en te velde daar omtrent. Fol: 176.
• Conformiering van de heer commissaris generaal
Frijkenius en den raden extra ordinair Mom en van
Riemsdijk met de voorschrijve resolutie. Fol: 176.
• Protest van den raad extra ordinair Mom voor zo verre
het genomen beslut contrarierend of declineerend de
propositien door de heer Directeur generaal Graaff
gedaan nopens de benoeming van commandanten op den
respective Battreijen. Fol: 176.
• Verklaring gedaan dr voorscheiden officieren van niet
met den commandeur Andriesse te kunnen dieren. Fol:
176.
• Het gewapend schip Ijsselmonde maar ontwapend en be
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oost ten de rivier gehaald werde. Fol: 177.
• Overgang van dies equipagie op de ' lands schepen
Medeblik en de Hertog van Brunswijk. Fol: 177.
• De manschappen boven de rel lopen voor des compagnie
rekening. Fol: 177.
• Versoek en qualificatie van den heer comute ter Wiese
en daar omtrent de nodige stukkingen te maaken. Fol:
177.
• Versoek vn den heer commissaris generaal Frijkenius
om in Cas van verschrijving van vyandelijke schepen
omtrend het schip de Hertog van Brunswijk dezelfde
ordress te stellen als nopens het schip Mederblijk
besloten. Fol: 177.
• Vervolg. Fol: 178-182.
• Lecture eener extract resolutie van heeren commissaris
ter zee en te velde met de hun toegevoegde hoofd
officieren etz. Ter geleide van een concept verbeteerd
reglement in Cas van Alarm, en nopens de ophoging van
niewe gelegde brug en het watercasteel. Fol: 182.
• Dispositie daar op. Fol: 183.
• Qualificatie op heeren commissarissen ter zee en te velde
om den tweede Landmeeter Pieter Hendrik Kunhardt als
op sigter der en des hnden zynde werken te
emplooijeeren in steede van den mits in dispositie
daartoe buiten staat zijnde lieutenant collonel Carel
Frederik Reimer. Fol: 183.
• Approbatie der door den overledeen voerde van het voor
de compagnie ingehuurd Americaan schip The
Greijhound Nicholas Sunther. Fol: 184.
• Versoek en qualificatie op den heer adinterim directeur
generaal Siberg tot het in order brengen der voorgemelde
scheepje nodige papieren. Fol: 184.
• De geheimshrijver van den heer generaal moet de twee
secretarissen der heeren in deeze vergadering
adsisteeren. Fol: 184-185.
25 januarij 1796
• Lecture van een extra resolutie van heeren commissaris
ter zee en te velde in dato 17e dese nopens de benoeming
van commandanten en diverse andere voorstelde
poincten in Cas van Alam. Fol: 186.
• Vervolg. Fol: 187-188.
• Dispositie daar op. Fol: 188.
• Vervolg. Fol: 189.
• Gedeclence de propositie van den heer directeur generaal
van de Willem Jacob van der Graaff om by verschrijving
raschepen een zee officieren naar boord te zenden. Fol:
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190.
• Communicatie van zijn hoog edelheid Ferijkenius,
nopens de voorsiening des strand Batterijen met
doorgaande kant vloeren alsmeede de afhaaling een
rivieren. Fol: 190.
• Gehouden aantekening daar van. Fol: 191.
5 februarij 1796
• Uitgestelde dispositie op se addressen van den heer
directeur generaal van de Willem Jacob van der Graaff
relatief de [antkontent] van de Hoge Commissie en de
defencie deser hoofdplaats. Fol: 192.
• Leestire eens missive van der gewese wurtenbergh veld
peedster Jean Frederik Spoenlim gedateerd 21 november
1795
verzoekende
benodigtreden
voor
dat
estabblissement. Fol: 193.
• Geaccordeerd versoek van den oosthoek gezaghebber
van Hogendorp om drie schepen met tijdt direct door
straat Balij lerden dog zonder consequentie. Fol: 194.
• Dispositie op de door den heer raad ordinair Wiegermen
gesuppediteerde consideratie omtrend het bestaan en
verbetering de chirurgijn. Fol: 195.
• aangehoudene dispositie op de door den heer raad extra
ordinair Neun gedaan voordragt tot remeerdering der
inkomsten van der op lecter der Femmeragien en
reparatien onderkoopman Wiegerman. Fol: 196-197.
• Gehouden aantekening van de door de commissaris ter
zee Wiese te kennen gegeven zwarigheid die des Lands
capitein gemaakt hebben tegens en plaatsting kunnen
equipagie is buiten Hospitaal. Fol: 197-198.
8 februarij 1796
• Last aan heeren commissarissen ter zee en te velde om
den [….] staat der oude en Nieuwe Batterijen op te eenen
en daar van een gedetaileert berigt te dienen. Fol: 200.
• Nader versoek aan lijnen hoog edelheid Frijkenius
benevens des Lands capitein Dekker en Kuvel om by den
voltoijeren der defensie alhier met kunnen goeden raad
en voortigteit te adsisteeren. Fol: 201.
• Resumptie van twee missives van den heer Java's
Gouverneur van Overstraten aan de Hoge Regering
houdende communicatie van de verschrijving van vijff
scheepen by Djocjoecarta als meede de een Engelsche
vloot van Malaccageseild en na Ambonen Banda
gedestineerd ware. Fol: 202.
• Amploctatie van het door welmelde heer gouverneur
gedaan voorstel tot aanhouding van het schip de
Onderneming de Bark de Verwaching en de [….] deze
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voor Ambon en Banda ingehuurde de vaartuigen. Fol:
202.
• Qualificatie aan zijn edele om bij erlanging van nadere
informatie dat voormnoemde vloot niet naar derwaards
vertrokken is voor schip en vaartuigen naar hun 8
februari 1796. Destinatie plaats of te zenden. Fol: 203.
• Ampletatie van het voorstell van den heer commissaris
generaal Frijkenius om op Tjirittasemerd te plaatsen die
chartres des schepen […] van welke natien deselve
voorkomen. Fol: 203.
• Heeren commissaris ter zee en te velde zijn [….....]
geehacgcers] en daartoe een geschikkt en kundig
officieren voortedragenn. Fol: 204.
• Lecture vantwee extraordinair vancommissariss ter zee
en te velde aantwoorde de onmogelijkheid om zonder de
equipagie van het lands shepen nederblijk en de
Amazoon de batterijen te kunnen bezetten. Fol: 204.
• Als mede voorstellende de afbraak van het kruis van den
heer extra ordinair vannRiemsdijk op slingeland staan.
Fol: 205.
• Mitsgaders een nieuwe reparatie des Troupes in Cas van
Alarm, en voordragt van een nieuwe verdeeling ddr
commandanten et ce tera. Fol: 205.
• Dispositie daar op. Fol: 205-206.
• Conformatie met het voorstel door den heer raad extra
ordinair Wiese bij een berigt gedaan nopens de middelen
[....] conservatien van der ter rheede leggende
compagnies schepen. Fol: 207.
• Versoek aan zijn edele om daar op steeds de nodige
atentie te vesigen. Fol: 207-208.
27 julij 1796
• Presteering van den Led van Trouwe door de
resp.lllnective collegien den raad van Justitie commercie
en burgers mitsgaders door alleoverige dienaren. Fol:
259-261.
17 november 1796
• Communicatie van zijn Hoog Edelheid Nederburg eene
ontfangene tijding uit Sraat Sunda van de verschijningg
aldaar van ses oorlog schepen en eene Brik. Fol: 263.
• Doorluchtige Hood Edelheid is het [reverstaan] de in
consideratie gebraht. Fol: 263.
• Communicatie van den heer commissaris generaal
Fijkenius daar omtrend. Fol: 263.
• Rapport van den heer raad extra ordinair Fetmenger dat
alle troupes marsch vaardig zijn. Fol: 264.
• Gegeven versekering door den heer raadextra ordinair
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Wiese van den gestelt ordres om van Onrust op te
brekene er op een te geven Sein de scheepen op de
modden te zetten. Fol: 264.
Ontfangen […..] van Onrust dat aldaar drie scheepen in
het zigt waren. Fol: 264.
Het guarnisoen op Mr. 'Cornelis na afkomen. Fol: 265.
Na dies afkmst zal het Sein tot het generaal Allarm
gegeven worden. Fol: 265.
Zijn Hoog Edelheid Nederburg geeft inconsideratie om
de Troupes van Mr. Corneli tegen den avond te doen
afkomen, ter eijnde deselve te [meuageeren. Fol: 265.
Uit hoofde van het drie genden […..] is dit voorstel niet
geapptobeerd waar besloten na zo lang zo naar hard te
doen aft. Fol: 265.
Last aan den Sabandhaar om een de vaartuigen ut de
[….] in de vrij mars haveb en binnen en als den de boom
te doen sluiten. Fol: 265.
Als meede om het corps pennitenonder de wapen van te
laten komen. Fol: 266.
Versoek aan den raad extra ordinair Mom van de
Eropesche burgerij nevens de mooren voor het stadhuis
gewapend te laten vergaderen. Fol: 266.
Last den capitein de chinesen om dr wagter in de
chinesche [….] te door betrekken. Fol: 266.
Als meede om de bepaalde Coelijs en Ambagtslieden om
de aangewesen plaatsen te leveren. Fol: 266.
Last aan de opsigterde gebouwen en Timmeragien tot
securering der ketting boven in het overige quartiers volk
nevens een chineesche ambagts lieden re laten klaar
staan. Fol: 266.
Order aan de Landrost om der Wagervelt dat kunnen
paarden moeten by den […] weesen]. Fol: 267.
Als meede aan den by absentie van den Land
commissisris fungeerende Mr. Willem Adriaan Sem van
Basel en de Inlanders in de Campongs te laten
verzamelen. Fol: 267.
En aan alles te executeren waar van d directie in Cas van
Alarm den gecommitterde over den inlands is
opgedragen. Fol: 267.
Kennisgave aan den heer g'eligeerd commissarissen
generaal van Overstraten van de verschrijving die
scheepen als meede aan den Cheribons resident met
qualificatie aan sijn Hoog Edelheid om daar omtrend
tehandelen als raadsaam zal oordeelen. Fol: 267.
de gecommitterde tot en over de zetten van den inlanders
Engelhard moet uit de bovenlanden terugkomen om zijn
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functien persoonlijk waar te neemen. Fol: 268.
Op de propositie van den commissaris generaal
Nederburg is verstaan de buiten boom te doen sluiten ten
eijnde voor te komen dat geen vijandeijk vaartuijg na der
[…] aan het hoofd van komen. Fol: 268.
de raad van Justitie wenter en de commissarissen van den
Bank van Lening Keijser zijn gecommitteerd om nevens
den translateur Boswel en der meede aangebragt. Fol:
269.
Nader rapport van dienst dat ses scheepen n het zegt
waren. Fol: 269.
Gegeven Sei tot het op modale letter van den schepen.
Fol: 269.
Communicatie van zijn hoog Edele Heeren Frijkenius
der gesteld ordre nopens het onbekwaam maken en op de
moddes zetten van het schip Nedernlijk by verschijning
van de vyandlijke overmagt. Fol: 269.
Kennisgave aan den heer g'eligeerd commissarissen
generaal van Overstraten van de verschrijving die
scheepen als meede aan den Cheribons resident met
qualificatie aan sijn Hoog Edelheid om daar omtrend
tehandelen als raadsaam zal oordeelen. Fol: 270.
Kennis gave van zijn Hoog Edelheid Frijkenius om ter
erlang niet de heere commissarissen ter zee en te velde
te zullen naar ten absenteeren. Fol: 270.
waarop d heer commissaris generaal Nederburg het
nevenstaande verklaard heeft. Fol: 270.
Betuijging om present te zullen blijven by aldien zulks
nodig mogt worden geoordeeld. Fol: 270.
Deselve moeten na het volbrengen haarer commissie ter
ten spoedigsten rapport doen. Fol: 271.
Lecture van een missive van den Bantams coin en deus
Beijren houdende des de generaal schepen uit Engelsche
maar Franshe zijn. Fol: 271.
Intrekking van alle en voorafgaan gestelde ordres. Fol:
271.
De missive zijn hoog edelheid van Overstraten […..] met
een copia van een ever generaal Bantamse missive
afgesonden. Fol: 271-272.
Relaas van een Inlanders die aan Boord van den Brik is
geweest. Fol: 273.
Gedaan rapport door den capitein lieutenant Johannes
Menkema dat generaal schepen Fransche Nationale zijn.
Fol: 273.
Versoek aan de heer Wiese om dat Seim met overleg van
zijn hoog edelheid Frijkenius te beramen. Fol: 274.
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Advis van de heer raad extra ordinair Mom nopens het
tijdig bij een. Fol: 274.
• Advis van de heer raad extra ordinair Mom nopens het
tijdig by een trekken Troupes. Fol: 274.
• Uitstel van de tekenen tot alarm. Fol: 275.
• Conformatie van den heer commissaris generaal
Nederburg en de raad extraordinair Neun met het
voorgenera al. Fol: 276.
• Dog dat de heer commissaris generaal Nederburg [….]
de Troupes can Mester Cornelis niet voor een agterd te
laten marcheeren. Fol: 276-277.
21 november 1796
• Resumptie van een missive van den gewese eerste raad
en direteur generaal van de Graaff aan de Hooge
Regeering opgeverde den redenen uit hoofde van welken
hy vermeeld had naar Batavia terug tekenen. Fol: 278279.
• Sustenie van heeren commissaris generaal dat den
inhoud van voorschrijve missive behoorde tot den
deliberatieers gecombineerde vergadering. Fol: 280.
• Eceptio den heer commissaris generaal Frijkenius die
daar omtrend gedeclareerd niet te zullen bij woonen. Fol:
280.
• Protest van generaal heer Frijkenius tegens het vonnis
van de Graaff. Fol: 281.
• Aanmerking van de heer raad extra ordinair het niet
present zijn heer Frijkenius in de gecombineerde
vergadering. Fol: 281.
• Last aan den te rhede zijnde gewese extra raad en
directeur generaal van de Graaff om de reden21
november 1796. reijner wederkomst op te geven en ter
niet de was te begeven. Fol: 282-283.
• Last aan den Sabandhaar request om de genomen
dispositie nopens van de Graaff aan den Franschen
generaal secretarij en de te deele. Fol: 284.
• De heeren rade extra Mom en van Riemsdijk hebben zig
met generale resolutie niet geconformeerd benneed. Fol:
284.
• Remarques van de heer Mom op deselve. Fol: 284.
• Conformatie van den heer raad extra ordinair van
Riemsdijk met voorschrijve remmarques. Fol: 285.
• Sponeering van een ongeopend en verseguld pakket
gerigt aan de Hoge Regering houdende eene missive van
de S'Lands capitein Dekker en Kuvel als meede een
protest van den zijn opsending naar het vaderland. Fol:
286-289.
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25 november 1796
• Nader last den Sabandhaar [reyst] en van den Franschen
geberaal secreij versoekende hetwillen stellen dat de
heer van de heer van de Willem Jacob van de Graff met
geene der Franschen oorlog vaartuigen aan den Welkers.
Fol: 290.
• Verder [last] aan generaal sabandhaar ter overgaaf van
een extract uit een noyulen uit van notulen aan
generaalraafff inhoudende dispositien te zijnen opsigter.
Fol: 291.
• Berijd willige voldaning van de heer secretarij aan de
voorschijven instantien. Fol: 291.
• Gelijke afgevaardig ordre door den heer commissais
generaal Frijkenius aan de 's Lands capitein Dekker. Fol:
291.
• Rapport van de sabandhaar Areijnst dat de heer Willem
Javob van de Graff zij aan boord van den der Franschen
schepen [ reverd]. Fol: 291.
• En der zijn edelheid op zegt had de ontfangen ordreste
zullen obedieeren. Fol: 292.
• Voorts van heer had ter hand gesteld een klad op opstel
eener missive inhoudende wederkomst te deeser plaats.
Fol: 292.
• insertie van het zelve. Fol: 293.
• insertie van het zelve. Fol: 293-294.
• Lectue eene missive van een dikwijls gemelde heer van
Willem Jacob van de Graaff op geverde de redenen in
hoofde van welke hij gemeend ha naar Batavia
terugtekeeren. Fol: 295.
• insertie. Fol: 296-299.
• Disapprobering zijn gehouden conduites. Fol: 300.
• Last aan derselve van by ceste gelegentheid naar het
vaderland te vertrekke. Fol: 301.
• Als voorde om zig en nog na de inhoud der den 8e
februarij deses jaars gegeven beveelen te gedragen. Fol:
31.
• Met stadhouding de interdicte om zig niet aan de wel te
mogen begeren. Fol: 31.
• De heeren raden extract ordinair Mom en van Riemsdijk
hebben tot de voorschrijve resolutie niet geconcurreerd.
Fol: 301-302.
1 december 1796
• Schriftelijk protest van commissaris generaal Frijkenius
de tegens de heer Willem Jacob van de Graaff genomen
besluiten. Fol: 304.
• Insertie. Fol: 305-309.
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Last aan den secretaris om van de op den 21 novemer
genomen besluiten kennis te geven aen den heer
commissaris generaal Frijkenius. Fol: 310-.
• Remarques van der heeren radrn extra ordinair Momen
van Riemsdijk dat mits absentie van den commissaris
generaalFrijkenius de vergadering van den 25 november
zo wel als dese moest gehoude worden als in
constitutional. Fol: 311-312.
5 december 1796
• Lecture van een [….] neevens geinsereeerd adress van
den Fransche Stout bij nagt serceij. Fol: 313-314.
• Deliberatie daar op. Fol: 315-316.
• Benoeming commissie en einde met hem over de zaken
in voorzeide adres voorkomende te confereeren en te
boucheeren. Fol: 316.
• Verzoek aan de heeren comissarissen Frijkenius en
Siberg benevens den raad extra ordinsair Fetmenger om
voorschrijve commissie te willen uitvoeren. Fol: 316.
• Als meede om den Franschen generaal Serceij te willen
sondeeren hoe veste hij geneeger zijn zoude uit eilanden
met zijn onder hebben equade te [helpende
secceeederen]. Fol: 317.
• Executie eener parthij kamfur van de betaling der
komende regten door desselfs esquade prijs gemaakt.
Fol: 317.
• Geaccoordeert den publiken verkoopdaarvan. Fol: 317.
• De pagter van de boom moet des […] des compagnies
wegen schadeloos wordengesteld. Fol: 317-318.
9 december 1796
• Gedaan rapport van de heeren commissarissen generaal
Frijkenius en Siberg en den raad extra ordinair
Fetmenger van den uitslag haarer commissie van den 5
deeser. Fol: 320-324.
• Dispositie daarop door den […] generaal Seceij gedaan
vertrekken. Fol: 324-330.
• Meede gedaan rapport van voornoemd heer hoog
edelheid dat generaal heer S erceij niet te persudeeren
was geweestom metdesselfs macht hier te blijven. Fol:
330.
• De mogelijkheid voorstellen die om van Mauritius
bekwam Europesche manschsp te bekomen te
versterking van de desertie alhier. Fol: 330.
• Versoek aan de heeren commissaris ter zee en te veld
Fetmenger Wiese om generaal voorstel te willen
examineeren met den. Fol: 330.
• Heer commissaris generaal Frijkenius te ontwerpen op
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wat wijse daar van alhier wesertlijk nut ken worden
gemaakt. Fol: 331.
• Versoek
vaerceij
om
40000
ropyen
in
coopmanschappen. Fol: 332-338.
• Het zelve geaccoorderd en daar voor wissels van zijn
edele op den Thesaurie in Frankyk te accepteeren. Fol:
339.
• Persisteeering van den heer commissaris generaal
Nederburg de heere raad ordinair Wiegerman en extra
ordinair Mom en Neun bij haar gevoelens by resolutie
van heden morgen beken gesteld. Fol: 339.
• Verdere communicatie van de heeren commissarissen
generaal Frijkenius en Siberg den door [mermelijk]
Serceij geaccepteerde en gagementen wat particuliere tot
den overbreng van 1000 coijanga rijst naar Mauritius
buiten bemoijenis van de compagnie te maken. Fol: 340.
• En wat de heer Serceij teffens verklaard heeft. Fol: 340.
• Darkbetuijging aan de heeren commissarisen generaal
Frijkenius en Siberg voor het volbrengen des opgedragen
commissie. Fol: 341.
25 januarij 1797
• Arresteering der resolutie van den 29 december 1795 en
2 januai, 21, 25 november en 1 december 1796 by welke
ede heer commissaris generaal Frijkenius niet present is
geweest. Fol: 342.
• uitgesteld resumptie der overigen. Fol: 342-343.
1 februarij 1797
• Arresteering de overige resolutien. Fol: 345.
• Seponeering in de secrete kas van een verseguld
schriftuur houdende eenige tot de besluiten van den 9e
december 1796 relatief bysonderheden. Fol: 345-346.
15 februarij 1797
• Resumptie de berighten van den raad van Justitie en een
advocaat Fiscaal houdende de redenen waar en
decommandeur Andriesse zonder crimineel te zijn
gedavaard heeft komen worden gehoord op informatie
articulenals doorgeneraal ficaal zijn overgelegd. Fol:
348-376.
• Betuijd ongenoegen van voornoemd raad van justitie en
advocaat fiscaal over de informatie wijse waarop d
generaal zaak by Hun Achtbare is behandeld. Fol: 376.
• Met recomendatie om zig in den aanstaande stijl te
gedragen naar in crimineele zaken gebruikelijke
procedures. Fol: 377.
• Dimissie van den Andriesse van den desselfs bedieninge
en ontslag uit des compagnie dienst. Fol: 377.
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Desselfs opsending naar Nederland als gevaarlijk en
schadelijk subject met afgeschreven gage gereken zedert
. Fol: 377.
met aanschrijving aan de heere Meesters om hem
nimmer weder na deese gewesten te laten vertrekken.
Fol: 377.
Indiende schriftelijk advisen van den commissaris
generaal Nederburg en den commissie gouverneur
generaal van Overstraten […] zaak bekleden. Fol: 377.
Insertie van de advisen. Fol: 378-392.
N3 Dit sogenaamde pla geanneceerd aan een addres van
commissarissen ter zee in het velde is door dese
ondergetekende op den 5 december 1795 zijnde
desselfde dag dat hij het van die heeren had bekomen
inde vergadering van Commissarissen generaal
geproduceerd, blijkens de resolutie van dinsdag en
vervolgens door Haar Hoog Edelheden neevens een brief
van den zelfden datum toegesonden aan de Hoog
Regeering van Indie ter dispositie als tot te defensie der
Hoofdplaats betrekking hebbende, daar bij die selfde,
brief aan het verlangen der Hoge Regeering en alles wat
daar toe betrekking had te behandelen en te drigeerenwas
gedeferurd, onder reserve van de zijde van
commissarissen generaal, om zig betrekkelijk de
dispositie welk de regeering daar omtrend zoude neemen
zodanig te expliceeren als hoogsdezelve zouden door
deelen tot meeste bevordering van het algemeene uit te
bevorderen - /:wasgetekend:/ S: C: Nederburgh.. Fol:
393.
Zie het genoteerde hier voren. Fol: 394-397.
Insertie van de genoteerde. Fol: 398-411.
Protest van den commissaris eneraal Frijkenius tegen
[generaal] resolutie. Fol: 411.
Bijvoeging aan de overige stukken de zaak van generaal
ardirecte betreffende van twee door sijn hoog edelheid
Nederburg geproduceerde papieren in denlessenaar van
den overleden adsisteert borgers gevonden. Fol: 412.
Geaccordeerde afgave van diverse door den heer raad
extra ordinair Mom versogte extracten uit de resolutie
der Hooge Rering en te kunnen voldoen aan het requisit
om tegen ge pretendeerde [….] nopens de
verwaarloosing der defensie alhier speerfecq te kunren
opgeven. Fol: 412-413.
Recommandatie aan sijn edele om als nog het op den 3
december 1795 voorgelesen schriftuurs te exhiebeeren
waarbij de directie de defensie ten sterksten is
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gericuulpieerd. Fol: 413.
• Men blijft parse heeren by de uitgesgestelde Executie dr
besluiten nopers het reglement van pragt en praal. Fol:
414.
29 maart 1797
• Resumptie van een missive van den gewese directeur
generaal van de Graaff nopens desselfs susteneun
betrekkelijk de verwaarloosing des defensie alhier. Fol:
416.
• Alsmeede van een berigt van den raad exract ordinair
Mom nopens zeker op den 3 december 1795 in rade van
Indien geproduceerd de schriftuur. Fol: 417.
• Mitsgaders en rade beriht van generaal heer Mom in dato
28 fabruai jongstleden dienende in stede van de aan zijn
edele geinsurheerde exhibitie van meermelijk schriftuur.
Fol: 417.
• Insertie berigt. Fol: 417-421.
• De by meermelijk missive van den heer directeur
generaal van de Graaff en het schriftuur van de heer
Mom gevoorden susteneur nopens de verwaaerloosing
dat defensie alhier woorden voor eerrorend en
calumnieus verklaard. Fol: 421.
• Daar van wert aan den heeren mr. Kennisse gegeven
worden, onder aan bieding der daar omtrend ingekomen
Advisen van zijn hoog edelhaid Nederburgh en den oud
commissarissen generaal Alting. Fol: 421.
• Insertie. Fol: 422-432.
• Reserte van de heer Mom ter rade verklaaring op het
advis van den heer commissaris generaal Nederburgh.
Fol: 432.
• Gearresteerd resolutie van den 15 februari jongstleden
als meede een missive aan de heeren [….] in dato van
heeden. Fol: 432.
• Verolg. Fol: 433-450.
• Gedeclineerd versoek de capitains van de naar Java
vertrokkene scheepen regt zee en de resolutie mitsgaders
van het gereerd leggend schip de ordonneeren in om
behoud van hun boven hunne gage toegelegd douceur
gedurende hun reise. Fol: 450.
• Aan de Hooge Regering gedefereerd om bij huuren terug
kmst by het inbrengen van billijken beswaaren daar op
reguard te slaan. Fol: 451.
18 april 1797
• Zijn Hoog Edelheid Nederburgh brengd ter deliberatie
twee door d Hoge Regering ter dispositie van de Hoge
Commissie gedefereerde requesten van Pierre
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Monneron. Fol: 452.
De redenen, waarom?. Fol: 452.
Zijn Hoog Edelheid Nederburgh communiceerd het
gedaan verzoek aan den mede Commissaris Generaal
Siberg om de daartoe relatief papieren willen exhibeeren.
Fol: 453.
Wat daarop zijn Hoog Edelheid Siberg geadvanceerd
heeft. Fol: 453.
Gesuspenditeerd eluxidatie door den heer Commissaris
Generaal Frijkenius. Fol: 454.
Nevens vermelde Leeden willen niet houden weezen iets
tot het besluit van den 9 november 1796 gecontribueerd
te hebben door zig thans in te laten in de deliberatien
voorengemelde requesten. Fol: 454.
Wat de heer Mom daar en verklaard. Fol: 455.
Insertie van het request. Fol: 455-457.
Desselfs verzoek is geaccordeerd. Fol: 58.
Onder recomandatie om deeze koopmanschappen uit aan
vreemde te verkopen. Fol: 458.
Insertie van het 2de der gemelde requesten. Fol: 458.
Vervolg van de inserite uit derequesten. Fol: 459-461.
Communicatie door zijn Hoog Edelheid van Overstraten
der nevens gemelde door voornoemd Monneren
mondelins Hoogs derzelven gedaan klagten. Fol: 462.
Productie door den heer raade extra ordinair Wiese van
den berigt van zijn edele nevens een verantwoording en
bijlagen van den Bass Hoestermark nopens het door
meermelde Monneren voorgegever [trainsement.] der
reparatie van het schip de Jupiter. Fol: 462.
Deliberatie daarop. Fol: 463.
Vervolg van de declaratie. Fol: 464-471.
Die approbatie der voorschreeven handelwijze van den
suppliant. Fol: 471.
Interdicte aanden zelve on zonder speciale permissie der
Hooge Regering eenige diergelijke beschikkingen over
de reeds ontfangene koopmanschappen te maken. Fol:
471.
Verzoek aan de Hooge Regeerng […] van het gedrag van
den suppliant aan het gouvernement van Mauritius
kennis te geven. Fol: 472.
Geinsereerd advis van zijn Hoog Edelheid Frijkenius.
Fol: 472.
Vervolg van de advis Frijkenius. Fol: 473-474.
Conformatie der heeren de Bock enMom met het
laatstegedeelte van het zelve. Fol: 475.
Gearresteerde resolutie. Fol: 475.
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•

Productie door de heer Mom van zijn Edelheid
aanteekeningen op het […] resolutie van den 29 maart
jongstleden geinsereerd schrijftelijk advis van zijnHoog
Edelheid Nederburgh. Fol: 475.
• Insertie daar van. Fol: 476.
• vervolg van de insertie daar van. Fol: 477-478.
• Gearresteerde instructie voor den naar Mauritius ter
aanwerving van de compagnie thilleristen gezonden
wordende kapitein titulair Winkelmans. Fol: 478.
• Insertie der zelve. Fol: 479.
• vervolg. Fol: 480-484.
15 juni 1797
• Lecture van missive van het committee tot den
OostIndische Handelen Bezittingen geadresserd aan
derzelf vergaderingaan den Heeren Commissarissen
General en aan de Hooge Regeering. Fol: 486.
• Uitgestelde dispositie eerstgemelde missive. Fol: 487.
• En die op de twee laatsgemelde gedefereerd aan Heeren
Commissarissen General en de Hoge Regeering
respectivelijk. Fol: 487-488.
23 juni 1797
• Deliberatie overde missive van het comiitte aan deze
vergaderin. Fol: 490.
• Poincten van rescriptie daarop. Fol: 490.
• Bedeeking dat geen brief van den 5 october 1796 aan
deze vergadering ontfangen. Fol: 491.
• Maar weleene van de 5 september aan Heeren
Commissarissen Generaal en aan de Hooge Regeering
aan den afzonderlijk gerigt. Fol: 491.
• De oorzaaken wegens d alhier en november 1795 plaats
ge had hebbende oneenigheden en partijschappen wil
men liefst on aangeraerd laten. Fol: 491.
• Verzekering dat de gevolgen door de genomene maat
regulen ten eenemaal in hun geboorte zijn gesmoord.
Fol: 492.
• Mae zal alles aan wensen o d Eendragt steeds te daer
plaats hebben. Fol: 493.
• De heer Commissaris Generaal Nederburgh refereerd
zig, nopens het[geen] op dit respect de Commissie meer
bepaaldelijk betreft. Fol: 493.
• Tot hetgeen hoogst dezelve des wegens bij aparte
brieven aan het voorig bewind heeft voorgedragen. Fol:
493.
• Betrekking van het overlijden van den heer commissaris
generaal Frijkenius. Fol: 493.
• Men zal als nu voldaan aan hun weledele hoog achtbare
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

[….] om een distict verslag der verritingen raden 14
januari 1795. Fol: 494.
Afzenden van een compleetstel resoluties deeze
vergadering en bijlagen. Fol: 494.
Met verzoek om zig kortheids halven daaraan te wegen
refereeren. Fol: 494.
Nopens de gevorderde opgave van den straat der
bezittingen van de compagnie. Fol: 495.
Zal men Hoogst dezelve om zulks te mogen verschuiven
tot raden oorlog. Fol: 495.
En inmiddels verzekeren dat alles aangewens worden de
nog overgebleevene bezittingen in vrijheid te stellen.
Fol: 495.
Bedoeling dat men vergenoegen geziie heeft de […....]
van hoogst dezelve nopens den behandelijk. Fol: 496.
Met aantooning de om mogelijkheid om retourneren op
vragt naar Nederland met gemelde scheepen te zenden.
Fol: 496.
Men geeft in consideratien of […...] men niet in [….]
deenamak en Hamburg daar omtrend de nodige [….].
Fol: 497.
Dag men zal gemeen verhoogst zig opdoende
gelegenheid [talen] voorbijgaan om daar omtrent aan de
uitentie te vldaan. Fol: 497.
En het aangexeheer van nopens [….] der papieren magt
neemen. Fol: 497.
Mitsgaders het gecomuniceerde welke natie als neutralij
moeten worden verschouwd, tot narigt laten strekken.
Fol: 497.
Oook zal men de begeerte nopens de casignatie
observeeren. Fol: 498.
Nopens de gerequireerde opgavevan alle compagnie
ambtenaaren en bediendens in India. Fol: 498.
Heeft men aan het opperhoofd de [Loge] Egbert Simons
Smit opgedragen om eene generale lijst daar van te
formeeren met bekend steling van der zelve tractementen
en emolumenten. Fol: 498.
En aan deressen heeren beschrijvers der buiten
comptoiren en van Batavia om daar nevens der
zelvereerkzaamheden te noteren. Fol: 499.
Dog men moet teffens bedeelen dat dit stuk aan notabele
veranderingen onderhevig is [….] hoofde van der oorlog.
Fol: 499.
Informatie nopens de door hoogst zelve gegeve
qualificatie tot [verhoogt] van compagnies bodems dat
men 'er reeds daartoe heeft moeten overgaan tot in uit het
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band houding van het compagnies finantie. Fol: 499.
• Referte aan de missive der Heeren Commissarissen
Generaal van den 16 september 1796 op dit [….]. Fol:
500.
• Als mede dat men besloten heefth behalve de hier nevens
vermelde scheepen alle de overige te verkopen. Fol: 501.
• Het aangethree vere nopens de electie adinterim bij
vacateur generaal zal men zig tot rigtsnaes strekken. Fol:
501-502.
• Nopens het verlangen dat Heeren Commissarissen
Generaal na het eijdgen der commissarissen een verslag
van alle ingevoerde redressen en reformees aan de
Hooge Regeering zouden overgeeven. Fol: 503.
• Moeten hoog weledele hoog acthbare geinformeerd
qorden dat de Hooge Regeering dadelijk en secessivelijk
daarvan geinformeerd word. Fol: 503.
• Relatief tot het aangeschreevere nopens die introductie
in Indie van het thans in Nederland pravaleerend
systema. Fol: 504.
• Iend het nevenstaande te worden gerescribeerd. Fol: 504.
• vervolg. Fol: 505-510.
• Nopens het aanhethier vere wegens de op heffing van het
embargo de Portugesche schepen dienst en rescriptie.
Fol: 511.
• Dat geen embargo op dezelve is gelegdgeorden. Fol:
511.
• En nopens de gerequireerde opzending motiven tot de
opzending van 3 raden van Justitie Hartman, van Hoesen
en Wiegener. Fol: 511.
• Dat bereerds door Heeren Commissarissen Generaal
daar van aan het vorig bewind die kennis gegeven bij
missive in dato 11 juli 1795 en bijlagen naar Nederland
gezonden. Fol: 511-512.
7 juli 1797
• Gearresteerde resolutie. Fol: 514.
• Pbroductie door den heer directeur generaal Siberg van
translaat schriftelijk voorstellen van Pierre Momeron die
tot basis hebben gedient van onderhandelingen met den
schout bij nacht Serceij. Fol: 514.
• Insertie van der zelve, (translaat). Fol: 515.
• Vervold van de insertie van de translaar. Fol: 516-517.
• Aan […] aan de executeur van wijlen zijn Hoog Edelheid
Frijkenius om origineeldaar van in Hoogst dessells
papieren op tervooren en aan deeze vergadering re
exhibeeren. Fol: 517.
• Gearresteerde missive naar Nederland. Fol: 517.

H O G E C O M M I S S I E | 658

• Insertie resoutie. Fol: 518.
8 augustus 1797
• De heer Commissaris Generaal Nederburgh informeert
het besoigne van de oorzaaken tot het belegen deeser
vergadering. Fol: 520.
• Bestaande in de propositie van den heer generaal om bij
overmagt van den vijand naar de bovenlanden te
retireeren. Fol: 520.
• Verzoeken van zijn HoogEdellheid Nederburgh om den
hier bezijden vermelde poincten te willen en het oog
houde. Fol: 521.
• Wat daarop de heer gouverneur generaal heeft te kennen
gegeven. Fol: 522.
• Vervolg. Fol: 523-524.
• Geinsereerd protest daar en tegen van den New
Wiegerman. Fol: 524.
• Vervolg. Fol: 525-527.
• Alsmede van den heer Mom. Fol: 528.
• Vervolg. Fol: 529-538.
• Waarmede zig de heeren Neun en Riemsdijk hebben
geconformeed. Fol: 538.
• Wat daarop zijn hoogedelheid Nederburgh tot
wegneeming der zwarigheeden van de heeren heeft
vertoond. Fol: 539.
• Vervolg. Fol: 540-542.
• Conformatie van hoog generaal zijn hoogedelheid
Nederburgh met de propositie van den heer gouverneur
generaal. Fol: 543.
• Verzoek aan den heer gouverneur generaal om met de
heeren commissarissen ter zee en te velde het daartoe
nodige plan en schikkingen te willen maken. Fol: 543.
• Reserve vanden heer Neun om zig nader schrftelijk
daarover te verklaaren. Fol: 543.
• Als mede vanden heer gouverneur generaal ter
werneming van de voorengemelde zwarigheden. Fol:
543.
22 september 1797
• Resumptie der resolutie van den 8 augustus laastleden.
Fol: 544.
• Verzogte aanteekening van der heer raad ordinair d Bock
dat zijn Edele daartoe niet had de geconcureerd. Fol: 544.
• Geinsereede consideratien van den heer gouverneur
generaal van Overstraten om niet te capituleeren maar
laadwaards in te reticeren. Fol: 545.
• Vervolg. Fol: 546-585.
• Als mede het advis dien contrarie van de heer Neun. Fol:
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585.
• Vervolg. Fol: 586-589.
• Mitsgaders van den heer van Riemdijk. Fol: 589.
• Heeren commissarissen ter zee en te velde, de
presidenten der respective collegien mitsgaders de heer
colleveraal er burgerij Mom moeten van het
voorengemelde besluit om niet te capituleeren
geinformeerd worden. Fol: 590.
• Nevengemelde heeft deeze vergadering tot vermeld
gekomen besluit [gepermoveerd]. Fol: 591-594.
• Laat aan de respective collegien en hoofden van des
compagnies schrijfcomptoiren alhier om aan heeren
commissarissen ter zee en te velde opgaan te doen […]
veel vijf voets kisten er nodig zijn tot transport der en
ontbeerliks te boeken en papieren. Fol: 594-595.
3 october 1797
• Verzoek aan de [….] leeden deeze vergadering om hun
best te doen tot wegneeming der […..] begrijpen die bij
der een of daar . Fol: 596.
• Propositie door den heer generaal [….] 22 september,
1797.ligt der behorlijk tens voor […..] leggende
Fransche oorlog fregatten. Fol: 597.
• Uit hoofde den hier en van vermelde […..] zig zijn hoog
edelheid Nederburgh [….] deliberatie daar over konde
overlaten. Fol: 597.
• Verzoek van den heer generaal om met den commandeur
van voornoemd fregaten het nodige te [….....] ende
dezelve alhier te emploijeren. Fol: 598-599.
18 october 1797
• Lecture eene missive van het commitieaan deeze
vergaderingen dato 4 januari lastleden. Fol: 600.
• Poincten van rescriptie te daarop. Fol: 601.
• Vervolg. Fol: 602-611.
3 november 1797
• Gearresteerde descriptie de missive van het committee
van den 4 januari last leden. Fol: 612.
• Aanbieding bij [P:S….] van die rescriptie over missive
in Amsterdam. Fol: 613.
7 november 1797
• Lecture van twee missive van het commissie deser [….]
commissie tot de verkoop Nederland producten alhier
respective gedateerd 23 en 24 februai lastleden. Fol: 614.
• Geexhibeerde schriftelijke opgave door den supercarga
Joseph Lamson als die missivers aangebragt hebben
dezelve te beschadigd zijn. Fol: 615.
• Der zelver inhoud dispositie daarop. Fol: 615.
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•

Vervolg. Fol: 616-618.
Verzoek aanden heer F: b: Siberg onder afgave van
capitein der voorschrijver missivers om te zorgen dat aan
de daar bij gestellende ordres en conditien werde
voldaan. Fol: 618-619.
24 december 1797
• Deliberatien over den Oosthoeks gezag hebbe van
Hogendorp. Fol: 620.
• Vervolg. Fol: 621-624.
• Deselve gesuspendeerd. Fol: 624.
• En in militaire arrest gesteld. Fol: 624.
• Mitsgaders zijne hoe men en papieren in beslag
genomen. Fol: 625.
• Waartoe de heer generaal niet heeft geconcureerd. Fol:
625.
• ot commissarissen naar d trans… benoemd. Fol: 626.
• De secretaris de hoge commissie Keijser en de eerste
resident te Djogjocarta van Ijseldijk. Fol: 626.
27 december 1797
• Gearresteerde commissie instructie voor gemelde
commissarissen. Fol: 627.
• Nevens eenige brieven. Fol: 628.
• Insertie brieven van der commissie. Fol: 628.
• Vervolg van de Insertie brieven van der commissie. Fol:
629-630.
• Geinsereerde instructie. Fol: 630.
• Vervolg van de Insertie instructie van der commissie.
Fol: 631-646.
• Insertie van de brieven aande opperkoopman Dirk van
Hogendorp gezaghebber, Insertie brieven van der
commissie. Fol: 646.
• Vervolg Insertie van de brieven aande opperkoopman
Dirk van Hogendorp gezaghebber, Insertie brieven van
der commissie. Fol: 647-657.
11 januari 1798
• Lecture van missivens vanhet committee ende
personeele commissie. Fol: 658.
• De heer directeur generaal gequalificeerd om zo veel
mogelijk na derzelver inhoud te handelen. Fol: 659.
• Poincten van scriptie daartoe. Fol: 660.
• Vervolg van den poincten. Fol: 661-670.
18 januari 1798
• Gearrestteerde rescriptie op de in den 11 dezer vermelde.
Fol: 671.
• Gehoudeneaanteekenig van eene van der Jva gouverneur
ontfnge aparte missive. Fol: 672.
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•

Gemelde gouverneur aangeschreven van om zijne [….]
voorstaan aan de Hoge Regering afzonderlijk te
advisseren. Fol: 672-673.
8 februari 1798
• Gehoude aanteekening van eene ontfangen dagelijk[….]
missive aan des commitye. Fol: 674.
• Lecture eener missive van de personeele commissie. Fol:
674.
• De heer directeur generaal gequalificeer om conform
deze over inhoud te handelen. Fol: 675.
• gehoudene aanteekening van een ontfangen [….]
missive. Fol: 676-677.
• De opening van [….] deergelijke missive aan de Hoge
Regering overgelaten. Fol: 678.
• Als mede de dispositien op de voordragen die door den
Java's gouverneur omtrend Hogendorp zullen worden
gedaan. Fol: 678.
• Mits heeren commissarissen generaal daarvan worden
geinformeerd. Fol: 679.
• Gearresteerde resolute. Fol: 679.
• Gehoude aanteekening van afgaan missive aan den
Java's gouverneur. Fol: 679.
• Dezelve geinsereerd. Fol: 680-681.
16 februari 1798
• Lecture missive van heer Ravinel. Fol: 682.
• De zelve inhoud. Fol: 682.
• Insertie daarvan. Fol: 683.
• Vervolg van de insertie van de missive. Fol: 684-686.
• Poincten van deliberatie daarop. Fol: 686.
• Vervolg daarop. Fol: 687.
• Toegestaan adsistentie met rijst, arak ] en zuiker ten
behoove van [Mautelij]. Fol: 687.
• Mits met eigescheepen afhalende. Fol: 688.
• Verdere dispositie daarop. Fol: 688.
• Vervolg van de dispositie. Fol: 689-690.
10 april 1798
• Gearresteerde resolutie. Fol: 691.
• Insertie eener franschetaal missive van den
gouvernement en intendant te Mauritius aan de Hoge
Reegering. Fol: 692-694.
• Geinsereerd translaat antword daarop. Fol: 695.
• Vervolg van de translaat antword. Fol: 696-699.
• Als mede het Franschetaal missive. Fol: 700.
• Vervolg daarop. Fol: 701-704.
• [….....]de secrete kas van een declaratoir van den
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capitein lieutenant het lands dienst Rasch omtrend
Hogendorp. Fol: 704.
• Doorde Hoge Regering moeten 3 stukken resolutie en
bijlagen zeedert den 3 october tot dato deezer naar
Nederland word en gezonden. Fol: 705.
• Een geleide brief daartoe gearresteerd. Fol: 705.
• Geapprobeerde resolutie van heeden. Fol: 705.
25 september 1798
• Geresummeerd en geapprobeerd gebragte rescriptien zo
aan committee van Nederlansch handel geconstitueerde
personeele commissie tot de verkopingen van retouren
hier te lande. Fol: 706.
• Geremaquereerd raad extra ordinair Mr. Christianus
Henricus Christoporus Wegener bij de voorschreve
missive gebruikt. Fol: 707-710.
2 october 1798
• Deliberatie gebracht commissaris generaal Sebatian
Cornelis Nederburgh voordracht extra ordinair van Indie
Mr. Christian Henricus Christophorus Wegener om de
voorziening vergadering van de bekenmaking van
desselfs person en zijne zending als bij het zelve
schriftuur breede hier na geinsereerd. Fol: 711.
• Inseratur. Fol: 712-714.
• Aankomende commissaris Wegener approbatie zullen
worden geteekend ter ordre vergadering. Fol: 715.
• Deliberatie bij eerste gelegenheid kennise zal worden
gegeven, over zending der schrijftelijke advisen om de
leeden dezer vergadering. Fol: 716-724.
12 october 1798
• Deliberatie van deeze vergadering gebragt eene missive
van denraad van justitie gedaterd 8 dezer houdende der
zelver bezwaren nopens de aanstelling geresummeerd lid
rade Abraham Faure tot commissaris van de Bank van
Leeningmet het voorstel om daar de werkzaamheden.
Fol: 725-727.
• Commissaris Generaal Siberghals waarnemende het
ambt van directeur generaal ter Tefel geproduceerd
zijnde eene memorie aanwijsende de groote voordeelen
welke de vreemdelingen kwamen te genieten by afhaal
van koffij tegens de prijs was bepaald namentlijk 15
rijksdaalders per picol van 125 [tt]. Fol: 728.
• Insertie memorie daarop. Fol: 728-733.
• Delibratie daar bij vermelden krankbezoeker in het
buiten hospitaal Zacharias de Graaff en stede in gemelde
qualiteit genoten inkomsten toteleggen. Fol: 734.
• requeste gedaan verzoek den opperkoopman en
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gecommitteerde en over de zaken van den inlander Pieter
Engelhard die ingevolge aanstelling van der heer raad
exra ordinair Wegener tot commissaris over de zaken
van de inlander. Fol: 734.
• Dispositie raad extra ordinair van Riemsdijk eene
hardigheid op gesloten voor de voormelde Jonker en de
Winter. Fol: 735.
• Raad extra ordinair Mr. Christianus Henricus
Christophorus Wegenerzijnde een addres daar bij onder
anderen te kennen gevende de redenen uithoofde en
opvolging van de Nederlandthans plaaats heb. Fol: 736737.
• Ingezetenen aanspraken missives en requesten
betrekking raad extra ordinair als commissaris van den
inlander toe plaats titulaire gebruijk de naam van burger
in het publiek in het particulier. Fol: 737.
• Consideratie genomen heeren messters begeerte alle
zaken van bijzondere aangelegenheid zullen worden
behandeld
ingecombineerde
vergadering
van
commissarissen generaal en fgouverneur generaal en
raden, geproponeerde door de heer Nederburgh na
deliberatie. Fol: 738-739.
23 october 1798
• Geresummeren en geapproberrd door deze vergadering
op 25 september jongstleden den 2ven 12 der thans
lopende maand ocober genomen. Fol: 740.
• Eerste commissaris generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh bvoorgelsen en overgelegend schriftelij
advis bijde voorschreeven 2 dezer voormelde
schriftelijk. Fol: 741.
• Insertie van verzoek van den raad ordinair Jan Hendrik
Wiegerman en raden extra ordinair Arnoldus Constantijn
Mom, Coenraad Martin Neun, Willem Vincent Helvetius
van Riemsdijk. Fol: 741-804.
• Geproduceerde
commissarisgeneraalMr.
Pieter
Gerarardus van Overstraten hebbende conform het aan
hoogstden zelven by de secrete resolutie dezer
vergadering van den 12 october verzoek ontworpene
instructie voor de secreete commissie uit vergadering.
Fol: 806-807.
26 november 1798
• Gearresteerde gemeene en secreete notulen datum 23
deezer. Fol: 808.
• Voordragt tot avanoement bij het corps der Genie. Fol:
808.
• Insertie. Fol: 808-814.
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28 november 1798
• Deliberatie gebragt het op 26 dezer door de heer raad
extra ordinair Fetmenger betrekkelijk aanzijn bu besluit
van 6 bevorens geaccordeerde toelage van 350
rijksdaalders smaands welk shriftuur verstaan is bj de
resolutien van heden te insereeren. Fol: 816.
• Insertie. Fol: 817-829.
15 december 1798
• Na resumptie en approbatie der notulen van het
geresolverde in deze vergadering op den 8 dezer door
raad extra ordinair Wegener voorgelezen eene missive
uitmakende het committee tot handel en bezittingen in
Bataafsch indie. Fol: 830.
• De heer Wegener verzoek aanteekening in de gevalle
conclusie niet kan berusten als vermeenen desselfs brief
overenkomstig zijn verzoek verzenden. Fol: 831.
• Insertie lecture van een door de Hoge Regering bij
missive van 7 der thans lopende maand. Fol: 832-838.
20 december 1798
• Gearresteerd de notulen van het geresolverde op den 13
dezer gelijk meede de extensien derresolutien van 9, 23,
26, 28 november jongstleden en secrete resolutie van 23
november laastleden. Fol: 839.
• Deliberatie gebragt eene missive van gouverneur en raad
te Samarang, diuue besloten is met alle gehorende
stukken te voegen tot de bijlagen. Fol: 840.
• copije van het door den raad van justitie te Batavia, door
den procureur Levenus Heuke Vlugt gemelde van
steenbergen gepresenteerd request. Fol: 841.
• Aan de Hoge Regering uit die schriftuur en welke tevens
wierden overgezonden - zoude dat de gemelde van
Steenbergen zijne pretensie vestigde. Fol: 841-853.
22 december 1798
• Geresummerd en geapprobeerd de notulen van het
geresolveer in deze vergadering op den 20 dezer aan den
raad extra ordinair naar Wegener daartoe gedaan verzoek
geaccordeerrt een extract uit de voorschreeven notulen
betreff de ter diersessie van de hand geweeze propositie
advis van den extra ordinair Mom. Fol: 854.
• Na resumptie is geapprobeerd en postscriptien tot de op
den 9 november laastleeden gearresteerde missive van
het bewind een schriftelijk advis tot dezelve missive
betreking hebbende. Fol: 855.
• Gedelibereerd zijnde op den inhoud van adres door het
collegie van schepenen der stad Batavia ter dispositie
deze gecoombineerde vergadering bij de resolutien van
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heeden te insereeren. Fol: 856.
• Insertie. Fol: 858-861.
31 december 1798
• Wederom ter Tafel gebtragt rondgelezen relaas nopens
de overgave van Colombo aan de Engelschen. Fol: 862.
• Hebbende de heer gouverneur generaal benevens de heer
Nordman en Wiese, op de door sommige der heeren
leden gemaakte zwarigheid om deze instructie
tearresteeren terwijl de heer Fetmenger niet present is,
nog gedeclareerd, dat dezelve niet alleen met voorkennis
en goedvinden, maar ook concuratie van welmelde heer
Fetmenger is deeze aantekening te houden. Fol: 863.
• Bij resumptie gedelibereerd op de volgens besluit
vergadering 8 deezer rondgelzen missive van den
geweezen eerste klerk te Souratte Robertus Henricus
Leembruggeaan heeren commissarissen generaal
geadresseerd en gedateerd 21 augustus 1797 zal worden
gemaakt onderzoek na de Souratsche huishouding. Fol:
864.
• Op het te kennen gegeven verlangen van de Hoge
Indiasche regering ter deliberatie gebragt betreffende de
aanhouding en confiscatie door het Tribunal Commera
op Mauritius van het Americansche schip met desselfs
lading The Orion of Boston capitein William White. Fol:
864-865.
• Gouvernement te Mauritius begrepen dat de handelwijze
uit de voorgemelde papieren genoegzaam blijkt. Fol:
865.
• Voorschreven confiscatie der lading van het schip The
Orion of Boston te protesteren. Fol: 866.
• Insertie van de resolutien. Fol: 867-870.
• Resumptie zijn geapprobeerd de notulen van het
geresolverde . Fol: 871.
3 januari 1799
• Gecommuniceerde door den heer commissaris en
gouverneur generaal van Overstraten notitie te houden
besluit 31 december laastleden aan de rescriptie regenten
van de Jaccatrasche en Preanger Bovenlanden is
voorgestel. Fol: 871.
• Schriftuur na resumptie bij devpprschrevenconsideratien
inseriuse over weeging genomen en op fundament. Fol:
872.
• Capitein van het gemelde schip The Orion of Boston
William White - vermits hij door het committee tot den
handel en bezettingen in deeze gerusten gequalificeerd.
Fol: 872.
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•

De voorschreeve reclame aanvankelijk door gemelde
William White te laaten door vertooning der bewijsen
dat de lading wezendlijk de compagnie. Fol: 873.
• Bij dezelfde acte te protesteren teegens alle schade de
compagnie door het aantehouden van de voorshreeve
lading geleden heeft. Fol: 873.
• De dispositie omtrend de gemelde lading wanner die
word terug gegeven daar mede aan den te handelen
overenkomstig de beveelen welke door heeren van ghet
bewind dienaangaande omtrend eenige andere ordres.
Fol: 874.
• Den Keijzerlijken Deenschen en Toskaanschen consul
de Pelgrom en den Amercaanschen consul Lewis te
bedanken de verlende adsistentie aan den kwerf
gemelden capitein White met verzoek. Fol: 874.
• Bij het gouvernement van Jsle de Fransce gunstig op dit
het schip The The Orion of Boston aan den capitein
White terug gegeven. Fol: 875.
7 januari 1799
• Zijn geresummeerd en geapprobeerd door den heeren
raden extra ordinair Wiese en Engelhard dezer tafel
geproduceerd brieven relatif het op Jsle de France
aangehouden Americaansch schip The Orion of Boston
en dies lading en is verstaan alle de stukken hier na
vermeld naar Jsle France of te zenden en bij de resolutien
te insereren. Fol: 876.
• Insertie. Fol: 876-879.
10 januari 1799
• Na resumptie zijn geapprobeerd de notulen
geresolveerde deze vergadering op den 3 en 7 deeser
lopende maand. Fol: 880.
• Gecommuniceerde de translaaten in de Franshe taal van
diverse door den Spaanschen gouverneur der
Philippijnsche eilanden in het spaanshe geschreve
brieven aan de Hoge Indiasche Regeering en met de
Snaauw Aguilar bij de brieven ingeslote paket van den
Franshen contre Admiraal Serceij te worden
voortgezonden naar Sourabaija. Fol: 880-881.
• Tot het voorschreve besluit de heeren raaden extra
ordinair van Riemsdijk en Wegener, dat ingevolge
aanschrijven van de heer Meesters dit governement
verpligt is de Fransche op alle mogelijk manieren te
blijven assisteeren, van hun edeles deze aanteekening
gehouden. Fol: 882.
• Ter tafel gebragt diverse rondgeleeze papieren
bettrekkelijk gestuoerde steene caserne in het
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campement. Fol: 882.
• De directeur der fortificatien Barbier om aan
voornoemde major ingenieur Johannes-wanneer hij zig
daartoe bij hem addresseren omtrend geprojecteerde
casers aldaar. Fol: 883.
• Door den heer president ter deliberatie gebragt ingevolge
besluit vergadering 20 december laastleden. Fol: 884885.
• Voordragt van den heer president verstaan als eene
permanente onder zonder resumptie vast testellen dat de
president en leden vergadering verlangende dat de
eenige voordragten adviesen aanteekening enz.. Fol:
886.
• Vervolgens zijn overweeging genomen door de Mr.
Johannes Christoffel Schultz bij de requesten aan de
Hoge Regeering gedane verzoeken ter dispositie gebragt
van deesevergadering voormelde request bij de
resolutien te insreren. Fol: 886-887.
• Insertie. Fol: 887.
11 januari 1799
• Gearresteerde Post Scriptum van de in dato 9 november
bevoren geschreven missive uitmakende het commette
tot den Oost Indische handel en bezittingen. Fol: 891.
• Uitgezonderd de heeren raaden extra ordinair van
Riemsdijk en Fetmenger geconformeerd van deze
aanteekening te houden. Fol: 891.
17 januari 1799
• Gecommuniceerd te hebben geconvoceerd op het expres
verlangen van de Hoge Regering aan zijn edelheid te
kennen gegeven op de middag ontfangen bellet van heer
gouverneur generaal versogt. Fol: 892.
• Dispositie van den heer gouverneur generaal major en
dienst der Btaafsche Republiek en generaal chef over des
compagnie miitie en indie Gustaaf Nordman had bennen
gebragt. Fol: 892.
• Insertie van de het voorschreven verzoek van den heer
Gustaaf Nordman en Sandalroij. Fol: 893-908.
19 januari 1799
• Na resumptie zijn geapprobeerd de notulen van het
geresolveerde dezeer vergadering. Fol: 909.
• Secrete notulen der notulen der Hoge Regering
gehouden op gisteren bij deeze secrete resolutien te
insereeren. Fol. 909.
• Insertie. Fol: 909-923.
21 januari 1799
• Geresummeerd en geapprobeerd de notulen van den 19
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dezer lopende maand. Fol: 924.
• Geproponeerde heer raad extra ordinair Engelhard thans
het ambt van gecommitteerde over de zaaken van den
Inlander te verzoeken en te qualificeeren. Fol: 924.
• Heer Engelhard aan de vergadering kennis gegeven,
provisionele waarneeming van commissariaat over den
Inlander verzogt en gequalificeerd zijnde. Fol: .
• Dispositie dezer vergadering en provisioneele van
stelling de waarneeming van het commissariat over den
Inlander kennise heeft van al het welke veerstaan is
deeze aanteekening te houden. Fol: 925.
• Gecommuniceerd zijn edele eenige rapporten in
verijenin de bovenlanden en onder anderen betrekking
overgelegd eene missive van den sergeant te Tanjong
Poura timmermangeschreven. Fol: 925.
• Commissaris generaal Nederburgh geproduceerd aan
deze vergadering gerigt paquet in houdende een extract
uit de notulen van den raad van justitie. Fol: 926.
• Insertie. Fol: 927-928.
28 januari 1799
• Geresummeerd zijnde de resolutien van den 19 dezer te
approbeeren. Fol: 929.
• Secretaris van de Hoge Commissie Keijser geexhibeert
twee schriftuur ontvangen van den heer Wegener
betrekkelijk het zijn edele ter sessie van den 19 bevorens
hebben gezegd en geavanceerd. Fol: 929.
• Dat die schriftuuren niet in alles over een komen met het
de heer Wegener ten voorshrijve geavanceerd heeftbij de
voorschrijve resolutien in substantie is bekend gesteld.
Fol: 929.
• Insertie. Fol: 930-931.
1796 juli 16 - 1796 december 3
16 juli 1796
• Aangehoudene dispositie op eene missive der Bandasche
M: M (Ministers) bedeelende de overgang van dat
gouvernement aan den Engelschen. Fol: 1.
• Missive vande gezaghebber aldaar Francois Boekholtz
ten geleide van de capitulatie met Engelsche
(Commandeur) Peter Raijnier daar omtrend gesloten.
Fol: 1.
• Dat zo eene bezitting de Kompagnie na den andere in des
vijands handen geraak sonder zig in staat. Fol: 1.
• Dispositie op eene missive der Hooge Regeering. Fol: 2.
• waar op gedelibereerd zijnde goedgevoden: 10/
Betrekkelijk het hier vertrek van vreemde scheepen van
deeze rheede. Fol: 2-3.
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Dat heeren commissarissen Generaal moeten aanmerken
alle questien spruitende uit verbindtenissen tusschen de
ingezetenen deeser hoofdplats in vreemde behooren tot
de cognitie en vreemdelingen weezentlijk en advice van
Sabandhaar hebben konnen inbrengen. Fol: 3-4.
Overmitsde schippers der vreemde koopvaardij
scheepen, volgens de ordres vepligt zijn scheeps
papieren over te geeven ter examinatie verneemen. Fol:
4-5.
20/ Relatief propositie van welm: (welmelde) Hooge
Reegering nopens den over het Crimen nefandum
beschudigde (soldaat) Jean Babtiste Pronier. Fol: 5-6.
30/ nopens de aanstaande verkoping van Amfioen. Fol:
6.
Aangehoude dispositie op de voorgedragene promotie
bij het Corps Artilleristen aan de Kabo de Goede Hoop.
Fol: 6.
Rendementen der verkogte amphioen. Fol: 6.
Klagten van den Commissaris over militie Godfried
Christoffel Fetmenger (Major) Barbier. Fol: 6-7.
Tot welke examinatie de C:G:F: (Commissaris Generaal
Frijkenius) verzog is. Fol: 7.
Omtrend de vertoonde onmogelijkheid door den
Administrateur van het Ijzer Maguazijn van Jan
Constantijn van Son tot het Stellen van borg voor dien
administratie. Fol: 7.
Is goedgevonden; hem een 10: gedeelte zijner inkomsten
te laten deponeren. Fol: 8.
Uitgestelde dispositie op het verzoek van Johanna
Elisabeth Rasche, de weduwe (predikant) Bernard
Gijsbert Wurtemberger ombevrijding der betaling van
Collateraal. Fol: 8-9.
Alsmede op het verzoek van den 1e meester knegt inden
train Jan Hendrik Hoorneman om een middel van
bestaan. Fol: 9.
De Hooge Regeering appuiceert het voorstel van C: C:
(Commissarissen) ter zee en te velde nopens de opdragt
van het oppercommando aanden Heer C: G: F:
(Comissari Generaal Frijkenius ) in Cas van Alarm. Fol:
9.
Waar omtrent goedgevonden is de Hooge Regeering
door den heer C: (Commissaris) en Gouverneur Generaal
Willem Arnold Alting van het neenstaande te doen
informeeren. Fol: 9.
Qualificatie op de hooge Regeering nopens de verzogte
invoeren verkoop door den burger van Adrianus
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Johannes Steenbergen van eenige vijf kisten
vogelnestjes, eenige Tripangs en kleijnigheeden. Fol: 10.
• Den (Lieutenant) Laurens Gothe aangesteld tot
Commandant van Tangerang. Fol: 11-12.
23 julij 1796
• Geresumeerde en gearresteerde papiere. Fol: 13.
• Gearresteerde secrete missive aande Heer Java's Noord
Oostkust Pieter Gerardus van Overstraten Gouverneur.
Fol: 13.
• Na lecture eener missive der Hoooge Rewgeering is
goedgevonden. Fol: 13.
• 10/ Qualificatie te verleenen tot den verkoop van de
scheepen Java, en Berkhout. Fol: 13-14.
• De voorgedrage promotie bij het regiment Wurtenberg te
approbatie. Fol: 14.
• Gelijk mede de aanstelling van den burger Cornelis de
Koning tot Lid van scheepenen. Fol: 14-15.
• En dag tot het afneemen van den Eed van getrouwheid te
bepaalen. Fol: 15.
• Aangehoude dispositie op het verzoekt van den
bootsman van Onrust om den om een middel van
bestaan. Fol: 15.
• Lecture van een request van den burger Nicolaas Marcus
Martheze betrekkelijk eene door de officieren van der
gedisolveren Amphioen Societeit aan hem gedaane dag
vaarding. Fol: 16-17.
• Welke request in handen van Directeuren der Amfioen
Directie gesteld id. Fol: 17.
• Dispositie op een request vanden onderkoopman Jean
Babtist Ricard om emploij dan wel eene toelaage uit des
Compagnies cassa te erlangen. Fol: 17-19.
• Omtrent het request van den onderkoopman van Daniel
van Son, om een middel van bestaan. Fol: 19.
• Heeft de Heer C: G: S: (Commissaris Generaal Siberg)
informatie gegeeven. Fol: 20.
• En is de dispositie daar aangehouden. Fol: 20.
• De Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkenius)
communiceert de goede reusite der gemaakte schikking
en omtrent de klagten van de Heer Godfried Christoffel
Fetmenger overden (Major) Barbier. Fol: 20.
• Mitsgaders
het
verzoek
(capitein)
Dekker
Commaderende slands fregat van Oorlog Medem Blik
om te mogen repatrieren. Fol: 21.
• Als mede de ontvangst eener commissie uit de Hooge
Regeering ter aanbieding aan Hoogst dezelve van het
oppercommandeur in Cas van Alarm. Fol: 21-22.
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Wat Hoogst dezelve daar op geantwoord heeft. Fol: 22.
Waar op deverdere dispositien der Hooge Reegeering
zullen worden afgewagt. Fol: 22.
• Qualificatuie op de Hooge Regeering tot het toeleggen
aan de 2: hier zijnde predikanten van een extra douceur
van rds. (rijksdaalder) 50: des maands aan ijder. Fol: 23.
• De Maccaser predikant Johan Hendrik Haeffelij wordt
naar herwaarts te berolpen. Fol: 23.
• En in zijn plaats moet overgaan de op Sourabaja zich
bevinden de Paulus van der Dussen. Fol: 23.
30 julij 1796
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol: 24.
• Alsmede aan den Raad van Justitie. Fol: 24.
• Lecture van een request van van Adrianus Johannes van
Steenbergen, relatief de schade op zijne hhier
aangebraagt negotie goederen. Fol: 25.
• Geelibereerd zijnde sonder reguard te slaan op de
positiven daar op. Fol: 25-26.
• De Hooge Regeering moet perquisitien doen bij den
geweeze gezaghebber Boekholtz nopens de togt van
gemelde steenbergen naar herwaarts. Fol: 26.
• Militair promotien. Fol: 26-27.
• Afgezondene papieren naar Nederland met het
Americansch schip the Robbert. Fol: 28.
• Gegevene informatien van den gewesene Bandasch
gezaghebber Francois van Boekholtz, nopen de situatie
van zaaken aldaar. Fol: 28-29.
• Item omtrent Ambon. Fol: 29.
• Nadere gecommuniceerde informatien de Oostersche
Provincien nopens de desseinen der Enngelschen. Fol:
29-31.
• De Hooge Regeering moet van voornoemde gezacheber
nadere verandwoording vorderden nopens het overgaan
van Banda. Fol: 31-32.
• Twee door gemelde gezaghebber overhandige brieven
Engelsman aan de twee Ameriniers (kooplieden) Manuk
Jacob Jan en Warlan Gasper. Fol: 32.
• Welkers inhoud door gemelde Armeniers zal worden.
Fol: 32.
• De Heer C: G: F: (Commisaris Generaal) Fijkenius
communiceert de verandering van (capitein) Dekker,
commaderende het fregat Medemblik omtrent zijne
repatrieeren. Fol: 32.
• Alsmede het verzoek van desselfs eerste officieren van
de bodem de Vegesack tot vertrek naar Nederland. Fol:
32-33.
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Aan des Lands fregat van oorlog Medemblik zullen
geene meendere verstrekingen aan voor 6 weeken
geschieden. Fol: 33.
• Relatief het gepropeneerde to het geeven van teken voor
de posteriteit aan voornoem officier Vegesack
conformeert men zich. Fol: 33-34.
• Protest daar tegens van de heer C: G: N: (Commisaris
Generaal Nederburgh). Fol: 34.
6 augustus 1796
• Geresumeerde en gearresteerde papieren. Fol: 35.
• De Heer C: G: N: (Comisasris Generaal Nederbergh)
rapporteert de overgave van 3 particuliuere brieven aan
Armenische kooplieden geaddresseert. Fol: 35.
• Diverse hearresteerde missivens aan de Hooge
Regeering enden Java's gouvernemen. Fol: 36.
• Winst vertooning van de gehoudene Amfioen
verkooping. Fol: 37.
• Lecture eeneer missive van de Hooge Regeering. Fol: 38.
• Waar omtrent goedgevonden is. Fol: 38.
• 10/ Het verzoek door (commandeur) Bantam Frederik
Hendrik Beijnon den koning aldaar van de betaling zijner
Rijkschuld te Execuseren voor 2 jaaren. Fol: 38.
• 20/ Betrekkelijk het verzoek van den opziender van het
Equipagie Pakhuijs Heug Jacob de Reus met relatie tot
zijne borgstelling de Hoogering te qualificeeren. Fol: 39.
• 30/ Nevensgemelde promotien op Java te approbeeren.
Fol: 39.
• Wordende aan den (capitain) dragonders te Djogjakarta
Diederik Christiaan Burgemeester desselfs mistgagie
toegestaad. Fol: 40.
• Aan den corneten Commandant te Bancallang Dirk
Hartog deszelfs ontslaag verleend uit compagnie dienst.
Fol: 40.
• En in hunne plaats nevensgemelde persoonen
aangesteld. Fol: 40.
• Gelijk ook tot resident van Bancallang den boekhouder
van Ligten. Fol: 40.
• 40/ de notitie omtret reparatitie van commandanten der
sland batterijen te approberen. Fol: 40-41.
• Aan den ziender weiken fungerende onderkoopman
Arnoldus Andreas Gijsbert Wiegermen toegelegt des
jaarlijks rds. (rijksadaalders) 4der 0000:-. Fol: 41-42.
• Item aanden overerage van het ambagtsquartier des
maands rds. (rijksdaalders) 60:-. Fol: 42.
• Dispositie op het verzoeken van den scriba te Cheribon
Augustin Henri Boers om de qualiteit van
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onderkoopman en gedelibereerd den betaling van
ambtgeld. Fol: 42-43.
Vermindering der inkomsten van den Bass van Onrust.
Fol: 43-44.
Addres van den commissaris tot den Inlander Nicolaus
Engelhard houdende zijne bezwaaren tegens het hem
geinpoineerd ambtgeld. Fol: 44-45.
Commissarisen Generaal hem edelmoedig geliefden te
permitteeren bij zijne remonstratie elke post die daartoe
bettrekking had. Fol: 45-46.
Memorien zouden blijken datde permissie brieven onder
de inkomsten van de gecommitteerde op de leverantie
van de producten uit regentschappen op de betaaling van
een halve rijksdaalders per picol, aan hem over de
geheele leverantie tweedens het geen den Aria van
Tangerang en de Grinding betaalden voor het houden
van de To en Thopo op de bazaar van Tangerang en
Meester Cornelis . Fol: 46-48.
Het daar en boven uit eigen motief geresumeerd van het
gecolligeerde op de Bazaar van Meester Cornelis, voor
het aldaar ten verkoop aangebragt wordende Buffelven
de recognitie d warongs teegen van de post was door de
besluiten van Hooge Regeering 21 november dan 31
december 1794 dienaren uit prive beurs te betalen waar
voor hij anders jaarlijks over 18 kopper gereekend 984
rijksdaalders uit cassa. Fol: 48-49.
Uithoofde ofte contemplatie van het ambt ofte bediening
die men bekleede, werden genoten had bekend gesteld:.
Fol: 49.
10/ De overgewonnen renten op de capitalen aan nder de
Regenten op het gewas uitstaande, of aan hun
particuliere opgeschooten. Fol: 49.
20/ De winsten op de Amphioen bij verkoop, en. Fol: 49.
30/ De huur van Buffels hem in eigendom toebehorende.
Fol: 49.
De twee eerste posten de geschenken namentlijk met
stilswijgen konde passeeren. Fol: 49-50.
Overgewonnen renten op de gelden, onder de Regenten
uit stonden. Fol: 50.
Dat inzelvervoegen het gelengen was met de winsten op
de Amphioen, waar ook risico op de parthijen
Amphioen, ij de compagnie genooszaakt was. Fol: 51.
Het verhuuren van Buffelvee ook nietals een inkomen
van zijn kon worden gereekend alzo hij dit vee aan ieder
Javaan schoon geen gecommitteerde zijnde konde
verhuuren teegen deselve woordeelen. Fol: 52.
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Dat intusschen deezelve posten jaarlijks tusschen de
11@ 12000 rijkdaalders inkomen van den
gecommmitteerde aan bragten. Fol: 52.
• Wanneer de Amphioen die hij aan de regeten omzette,
hem geen voordeel meer zoude geeven. Fol: 53.
• Het welk het slegt credit bij een hoogeprijs van de
Amphioen niet zonder grond deeld dugten, onder
middelen zijn toevlugt te moeten neemen. Fol: 53-54.
• Dat de coffij van gemeen man niet te vollen wierd
uitbetaald, als voor het Regentschap Tjianjoer en
Buitensorg de bovenlansche picol van 222 ponden
rijksdaalders 4 voor Bandong de 270 ponden
rijksdaalders 4, voor Batoelaijang de 225 ponden
rijksdaalder en zo voort. Fol: 54.
• Waanner de Preanger landen minder gecultiveerden voor
de Maatschappij minder voordeel, dat namentlijk daar de
leverantie van het coffij product. Fol: 55-56.
• Memorie aan Hoogst dezelven had opgegeeven. Fol: 5758.
• Gevorderde consideratien daar op van de Hooge
Reegering. Fol: 59.
• Met verder verzoek aande leden der Hoge Regeering tot
aen apart onderzorek van geelde addres. Fol: 60.
• Geapprobeerd verzoek door de Hooge Regeering aan de
Heer C: G: F: (Commissaris Generaal Frijkennius) om
Hoogst desselfs adsistentie relatif het militaire wezen in
Cas van Alarm. Fol: 60-61.
• Dispositie op een advice van den raad ordinaire en
Directeur der Amfioen Directie Adriaan de Bock om de
afgave der amfioen op credit voor reekening der
compagnie te laaten geschieden. Fol: 61-62.
• Aanden schrijver van het fregat de Amazone Valentijn
Broubag een maandelijk douceur toegelegt van rds.
(rijksdaalders) 50:-. Fol: 63-64.
13 augustus 1796
• Gearresteerde missive aan dde Hooge Regeerin. Fol: 65.
• Lecture eener missive van den Heer Java's Boord
oostkust gouverneurMr. Pieter Gerardus van Overstraten
daar bij acceeptteeren hem opgedragen waardig heeden
van C: (Commissaris) en gouverneur generaal. Fol: 65.
• met verzoek om na ezpiratie verband te mogen
repatrieeren. Fol: 66.
• Waar op het hier bezijden vermelde is gerescribeert. Fol:
66.
• Voorts in aanmerking tot den dienst van het vaderland
ende Maatschappij hebben toegestaan zijn Edele verzoek
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de aanwaarding van de post Gouverneur Generaal sal
zijn verstrekken zijn edele lighaams gestelheid. Fol: 67.
Waar van de Hooge Regeering zal worrden
geinformeerd. Fol: 68.
Tot gouverneur van Java angesteld een 10/: Resident te
Souracarta van rheede. Fol: 69.
En in desselfs plaats den Resident van Joana Barend Jan
Nieuwkerken genaamt van Nijverheim. Fol: 69.
Tot Resident aldaar der Sumanaps Resident Pieter
Hendrik Schelkes. Fol: 69.
En ter vervulling plaats wederom den tweede Resident
Scriba en soldij Boekhouder, Meindert van Bronckhorst
te Djocjacarta. Fol: 70.
En in plaats den onderkoopman Huibert Palm. Fol: 70.
Gerequsitie consideration van den Heer Java's
gouverneur omtrent een schriftuur van den Heer
C:G:Nrd: (Commisaris Generaal) Nederburg latif de
nieuwe inrigting opn Java Noord Oostkust ter faveure
van de Kompagnie zouden kunnen worden
geintroduceerd. Fol: 70.
Lecture van eene missive van den koning van Bima daar
bij affereende, als een geschenk 2 picols vogelnestjes.
Fol: 71.
Met verzoek omtrent het vorgevallen daarmede
onderzoek te willen laten doen. Fol: 71.
Verzogt om twee picols vogelnestjes in 3 kasten
beneevens een brief, te bezorgen aan den Raad Extra
Ordinair van India Jeremias van Riemsdijk onderzoek
gedaan. Fol: 72-73.
Verdere offerte aan HeerenC:C:G:G: (Commissarisen
Generaal) van twee Span Zwarte Paarden en twee slaven
. Fol: 73.
het verzoek relatif de voornoemde vogelnestjes ter
dispositie der Hooge Regeering gelaten. Fol: 73.
Doch de geoffereende paarden en slaaven compagnie te
recompenseeren. Fol: 73.
Aanschrijvens aan de Hooge Regeering tot interdictie
van particuliere correspondentien met Inlandsche
vorsten. Fol: 74.
Dispositie op het verzoek van den Raad van Justitie Mr.
Cornelis Adrianus Cantervischer, amals advocaat fiscaal
te worden aangesteld. Fol: 75.
Den geheim schrijven van denn Gouverneur Generaal
Christiaan Jacobi: als 2: secretaris aangesteld. Fol: 75.
Dispositie op het request van den (onderkopman) Evert
Joost Lewe om herstelling als administrateur van het
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ijzer magazijn, of permissie om te repatriereende. Fol:
75.
• De adinterim (Advocaat Fiskaal) Mr. Willem Popkens
teges hem suppliant, van zijn weijnige hoogst benodigde
meubeltjes van bed, Tafelo, stolen en zo vort, was
behoofd gewoorden. Fol: 75-77.
• Niewe bepalingen op het heffen van een oorgeld den
paarden. Fol: 78.
• Goedgevonden met affschaffing van de tegenswoordige
wagenpagt, voor so veel aangaat de Dienaaren Burgrers
en ingezetenen, niet geherende tot de Chinese en
Mahometaansche ovan Paarden en Inlandsache natien
voortaan in deszelfs plaats des compagnie wegen te doen
heffen een coirgeld, en zelve te bepalen als volgt:. Fol:
78-80.
• Dispositie opene missive der Hooge Regeering. Fol: 80.
• Relatief de daar bij voorgrdragen aanstelling van een
afslager bij de amfioen directie. Fol: 80.
• Aprobatie der verlende permisse aanden supercarga van
het Deensch schip de kroon Princes Louisa Augusta tot
verkoop zijner goederen. Fol: 81.
• En weder inkoop van: Coffij en specerijen tegens
contante muntspecien vervoor naar Coppenhagen, tegens
contante muntspecien. Fol: 81.
• Aaangehoude dispositie op het verzoek van de weduwe
Hendrik van de Acker, om bevrijd te zijn van de betaling
van het collateraal. Fol: 81.
• Aan de (Muntmeester) Grederik August van Halem
geaccordeert het laaten staan van een gedeelte zijner
inkomsten inplaats van borgtogt. Fol: 81-82.
• . Fol: .
• Omtrent het verzoek van den op zienden smeeden
Willem Johan Murk, nadere elucidatie afte wagten. Fol:
82.
• Qualificate op de Heer C: G: S: (Commissaris Generaal
Siberg) tot verkoop van de per verstant zijnde caneel aan
vremdelingen. Fol: 82-83.
• Geresummeerd en grarresteerde papieren. Fol: 84.
20 augustus 1796
• Gearresteerde missivens aan de Hooge Regeering, 20
augustus 1796.
20 augustus 1796
• Gearresteerde missivens aan de Hooge Regeering. Fol:
84.
• Gearresteerde missivens aan den Raad van Justitie. Fol:
85.
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Gearresteerde missivens aan de Hooge Regeering. Fol:
85.
Drie missivens aan den Java's Gouvernerur Mr. Pieter
Gerardus van Overstraten. Fol: 86.
Lecture eener missive van den Cheribons (resident)
Johan Lubbert in houdende deszelfs zwaarigheden
omtrend de hem gegeven ordres bij nadering van den
vijnden, Gearresteerde missivens aan de Hooge
Regeering. Fol: 86.
. Fol: .
Waar omtrent de Hooge Regeering gemelde resident van
de hier van staande dispositie moet informeeren, 20
augustus 1796.. Fol: 87-88.
aangehoudene dispositie op eene missive vanden Java's
gouverneur Mr. Pieter Gerardus van Overstraten, nopens
de alhier gedelibereerd kwaade practijken omtrent
deAmphioen. Fol: 89.
Item op eene gelijk zoortige missive van Cheribons
residet johan Lubbert Umbgrove van denzelfsde inhoud.
Fol: 89-90.
Lecture eene missive van de Hooge Regeering in dato 19
ezeer. Fol: 90.
Dispositie relatief eenige berigten van den (Major)
Barbier, nopens de Post de Qual, ende batterijen aande
de auto en Niewe Fluit. Fol: 90-91.
Qualificatie verleend tot het laasten, repatriereen vanden
(capitein ter zee) Hendrik Reichma. Fol: 91.
Gelijk mede tot het adsisteeren den Zuijkermolenaars
met rds (rijksdaalders)58500;- Compagnie wegen. Fol:
91-92.
In Regeering van dde nog niet ontvangene schriftuuren
vande heere Raad Exra Ordinair Mom tot over de zaken
vab den Inlander Nicolaus Engelhard nopens de
roverijen in de bovelande. Fol: 92.
Dispositie op he verzoek van den burger te Semarang
Jacob Blank om zijnBark de dankbaarheid van daar
direct door Straat Balij naar de Golf Persien te zenden.
Fol: 93.
Aanschrijvens aan de Hooge Regeerig relamtif het relaas
van den boekhouder Levinus Heukevligt nopens de
situatie van Ambon. Fol: 93.
Item bettrekkelijk de door Javasche Vorsten
aangebodem hulp troupes. Fol: 94.
Rescriptie aan de Hooge Regeering relatif het verzoek
van opzigter Vendumeester Coenraad Martin Neun om
gelibereert te zin van betaling ambtgeld. Fol: 94.
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Differente door de Hooge Regeering gecomuniceerde
dispositie nopens de nieuw batterijen ende daaraan
geimpendeerde onkosten. Fol: 95.
• Waar omtrent de Heer C: G: N: (Commissaris Generaal
Nederburgh) nevenstaande heeft gedeclareert ten der
daar in gehoudene directie. Fol: 97.
• Qualificatie op de Hooge Regeering ter vereveming der
daar van zijde reekeningen, van de baas Hoestermarck
en Landmeeter Tency. Fol: 98.
• Bepalingen omtrent de heffing van een ooirgeld
derpaarden. Fol: 98-99.
• Het schip de Hertog van Brunswijk inplaats vande
onderneeming aangelegt ter afhaal vanden van den C:
(Commissaris) en Gouverneur Generaal van Mr. Pieter
Gerardus Overstraten. Fol: 100.
27 augustus 1796
• Geresummeerde en gearressteerde papieren. Fol: 101.
• Gearreesteerde missive aande Hooge Reegering. Fol:
101.
• Dispositie op het verzoek vanden (Capitain)
Americansch schip George Clifford Crowninshield
relatif de koop van het kompagnie schip Wescappelle te
betaalen. Fol: 102-103.
• Het inkomen missive in de Fraansche taale van de van
Java naar herwaards overgekomen Fransche Fruijnier La
Haije verhoogt tot rds. (rijksdaalders) 60:- S'maands.
Fol: 104.
• Onder nevens gemelde te kenne aande Hooge Reegering.
Fol: 105.
• Welke het gouvernement van Mauritius van het
noodzakelijk transport der broodboomen moet
informeeren. Fol: 105.
• aangehoude dispositie op de stukken relatif de
procedures van het officie Fiscaal tegens de (Capitein
Lieutenant ter zee) Simon Pieterse. Fol: 106.
• Dispositien op eene missive van de Hooge Regeering in
dato van den 26 deeze. Fol: 106.
• Relatif het verzoek vanden Japarra (resident) Abraham
Catharinussen van Bazel, om zijn brik genaamd
Concordia met zuijker en Moleplanken direct schip naar
Persien te mogen zenden. Fol: 107.
• Betrekkelijk de peper culture op Java. Fol: 107-111.
• Approbatie der bepalingen opzigtelkijk het verbod
tegens den aanbreng van Papoesche Mannetjes Nooten
en Foulij op Java Noord Ooskust. Fol: 112.
• Item relaatif toelaangen aan de militaire officieren aldaar
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zo Natioale als Wurtembergsche en zeevaarende daar ter
custe. Fol: 112.
• Qualificatie op de Hooge Regeering nopes het stuk der
borgtogten. Fol: 113.
• Onder nadere explicatie van het ten dien opzigten
aangeschreeve door Heerenmeesters. Fol: 114.
• Qualificatie tot het toeleggen aan den boekhouder van
het ambagts quartier van rijksdaalders 45:- S'maands tot
het inhurren van klerken. Fol: 114.
• Overgelate dispositie aande Hooge Regeering otrent het
verzoek van Mr. Hendrik van Verssen om brieven van
Venia Etatis. Fol: 114.
• De scribas post van Cheribon provisioneel onvervuld
gelaaten. Fol: 114.
• Elucidatie de van den Heer Java's Gouverneur Mr. Pieter
Gerardus van Overstraten nopens verspreide gerugten
van
morsserijen
in
Amphioen
ten
zijnen
gouvernementen. Fol: 115.
• Welke gerugten voor valsch verklaard wordend. Fol:
115.
• Waar aan de Hooge Regeering en den Heer Java's
Gouverneur zal worden kennisgegeven. Fol: 115-116.
• Gelijk elucidatie van den Cheribon's (resident) Johan
Lubbert Umbgrove die zelfde gerugten. Fol: 116.
• Waar uit Monopolie in het articul der Amfioen al te
duijdelijk corsteerd. Fol: 116.
• Weshalven daar omtrent nevens gemelde publicatie
woudt geemaneert. Fol: 116.
• Met extensio tot differente andere articulen. Fol: 117.
• Aanschrijvens dieswegens aande Hooge Regeering. Fol:
117.
• Aangehoude dispositie op de ingebragte te bezwaaren
vann den Cheribons (resident) Johan Lubbert Umbgrove
tegens het hem opgelegd ambtgeld. Fol: 117-118.
3 september 1796
• Gearreerde missivens aan de Hooge Regeerin. Fol: 119.
• Als mede een aan den Java's gouverneur. Fol: 119.
• Lecture eener missive van de Hooge Reggering
inhoudende de advisen van de raaden ordinair de
Adriaan Bock en Jan Hendrik Wiegerman, nopens de
aanstelling van de Heer van Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten tot Commissaris en gouverneur generaal.
Fol: 120.
• Dispositie op de verantwoording van den gewesen
Bandasch gezagheber Francois van Boekholst nopens de
overgave van dat comptoir. Fol: 120-121.

H O G E C O M M I S S I E | 680

•

met neven gemelde aan aanschrijvens aan de Hooge
Regeering nopens den vervoer van rijst naar derwaarts.
Fol: 122-123.
• Wordende, verder de gestelde cautie door Johannes
Adrianus van Steenbergen voor zijne hier aangebragte
negotie goederen opgeheven. Fol: 123-124.
• Differente dispositien op eene missive der Hooge
Regeering en dies bij lagen. Fol: 124.
• Relatif de afgave eenige van Ambon hier aangebragte
Maleidsche brieven. Fol: 124.
• Nopens defferte van den Americansch (capitain) Clifford
Crowningshield omtrent de koop van het schip
Westcapelle. Fol: 124.
• Betrekelijk de door den (Major) Barbier geproponeerde
veranderningen aan de rivier de Qual, en aan de batteraij
van de Fluijt. Fol: 125.
• Als mede nog relatif de verantwoording van den
Lieutenant ingenieur Jugen otto Meht. Fol: 125.
• Het geaccordeerd verzoek van den ordinaire klerk ter
generaale secretsarij van Mr. Hendrik van Vessem om
erlangen Venia Atatis voor notificatie aangenomen. Fol:
125.
• Dispositie op het request van de raaden extra ordinair
Arnoldus Constantijn Mom, Willem Vincent Helvetius
van Riemsdijk om afstand van het compagnie schip de
Eendragt. Fol: 126.
• Den onderkoopman Daniel Lodewijk De Win als Notaris
aangesteld. Fol: 126.
• Nadere laste en aan schrijvens aan den Cheribons
resident, relatif het hem geinponeerd ambtgeld als mede
betrekkelijk zijne inkomsten. Fol: 127-129.
10 september 1796
• Gearresteerd missive aan de Hooge Reegering. Fol: 130.
• item aan den Cheribons Resident. Fol: 130.
• Dispositie op eene missive der Hooge Regeering. Fol:
130.
• 10/ Relatif het verzoek van Christiaan Diderika Dirks de
weduwe van wijlen den tweede secretaris der Hoge
Regeering Stephanus Dominicus Oldenzeel om
ontheffing van het collateraal. Fol: 130.
• 20/ Relatif de door het opperhoofd van het Generaal
Soldiij Comptoir Smit geproponeerde afschaffing der
subsidien. Fol: 131.
• 30/ Relatif het besluit de Hooge Regeering nopens de
kostgelden der handlangers arthilleristen. Fol: 131.
• 40/ opzigtelijk de herwaarts komst de door de Javasche
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Vorsten gepropjecteerde hulp troupes. Fol: 131-133.
50/ Betrekkelijk de dispositie der Hooge Regeering tot
afstand van het Compagnieschip de Eendragt voor rds.
(rijksdaalders) 45000.-. Fol: 134.
bij relatif de door welmelde Hooge Regeering
toegezegde afstand van het schip buijten verwagting aan
Christiaan Louis Arnold. Fol: 135.
En van het schip de Erfprins aan den Deensch (Capitain)
M: J: Norager. Fol: 135.
Van de noodzakelijk tot verkoop van Compagnie
bodems zullen Heeren Meesters worde geinformeert.
Fol: 136.
Lecture eener missive van den Raad relatif den van haar
gerequureerde consideratien op het request van den een
gedeelte zijne sententie. Fol: 137.
Met nevens gemelde aanschrijvens aan de Hooge
Regeering ten dien opzigte. Fol: 137.
En auctorisatie op welmelde Raade. Fol: 137.
Bezwaaren van den Commissaris ter zo Albertus
Henricus Wiese, nopens de afzending van het schip den
Hertog van Brunswijk ter van den niewgeeligeerd C:
(Commissaris) en Gouverneur Gl: (Generaal) van Heer
Pieter Gerardus van Overstraten. Fol: 137-138.
Van den afzending van den bodem afgezien. Fol: 139.
Van voornoemd bezwaare zal worden kennis gegeeven
aan welmelde Heer van Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten. Fol: 139.
Met verzoek deszelfs rijs over land te wille doen. Fol:
139.
Waartoe de Hooge Regeering de noodige aarangementen
moet maaken. Fol: 139.
Dispositie op het request van den Raad Extra Ordinaire
Godfried Christoffel Fetmenger om te mogen
repatriereerend. Fol: 139-140.
Lecture eener missive der Chormandel sche M:M:
(Ministers) relatif de klagten der Hooge Regeering over
den gezaghebber Jacob Eilbragt. Fol: 141-142.
Waar omtrent de Heer C: G: A: (Commissaris Generaal
Alting) een brief van voornoemd M:M: (Ministers)
communiceert. Fol: 142.
De nadere voordraagten der Hooge Regeering die
swegens zullen worden afgewagt. Fol: 142.
Nopens de door gemelde Jacob Eilbracht gevorderde
pretensien vanden Bengaalsch Directeur Johannes
Mahias Ross; worden, nadere informatie van de Hooge
Regeering verlabgt. Fol: 142-143.
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Toezending aan de Hooge Regeering van het placcaat
relatif de wagenpagt en oorgeld der paarden. Fol: 143.
• Nadere explicatie daar van. Fol: 144.
• Tot collecteur daar van aangesteld den secretarus van
Heemraaden Andries Jonker. Fol: 144.
• Tot salaris aan hem toegelegt 5 percent. Fol: 144.
• En rds. (rijksdaalders) 40: s'maands voor de nodge
uitgaven. Fol: 144-145.
17 september 1796
• Gearresteere missivens. Fol: 146.
• een naar Nederland. Fol: 146.
• Twee aande Hooge Regeering. Fol: 146.
• een aan den Java's gouverneur. Fol: 146.
• Dispositie op eene missive der Hooge Regeering. Fol:
147.
• 10/ Relatif het besluijt der Hooge Regeering omtrent
eene reductie in het getal coelijs op dewapenkamer. Fol:
147-148.
• 20/ Militair promotion op Java. Fol: 148.
• 30/Johan Michiel Gerlach ontslagen als capitain der
dragenders. Fol: 148.
• In deszelfs plaats der Luitenant der cavallerie te
Samarang Casper Joseph Smith. Fol: 148.
• En als (Lieutenant) den Cornet Johannes Hesselaar. Fol:
148.
• Tot Cornet Johannes Hesselaar den (wagtmeester) Johan
George Mentjes. Fol: 148.
• 40/ De dispositie op het verzoek van weesmeesteren
relatif, den boedel van den Japaras resident Ijsbrand
Hendrik Francois Vincent aangehouden. Fol: 149.
• Lecture eener missive van den Heer Java's gouverneur
Mr. Pieter Gerardus van Overstraten, relatif de nieuwe
inrigtingen op Java, bij eene memorie van den Heer C:G:
N: (Commissaris Generaal Nederburgh) geproponeerd.
Fol: 149-150.
• Gecommuniceerde bezwaaren van zommige dienaren
tegens het ambtgeld. Fol: 150-151.
• De voorschreeven memorie wordt finaa gearresteerd.
Fol: 151.
• onder het hier nevens vermelde aanschrijvens aande
Hooge Regeering. Fol: 151.
• Nevenstaande rescriptie aanden Heer. Fol: 152.
• Lecture eener missive van den Java's gouverneur
bedankende voor de hem gedaane geluk wenschingen als
C: (Commissaris) en Gouverneur Generaal. Fol: 153.
• Instantie van den (burger) Jean Frederik Spoenlin
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omtrent de vaart van hier op Mauritius. Fol: 153.
• Ontzegt verzoek aan Maarheze ; om gelibereert te zijn
van minder rendement van vier voor zijne reekening
verkogte kisten Amfioen. Fol: 153-154.
• De Heer D: G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
produceert vijf stukken tabellen van inkomsten. Fol: 155.
• Wat daahonden, bij gebleeen is omtrent den dienst van
Factuur honden. Fol: 155-156.
• Met afschaffing van gagie en kostgeld aan den zelven
toegelegt des jaarlijks rds. (rijksdaalders) 1500, -. Fol:
156.
• Wat omtrent den negotie overdrager. Fol: 156-157.
• Aan den zelven toegelegt des jaarlojks rijxer
(rijksdaalders) 900, -. Fol: 157.
• Wat omtrent den pakhijsboek houder is gebleeken. Fol:
157.
• Deszelfs inkmsten bepaald op rijksdaalders 780:- des
jaars. Fol: 158.
• Die post bij vacature onvervuld te laten. Fol: 158.
• Wat omtrent den journaal extendeerder. Fol: 158.
• Aan hem toegelegt rijksdaalders 780:- des jaars. Fol:
159.
• Wat gebleken is omtrent den extract factuur houden. Fol:
159.
• Zijn inkomen bepaald op rijksdaalders 600:-des jaars.
Fol: 159.
• Doch de bediening van pakhuijsboekhouder daar mede
vermengd zijnde op de rijksdaalders 900:-. Fol: 159-160.
• Betrekkelijk de door het officie Ficaal gevoerde
procedures tegens den capitain luitenant Simon Pietersen
zal de Hoge Regeering het nevenstaande worden
aangeschreven. Fol: 160-162.
• Wiese met die administratie gebeneficceert. Fol: 162.
• De Heer C: G: S: produceert een bergt vande casteels
opperkooplieden relatif de introductie der Thimemunt.
Fol: 162.
• De dispositie daar omtrent woret aan de Hooge
Regeering gelaten. Fol: 162-163.
24 september 1796
• Geresumeerd resolutien van 13, 20: en 27: augusyus :
item 3 september. Fol: 164.
• Gearresteerde brieven als 3 augustus de Hooge
Regeering en 2 : aan den Heer Java's gouverneur. Fol:
164.
• Examinatie van brieven geadresseert aan den Engelsche
(Commandeur) Peter Raijnier. Fol: 165.
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Die aan de Hooge Regeering ter dispositie zijn
gerenvoijeerd. Fol: 166.
• Kennis geeving door de Hooge Regeering van de afstand
van des kompagnie scheepen buiten verwagting ende
Erfprins aan Christiaan Louis Arnold qq en den
Deensche (kapitain) Mogens Jerison Norager voor 42 in
38/m : rds. (rijksdaalders). Fol: 166.
• Dat voor notificatie is aangenomen. Fol: 166.
• Nadere consideratien der Hooge Regeering omtrend het
concept placaat en reglement aangaande de wagenpagt.
Fol: 167.
• Die daar op het ter zijde vermelde zal worden
gerescribeerd. Fol: 168-174.
• Voordraagt der Hooge Regeering van het verzoek van
den Advocaat Fiskaal nopens de in palmingvan het
collateraal. Fol: 174.
• Waar omtrend de dispositie is aangehouden. Fol: 175.
• Ingebragte bezwaaren bij de, Hooge Regeerng door den
Advocaat Fiskaal Mr. Willem Popkens betrekkelijk
zeekere condennatie door den Raad van Justitie waar
bijhij in de kosten was gecondemneerd. Fol: 175.
• Waar omtrent berugt van gemelde Raad zal worden
gevorderd. Fol: 175.
• Productie door den heer C: Gl: N: van het concept eener
publicatie tot eene gaforceerde geld heffing. Fol: 176.
• Die ter examinatie is overgenomen. Fol: 176.
1 october 1796
• Geresumeerd resolutien van den 10 september
jongstleeden. Fol: 177.
• Gearresteerde brieven aan de Hooge Regeering. Fol:
177.
• Ingekomen consideratien van den Raad van Justitie het
verzoek van Roelof Benders. Fol: 178.
• Dat als nu van de hand werd geweesen. Fol: 179.
• Ontfangst eener missive van den Heer Java's gouverneur
zo opzigtelijk de slegte practijken die aldaar zouder
plaats hebben relatie tot zijn Edele herwaarts reijze. Fol:
180.
• Die voor notificatie is aangenomen. Fol: 180.
• is idem van eene missive van den Cheribons resident
nopens eeene nadere opgave van zijn inkomsten en het
te betaalene ambtgeld. Fol: 180.
• Lecture eene missive van de Hooge Regeering in dato 27
september jongstleeden en bijlagen. Fol: 181.
• 10/ Nopens het daar bij aangeboden voodelig slot van de
Bank van Leening het genoegen te betuijgen. Fol: 181-
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182.
• Dog omtrend het verzoek der Bank s offiel anten nopens
de bortogten nevensgemelde reflexien gevallen zijnde.
Fol: 181.
• Zal die 18 maanden na hunafgaan blijven standhouden.
Fol: 182.
• 20/ Approbatie der gemaakte overeenskomst met den
vice commandeur ter afhaal van hout van Java. Fol: 183.
• 30/ Berusting in het besluit tot de overkomst naar
herwaards van twee bataillons Javanen en twee
compagnie arthilleristen. Fol: 184.
• Tot welke resolutie de Heer C: G: N: niet heeft
geconcureert om ter zijde vermelde reedenen. Fol: 184.
• Voor notificatie aangenomen de kennis geeving der
Hooge
Regeering nopens de
overgag der
Wurtenbergsche officieren Franquemont en Charles naar
Java. Fol: 185.
• onder voorhouding dat C; C: G: G: daar omtrent voor het
vervolg communicatie verlangen. Fol: 185.
• Nadere consideratien der Hooge Regeering relatif het
stuk der wagenpagt. Fol: 185.
• Wat dezelve behelzen. Fol: 185-186.
• Dispositie daar op. Fol: 186-189.
• Advice hier omtrent van de Heer C: G: N:. Fol: 189-190.
• Geresumeerd deliberatien nopens eene geforceerde geld
negotiatie van 6 percento. Fol: 190.
• De Heer C: G" S: produceerteenevaantooning nopens der
staat der cassa tot ultimo februarij 1797. Fol: 190.
• Met het arresteeren van publicatie relatif voorszijde
geldheffing gesupercedeert. Fol: 191.
• Qualificatie op den 1: gezwoore klerk Welters yot den
inkoop van papier. Fol: 191.
8 october 1796
• Geresumeerd en gearresteerd papieren, 8 october 1796.
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering, 8
october 1796.
• Dispositie op het aan de Hooge Regeering gedaane
verzoek door de weduwe Albinus om bevrijd te zijn van
de betaaing van het collateraal, 8 october 1796.
• Lecture van een addres van den raad Extra ordinair
Fetmenger nopens het verzogt ontsla door den (major)
Barbier, 8 october 1796.
• Aan gehouden dispositie daarop, 8 october 1796.
• Relatif de voordraagt van den Ingenieur Meht tot
(capitein) wordt de dispositie aangehouden, 8 october
1796.
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De Hooge Regeering bicet Heeren C: C; G: G: aan de
advisen van de Raaden Wiegerman, Mom, Nen,
Riemsdijk,en Fetmenger nopens den addres van den
Commissaris tot den Inlander relatif tot het amptgeld
zijner bediening, 8 october 1796.
• Wat de Heer Mom en verdere Leeden widers van
gevoelen waarvan, 8 october 1796.
• Welke stukken bij Heeren C: C: G: G: zijn overgenmen,
8 october 1796.
• Het verzoek van den gezaghebber Dirk Hogendorp, om
zijn vaartuig mt een lading rijst et ce tera naar Mauritius
te mogen zenden geaccordeert, 8 october 1796.
• Den (Capitain Lieutenant) Huibrecht Maerhuijs, aan de
vrije vaart gelicentieert, 8 october 1796.
• Gelijk mede den (Lieutenant) Pieter Olson, 8 october
1796.
• De Hooge Regeering brengt ter dispositievan Heeren C:
C: G: G: het request van den gewesen schriba te Riouw
Adrianus Johannes Schaade om herstelling in compagnie
dienst, 8 october 1796.
• Gemelde schadde tot gezwoore klerk der Hoge
Commissie aangesteld, 8 october 1796.
• Onder bevondering tot onderkoopman, 8 october 1796.
• En op een maandelijks douceur van rds. (rijksdaalders)
30,-, 8 october 1796.
• Aanschrijvens aanden Bantamsch commandeur relatif
de door vreemde scheepen aangebragt wordende nieuws
papieren, 8 october 1796.
• De Heeer C: G: F: produceert eene missive van (capitain)
Dekker en een addres der verder officieren van het Fregat
edemblik om ondersteuning en hunne sobere
omstaandigheeden, 8 october 1796.
• Aan hun in eens toegelegt bezijden vermelde somma, 8
october 1796.
• Rondleezing der resolutien van de gecombineerde
vergaderingen, 8 october 1796.
15 october 1796
• Geresumeerd en gearresteerd papieren. Fol: 192.
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
192.
• Dispositie op het aan de Hooge Regeering gedaane
verzoek door de weduwe Albinus om bevrijd te zijn van
de betaaing van het collateraal. Fol: 192.
• Lecture van een addres van den raad Extra ordinair
Fetmenger nopens het verzogt ontsla door den (major)
Barbier. Fol: 193.
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Aan gehouden dispositie daarop. Fol: 194.
Relatif de voordraagt van den Ingenieur Meht tot
(capitein) wordt de dispositie aangehouden. Fol: 194.
De Hooge Regeering bicet Heeren C: C; G: G: aan de
advisen van de Raaden Wiegerman, Mom, Nen,
Riemsdijk, en Fetmenger nopens den addres van den
Commissaris tot den Inlander relatif tot het amptgeld
zijner bediening. Fol: 194-195.
Wat de Heer Mom en verdere Leeden widers van
gevoelen waarvan. Fol: 195.
Welke stukken bij Heeren C: C: G: G: zijn overgenmen.
Fol: 195.
Het verzoek van den gezaghebber Dirk Hogendorp, om
zijn vaartuig mt een lading rijst et ce tera naar Mauritius
te mogen zenden geaccordeert. Fol: 195.
Den (Capitain Lieutenant) Huibrecht Maerhuijs, aan de
vrije vaart gelicentieert. Fol: 196.
Gelijk mede den (Lieutenant) Pieter Olson. Fol: 196.
De Hooge Regeering brengt ter dispositievan Heeren C:
C: G: G: het request van den gewesen schriba te Riouw
Adrianus Johannes Schaade om herstelling in compagnie
dienst. Fol: 196-200.
Gemelde schadde tot gezwoore klerk der Hoge
Commissie aangesteld. Fol: 200.
Onder bevondering tot onderkoopman. Fol: 201.
En op een maandelijks douceur van rds. (rijksdaalders)
30, -. Fol: 201.
Aanschrijvens aanden Bantamsch commandeur relatif de
door vreemde scheepen aangebragt wordende nieuws
papieren. Fol: 201-202.
De Heeer C: G: F: produceert eene missive van (capitain)
Dekker en een addres der verder officieren van het Fregat
edemblik om ondersteuning en hunne sobere
omstaandigheeden. Fol: 202.
Aan hun in eens toegelegt bezijden vermelde somma.
Fol: 203.
Rondleezing der resolutien van de gecombineerde
vergaderingen. Fol: 203.
Geresumeerd en gearresteerde papieren. Fol: 204.
Lecture eener missive der Hooge Regeering inhoudende
de differente advisen nopens de inkomsten vanden
gecommitteerdens tot en over de zaken van den Inlander.
Fol: 204-205.
De toezending daar van wordt gepasseert. Fol: 205-206.
Remarques omtrent de zaak zelve. Fol: 206-208.
Den Heer aankomend Commissaris en Gouverneur
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Generaal van Mr. Pieter Gerardus van Overstraten zal
worden verzogt des wegens alle mogelijk informatien te
neemen. Fol: 208.
Waar van de Hoohge Regeerng zal worden kennis
gegeven. Fol: 208.
Met verdere Communicatie van het hier bezijden
vermeld gevoelen Heeren C: C: G: G: (Commissarissen
Generaal). Fol: 208-209.
Advice van de Her C: G: F: (Commissaris Generaal
Frijkenius)betrekkelijk deeze zaak. Fol: 209-210.
Diverse dispositien op eene missive der Hooge
Regeering in dato 11 october. Fol: 210.
10/ Voor communicatie aangenomen het bedeelde der
Hooge Regeering nopens eene reductie in het werk der
soldijn. Fol: 210.
Onder approbatie van de afschaffing der subsidien. Fol:
210-211.
20/ Bevordering van de (sergeant) Joseph Schulters tot
second Lieutenant. Fol: 211.
30/ Aan schrijvens tot verkoop van de scheepen
Vreedeburg, Huisduinen, ende Resolutien. Fol: 211.
Qualificatie opde Heer Wiese, nopens daar voor te
bepalen prijs. Fol: 211-212.
40/ Aanstellingen Erhard Christiaan Lantsius tot
postmees. Fol: 212.
50/ Aanschrijvens aan de Hooge Regeering betrekkelijk
de difficuleiten van Arnold qq tot hrtbopgeeven der
lading van het Deensch schip Nancoverij. Fol: 212-213.
60/ Maandelijksche toelage aan den Baas van Onrust
Hoestenark van rds. (rijksdaalders) 500., -. Fol: 213-214.
70/ Licentieering der bezijden vermeld zee officieren
aande vrije vaart. Fol: 214-215.
80/ Gecommuniceerde zwarigheeden tot het accordeeren
van het door den (capitain Chinees) Oeij Biankong
gedane verzoek, om eenige kisten Amphioen op credt te
mogen ontvangen. Fol: 215.
90/ Verzoek aan den Heer C: G: F: (Commissaris
Generaal Frijkenius) examinatie der gesteld van het
particuliere La Favorite. Fol: 215-216.
100/ Renvoij de Hooge Regeering der klagten van
(capitein) Smith over de slegte voorziening van het schip
Westcapelle. Fol: 216.
110/ (kapitein) Jan Mulder in commando geplaats op het
schip Voorland. Fol: 216.
120/ Bevrijding Java zijnde Mooren en Chineesen van
het slaaven hoofdgeld. Fol: 216-217.
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130/ Permissie aan den gewezee Scriba Riouw Adrianus
Johannes Schadde, om als boekhouder naar Java
overtegaan. Fol: 217.
• Request van den Fransch Republiek burger Perrot om
suspensie lvan de ordre der Hooge Regeering totzijn
vertrek naar boord. Fol: 218-219.
• Gevorderde consideratien hier omtrent van de Hooge
Regeering. Fol: 219-220.
• Wat de Heer C:G: F:(Commissaris Generaal Frijkenius)
hier inne heeft geadsisteert. Fol: 220-221.
• Bevordering van dem (capitain) Posten Laurens Kesman
tot major titulair. Fol: 221.
• Gearresteerde missive naar Bantam. Fol: 221-222.
22 october 1796
• Gearresteerd missive aan de Hooge Regeering. Fol: 223.
• Geresummeerde papieren. Fol: 223.
• Navolgende dispositie op een missive van den geweze
Bandasche gezaghebber Francois van Boekholst. Fol:
223-224.
• 10/ Relatif het nirt ontvangberigt vanden gewese
secunde Veuge, nopens de effenstelling der negotie
boeken. Fol: 224.
• 20/ Aan de Hooge Regeering wordt overgelaten de
gevraagde intentie nopens den predikant de Graaff en
den geregeerde Bantamsche Prins. Fol: 224-225.
• Het eenige dier missive voor notificatie aangenomen.
Fol: 225.
• Lecture eener missive Johannes Cornelis Heijning van
Bengalen dank betuijgende voor de op hem geslagen
gunstige refloocie. Fol: 225.
• Voor notificatie aangenomen eene missive van den
provisioneel Bengaalsch gezaghebberWillem Salomon
van Haugwits geschreeven te Houglij. Fol: 225.
• Aangehoude dispositie op een berigt van den Raad van
Justitie relatif de bezwaren van den advocaat ficaal,
omtrent de geslage sentetie tegens den (Lieutenant)
Pieter Janssen, en den SmousLieutenant Hendrik
Willem Bloterkamp. Fol: 225-226.
• Ontslag van den gewese scriba te Riouw Adrianus
Johannes Schade uit des compagnie dienst. Fol: 226-227.
• Gevordert berigt van advocaat fiscaal op het request van
de geseparcerde h4iuijsvrouw van Johannes Wilhelmus
Crose, om surcheance van bepaalde verkoop haaren
goederen. Fol: 228.
• Welke Surheance, hangende de deliberatien verleend
wordt. Fol: 229.
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Berigt vanvorderingen met de procedure den advocat
ficaal Mr. Willem Popkens behelzende zijne vorderinge
met de procedures omtrent het ijzer magazijn. Fol: 229237.
Om. Seno tolong pindahkan folioke urutan ini. Fol: 231.
De Heer C: G: N: produceert eene nota der executie
agterhaalde gelden uijt de boedels der gewese de
adminitrateur in het Ijzer Magazijn. Fol: 237-238.
Met verdere informatie van het gelegd arrest op eenige
aan den gemeenen boedel van voornoemde Crose Kaap
toebehorende goederen. Fol: 238.
Last aan de administrateur Engelhard en Folkers, om het
tekortkomende te suppleeren voor medio december. Fol:
238.
Authorisatie op den advocaat ficaal tot in beslag
neeminghaaren gagien, en emolumenten etcetera. Fol:
239.
Aan hun beiden een middel van bestaan tegelegt. Fol:
239.
Aangehoude dispositie op het bij gemelde berigt
voorkomende nopens de boedel van wijlen de
administrateurs Ijzer Maquazijn Hartman en Keijzer.
Fol: 239.
Dispositie op het verzoek van Evert Joost Lewe om
herstelling als administrateyr. Fol: 240-241.
Gevoelen van den Heer C: G: N: nopens de verpligting
van gemelde Evert Joost Lewe ter voldoening van zijn
aandeel in het te kort van gemelde adminstrateur. Fol:
241.
Item van Chistiaan Willem Mossel, als borg voor
Gijsbert Adrianus JanHelderwier. Fol: 241.
Berigt nan de Hooge Regeering op een request van den
Deensvh Supeercargo Perrot. Fol: 242.
Aangehoude dispositie opeen request van gemelde
Perrot om naar herwaarts terug te mogen keeren. Fol:
242.
De Heer C: G: A: is verzogt eene spoedige bezorging der
papieren relatif den boedel van wijken den raad
extraordinaire Van de Weert. Fol: 243.
Aagehoude dispositie op een berigt van den Heer Neuw,
nopens den stadt van het vendu comptoi. Fol: 243.
De Cadet de Marine Willem de Vrindt vuit compagnie
dienst ontslagen. Fol: 244.
Gearresteerde missiveaan de Hooge Reegering. Fol: 244.
Qualificatie op den Heer C: G: F: tot inkoop van het
vaartuig La Favorite voor rds. (rijksdaalders 2000, :-.

H O G E C O M M I S S I E | 691

Fol: 244-245.
27 october 1796
• Deliberatien over diverse papieren rakende de
zaakendevan Perrot. Fol: 246-247.
• Zijne verzoeken bij 2 onderscheijden requesten gedaan,
en ontzegt. Fol: 247-248.
• Aanschrijvens dieswegens aan de Hooge Regeering. Fol:
248.
• Aangehoude dispositie op de consideratien der Hooge
aaaaaregeering relatif den particulieren vervoer van rijst
etcetera naar Banda. Fol: 249.
• Qualificatie op den Heer C: G: S: (Commissaris
Generaal Siberg) betrekkelijk het medenoemen van den
Eisch voor Ternaten door Steenbergen. Fol: 249.
• Onder deeze mits. Fol: 249.
• De Heer C: G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
Communi ceeren het verzoekn van den Baas zeijlmakerJ
an Al om ontslag eenige compagniewegengearresteerd
de slaven. Fol: 250.
• Approbatie van H.oogst desselfs verrigtingen in dezen.
Fol: 250.
• Verzoek aan den Heer C: G: A: (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) ter communicatie van het
concept ceremonials voor dennaankomende Heer
Commissaris en Gouverneur Generaal. Fol: 251.
• De Commissie van Hoogst den zelven zal door Heeren
C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) worden
verleend. Fol: 251.
• De Heer C: G: A: (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) wordt verzogt geen perkmissie naar
Buitenzorg te verleenen ter afwagting aldaar
vanwelmelde Heer C: (Commissaris) Gouverneur
Generaal. Fol: 251.
• Gelijk mede ook tot het stellen der noodige tot een
maandelijksche opgave vande sterkte van het
quarnisoen. Fol: 252.
• De (capitein) Smith aande vrije vaart gelicenntieert. Fol:
252-253.
5 november 1796
• Diverse gearressteerd missivens aan Hoge Regeering.
Fol: 254-255.
• Item een aan den Heer Java's Gouverneurieter Gerardus
van Overstraten. Fol: 256.
• Last aanden gewesen adminisrateur Ijzer Magazijn Ever
Joost Lewe suppletie van zijn aandeel tot rds
(rijksdaalders) 5000:- in het te kort van het Ijzer
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Magazijn. Fol: 256.
Ontzegt verzoek den administrateurs Antoni Frederik
Folkers, om te mogen reparieren. Fol: 256-258.
Berigt van den advocaat Fiscaal het request van Jacoba
Hendrika Knaap, om ontheffing van het ophaar goederen
gelgt arrest. Fol: 259-260.
Provisioneel auctorisatie daar toe op hem verleend. Fol:
260.
Onder deeze mits. Fol: 261.
De Heer C: G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
Communiceert een ontdekte door den Advocaat Fiscaal
inde op gave van het proveur zijner bij excecutie
agterhaalde goederen van de gewese administrateurs in
ht ijzer magazijn, Mr. Willem Popkens. Fol: 261-263.
Waar van de Hooge Regeering zal worden geinformeert.
Fol: 263.
Communicatie van denHeer C: G: S: (Commissaris
Generaal Siberg) van de zich alhier en op Java
bevindende Bandasche vaartuigen. Fol: 264.
Item van het aan bod van Steenbergen om over Ternaten
benodigtheeden voor derwaarts te brengen. Fol: 264.
Welk aanbod geampleeteerd wordt. Fol: 265.
Zullende hem den Eisch Ternaten worden mede
gegeeven. Fol: 265.
Voorts gunstigaanschrijvens naar derwaarts worden
verleend ter verkrijging van een lading rijs. Fol: 265.
Waar van de Hooge Regeering ten nevensgelde ende zal
worden kennis gegeeven. Fol: 265.
Lecture van een request van den zich hier bevindende
Banjerres genaamt Kjiaij Tjitra Laija over
verongelijkingen hem aangedaan. Fol: 265-266.
Alle papieren hier tooe betrekkelijk moeten bij Heeren
C: C: G: G: (Commissarissen Generaal) voor den
overgebragt. Fol: 266.
Worden overigens hier omtrent berigt gevordeert nnan
de heer Pieter Walbeek als gewese resident van
Banjarmassing. Fol: 266.
Aangehouden dispositie op een request van suijker
pakhuij Hendrik Paringauw om en middel van bestaand.
Fol: 267.
Lecturevan eene missive vanden Raad van Justitie
houdende klagten over de demarches van den Advocaat
Fiscaal Mr. Willem Popkens. Fol: 267-268.
Waar op de dispositie is aangehouden. Fol: 268.
Dispositien op eene missive der Hooge Regeering. Fol:
268.
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10) Permissie aan den capitein Lieutenant Sommigson
om aan de vrije vaart over te gaan. Fol: 268-269.
• 20) Item aan den Sous Lieutenant ter zee Gosewius van
Netten en den opperchirurgijn Johan Godlib Madjer. Fol:
269.
• 30) Het daartor gedaane verzoek van (capitein ter zee)
Ditmer Smith voor vervallen gehouden. Fol: 269.
• Qualificatie op de Hooge Reegering om daartoe voor het
permissie te verleenen. Fol: 270.
• Mogende de adsistentie aan vreemde scheepen veerder
dan tot 2: officieren voor een schip en tot 1 voor een bark
worden uitgestrekt. Fol: 271.
• Aangehouden dispositie op het verder voorkomende bij
missive. Fol: 271.
12 november 1796
• Gearresteerde missivens aan de Hooge Regeering. Fol:
272.
• Betrekkelijk de zaak van het Ijzer Magazijn. Fol: 272.
• Als mede relatif de propositie van den gewesen
Bandasch gezaghebber Francois van Boekholsz, om naar
derwaarts door particuiere de noodige behooftens te
laaten overbrengen. Fol: 273.
• Lecture missive van in de Fransche taal van Jean Hendrik
Spoenlin boedelende eenige op te Isle de Fraance
aangebragte tijdinge. Fol: 273.
• Nadere Lecture eener missive van den zelven aan de
Heeren C: C: G: G: N: F: (Commissarissen Generaal
Nederburgh en Fijkenius). Fol: 273.
• Beiden de voornoemd missive zullen aan de Hooge
Regeering gecomuniceert worden. Fol: 274.
• Aan schrijvens aan de Hooge Reegering bettrekkelijk de
door den gewesene Bandasch secunde ten
Gouvernemente Banda Albertus Henricus Veuge
gedaane opgave nopens dat gouvernement. Fol: 274.
• Gearresteerde missivens aan de Hooge Regeering. Fol:
275.
• Zal het hier bezijden vermeld worden gerecrbeerd. Fol:
275-276.
• Het gecomuniceerde nopens de receptie van den Heer C:
en Gouverneur Generaal van Pieter Gerardus van
Overstraten voor notificatie aangenomen. Fol: 276.
• Dispositie op eene missive der Hooge regeering. Fol:
276.
• 10) Aanstelling van den 2: stuurman van de des Lands
fregaat Amazoon C: J: Christiaan Jacob Laatzen" tot
vaandrig militair. Fol: 276.
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20) Remarques nopens de geproponeerde verpligting der
aan de vrije vaart gelucentierde zee officieren om zich in
compagnie dienst te laaten emploijeeren. Fol: 277.
30) Rescriptie omtrent de door Hooge Regeering
geproneerde aanmaking van 50: niewe credit papieren @
rijxdaalders 10.000:- ijder, ter reponeering bijde
weeskamer. Fol: 277-278.
Men complimeert zich met depropositie der Hooge
Reegering tot den inkoop van eenige kisten Amphioen.
Fol: 279.
Aangehoude dispositie op eene missive der Hooge
Regeering. Fol: 279.
Delibertien over het door de Heer Coenraad Matin Neun
ingediend berigt tot stanhouding van het vendu comptoir.
Fol: 279.
Wat bij gemelde berigt gebleken is. Fol: 280-290.
Qualificatie op de Hooge Reegering om de daar bij
geproneerde schkkingen tenopzigte van het vendu
comptoir te doen gevolg neemen. Fol: 290.
Relatif het verzog ontslag van de Heer Coenraad Matin
Neun als op zigt hebbende over het vendu comptoir moet
het bezijden vernoemd aan de Hooge Regeering worden
te kennen gegeeven. Fol: 290-291.
Ontslag van kijzer als Commissaris van de Bank van
Leening, en weder aanstelling tot kssier der Amphioen
directie. Fol: 291.
De Heer C: G: S: (Commissaris Generaal Nederburgh)
wordt verzogt dezelfs bedenkinge op tegeeven nopens de
te verkoopene qualiteit van zuijker. Fol: 292.
Dit point overigens aan decisie der Hooge regeering
gelaasten. Fol: 292.
Lecture eener der Hooge Regeeringwaar omtrent
goedgevonden is. Fol: 293.
10) Betrekkelijk het daar bij vernoemd berigt en opgave
van den gewesene secunde te Banda naar voorige
resolutie te handelen. Fol: 293.
20) De schadeloostelling van den Heer Raad
extraordinaire van Rijmsdijk, voor het toegeeren van
Troupes op Fatma abang aan de Hooge Regeering
overtelaten. Fol: 293.
30) Het relaas van een van China over Bima en Macasser
regiment Wurtenberg Walter voor communicatie
aartereer. Fol: 294.
40) Het nevensgemelde aan de Hooge Regeering te als
cribeeren nopens den verkoop vande oudste op Jongste
parthijen zuijker. Fol: 294-295.
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50) het verzoek voor den Deensch supercargo perrot om
aan de wel te mogen koomen te accordeeren. Fol: 295.
• Omtrent de papieren relatie hebbende tot den boedel van
wijlen den raad extracordinaire van de werkt is de
dispositie aangehouden. Fol: 296.
• Lecture eener missive van den Geouverneur Generaal
Pieter Gerardus van Overstraten communiceerde zijn
vertreck dag van Java, naar herwaars. Fol: 296.
• Las aanden secretaris Walbeek, om Hoogst den zelven
bij desselfs aankomst weltevrede uitnaam van Heeren C:
C: G: G:(Commissarissen Generaal), Pieter Gerardus
van Overstratente congratuleren. Fol: 296.
• Favorable dispositie op het verzoek van Jacoba Hendrica
Knaap, gespareende huijsvrouw van den koopman en
oud scheepen van Johannes Wilhelmus Crose om te
mogen volstaan met het presenteeren van cautie juratour.
Fol: 296-297.
• De Heer C: G: N:(Commissaris Generaal Nederburgh)
produceert eenne memorie relatif de Jacarasche en
Preanger regentschappen. Fol: 298.
• Ter rondpleezing overgenomen. Fol: 298.
3 december 1796
• Gearresteerd papieren. Fol: 299.
• Item eene missive aan de Hooge Regeering inhoudende
diverse besluiten. Fol: 299.
• Als mede ten geleide van een berigt, en plan van de
Heeren Coenraad Matin Neun tot in standhouding van
het vendu comptoir. Fol: 299.
• De Heer C: G: N: (Commissaris Generaal Nederburgh)
communiceert eenige ontvangene particukiere brieven
van Malacca en Palembang. Fol: 300.
• Deliberatien over nevensgemelde missivens de Hooge
Regeering en dies bijlagen relatif den boedel van wijlen
den raad exra ordinair van de Pieter van de Weert. Fol:
300.
• Waart daar bij is gebleeken. Fol: 300-302.
• Aanschrijvens aande Hooge Regeering tot qualificatie op
weesmeesteren ter overgave van dien boedel aan den
sequeste. Fol: 303.
• Qualificatie op de Heeren groot kassier ande weeskamer
Johan hendrik Holle en secretaris van de weeskamer Jan
Jacob Vogelaar om de belangende van de participanten
en gewesene scriba van de gedisolveerde der Amfioen
Societeit roseboom, in Nederland waaeteneemen. Fol:
304.
• Dispositie ope eene missive der Hooge Regeering. Fol:
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305.
Men conforment zich met de propositie der Hooge
Regeeringn relatif den overneem door Boedelmesteren
van kinderen door Onchristenen bijzelver slavinnen
gesteld in Cas van insolventie. Fol: 305.
Qualificatie opnde Hooge Regeering tot hetdoen daartoe
benoodigde publicatie. Fol: 306.
Het verzoek van den capitein ter zee Pieter Frederik
Wegener wordt geaccodeert, om te mogen repatrieren.
Fol: 306.
De dispositie omtrent depagt der duizend eilanden wordt
aan de Hooge Regeering overgelaten. Fol: 306.
Den verkoop van het schip Vredeburg en de ophouding
van de Resoluie voor communicatie aangenomen. Fol:
307.
Onder te kennen gavevan het bezijden vermelde nopens
de aanhouding van laast gemelde bodem. Fol: 307.
Betrekkelijk het bedeelde door de Hooge Regeering
omtrent hrt stuk en wagenpagt. Fol: 307-308.
Woordt het hier nevengemelde gerescribeert. Fol: 308.
Bepaling der schadeloostelling voor Heemraden op rds.
(rijksdaalders) 30000:- des jaarlijk. Fol: 308.
Relatif inkomsten van den collecteur rafeneert men zich
aan nevensgemelle placaat. Fol: 309.
Aangehouden dispositie op het doorv de Hooge
Regeering gecommuniceerde nopens het te doene
onderzoek naar de inkomsten van den commissaris tot en
over de zaken van den Inlander. Fol: 309.
Ampliatie op het placaat relatif de wagenpagt, en het
ongeld van paarden. Fol: 310.
OP nevensgemelde missive der HoogeRegeering zijnde
volgende dispositie gevallen. Fol: 311.
Verhooging van inkoomen voor den opziender den
Fimmeragientot rds. (rijksdaalders):- des maands. Fol:
311.
Aangehouden dispositie nopens de administratie van
diverse pagterd. Fol: 312.
Promotie van officieren onder het regiment Wurtemberg.
Fol: 313.
Qualificatie ter verhooging van de door den franschen
comandant serceij gevraagde prijs voor zijne
Amphioentot rds. (rijksdaalders) 300:9. Fol: 313.
Toezending de Hooge Regeering van twee brieven relatif
20 kisten opium, door den Engelsche (apitein) Johan
Henrij hier agtergelaten. Fol: 314.
Zal de Hooge Regeering het hier bezijden vermelde
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qorden te kennen gegeeven . Fol: 315.
Ende verdere daar bij vermelde poincten aangehouden.
Fol: 315.
De Heer proC: G: N:(Commissaris Generaal
Nederburgh) produceert een schriftuurbetrekkelijk zijn
afscheid als gouverneur generaalende introductie van
den niew aan komende, C: G: N:(Commissaris Generaal
Nederburgh). Fol: 315.
ter voorkoming te lang verblijft der zieke zeevaarenden
van Tanna-Abang in hetjbuijten hospital. Fol: 316.
Zal de Hooge Regeering het hier bezijden vermelde
worden te kennen gegeeven . Fol: 316.

1796 december 14 - 1797 mei 13
14 december 1796
• Gearresteerde missivens aan de Hoge Regering datis van
den 5 en 9 deezer. Fol: 1.
• Qualificatie op den Heer C.G.S (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) ter valdoening van een door den
Chinasch Ambassadeur Mr. Isaac Fitsingh getrokken
wisselbrief. Fol: 1.
• Verleend ontslag aan de Heer C. (Commissaris) en
Gouverneur Generaal Alting (Willem Arnold Alting).
Fol: 2.
• En aanstelling tot deeze beide waardigheeden van den
Heer Mr. Pieter Gerardus van Overstraten. Fol: 3.
• Ceremonieel daar bij plaats hebbende gehad. Fol: 3.
• Den Heer aankomende C.Gl. (Commissaris Generaal)
Mr. Pieter Gerardus van Overstraten presteert den in
deeze qualiteit. Fol: 4.
• Offerte aan den afgegaane Heer C. (Commissaris) en Gr.
(Gouverneur) Gl. (Generaal) Alting (Willem Arnold
Alting) van een lijfwagt en de noodige Europeesche
bediendens. Fol: 4.
• Ingekomene missive van het committe tot den O.I. (Oost
Indischen) handel in Nederland per het Pruijssiche schip
Frederik de Grosse. Fol: 4.
• Missive aan gouverneur en Raden van Indie zoo men als
van de daar bij overgezonden stukken. Fol: 5.
• Uit papieren welke wij sedert de aanvaarding van het
bewind hebben kunnen doorlopen. Fol: 6.
• Corespondentie met commissarissen generaal welke
wordt geadsisteerd door onzen algemeenen secretaris
Smissaart. Fol: 8.
• Missive onder het vorig bewind der Oost Indische
Compagnie. Fol: 8.
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Met nevensgem: (gemelde) bijlagen. Fol: 9.
De daar bij verm: (vermelde) doch niet gevondene copia
missive is in originali ontvangen. Fol: 10.
De daar bij gem: (gemelde) affixie van publicatie en
proclamatie is een den Heer C. (Commissaris) en G.Gl
(Gouverneur Generaal) Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten opgedragen. Fol: 11.
De Heer C.G.N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) heeft omtrent de daar bij bedeelde
continuatie der commissie het hier bezijden verm:
(vermelde) geadvanceerd. Fol: 11.
Item den Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius). Fol: 12.
Item den Heer C.Gl. (Commissaris Generaal) Mr. Pieter
Gerardus van Overstraten. Fol: 12.
Item den Heer C.G.S (Commissaris Generaal Johannes
Siberg). Fol: 13.
Informatie van den Heer C.G.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) in hoe verre de zaaken
der commissie tot liquiditeit zonden zijn gebragt. Fol: 13.
De Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) persisteert bij voorig gedeclareerde op dit
sujet. Fol: 15.
Van de continuatie der commissie zal aan het publieq
worden kennisse gegeeven. Fol: 15.
Deliberatien over de admodiatie der nevenstaande
pagten aan de lieutenants der Chineesen. Fol: 15.
En het verzoek der Inlandsche commandanten om
bezijden verm: (vermelde) pagten. Fol: 16.
Continuatie der eerstgem: (gemelde) pagten aan de
Chineesche officieren. Fol: 16.
Relatif het even gem: (gemelde) verzoek der Inlandsche
commandanten wordt de dispositie aan de Hoge
Regering gelaaten. Fol: 16.
Favorabele dispositie op het request van Pieter
Engelhard ter ontheffing van alle aanspraak wegens het
te kort in het ijzer magazijn bij betaling van rd
(rijksdaalder) 2500. Fol: 17.
Besluit van Heeren Commissarissen Generaal an dan alle
pogingen om zijn onschuld daar te stellen. Fol: 18.
Om bij hoogstderzelver voorgaande genoomene
dispositien en cas subject. Fol: 18.
Verzoekende de suppliant om de voorschreeven meer
andere reedenen bij de gemelde requeste geallegueerd.
Fol: 19.
Consideratie
den
voornoemde
koopman
en
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administrateur Pieter Engelhard. Fol: 20.
• Extract werden ter hand gesteld aan den pro interim
advocaat fiskaal Mr. Willem Popkens. Fol: 20.
• Verlegging der vergadering van Heeren C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) van Goenong Saharie naar
wel te vreede. Fol: 21.
17 december 1796
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regering ter
communicatie van het verleend ontslag aan den Heer C.
(Commissaris) en G.Gl (Gouverneur Generaal) Alting
(Willem Arnold Alting). Fol: 22.
• De missive van den Fransch commandant serseij relatif
de voldoening van de door hem gevraag de 400000 rop
(ropijen) aan koopman schappen voor de Mauritius voor
communicatie aangenomen. Fol: 23.
• Verleend uijtstel aan den onderkoopman Evert Joost
Lewe wegens de betaling van zijn aan deel in het te kort
van het ijzer magazijn. Fol: 24.
• Last aan de Javasche M.M (Ministers) ter nieordering
van den grissee resident Pieter Christiaam Willem
Mossel als borg voor den overleeden gew: (geweesen)
administrateur in het ijzer magazijn Gijsbertus Adrianus
Jan Heldewier van het aandeel van den laastgem:
(gemelde) in dies te kort kooming. Fol: 25.
• Gevorderde consideratien van den Raad van Justitie
nopens de aan sprakelijkheid van nevensgem: (gemelde)
borgtogten tot het voorm: (voormelde) te kort. Fol: 26.
• Met last op den advocaat fiscaal het regt der comp:
(compagnie) te vervolgen op de boedels van wijlen den
gew: (geweeze) administrateurs Mr. Gerhard Jacob
Keizer en Casparus Hartman. Fol: 27.
• De papieren relatif het geallegeerde door zeekere
Banjarees genaamt Kjiaij Tjitra Laija ter examinatie
overgegeeven. Fol: 28.
• Lecture eene missive der Hoge Regering in dato 13
dezer. Fol: 28.
• Het daar bij bedeelde nopens den verkoop der parthijen
zuijker voor notificatie aangenomen. Fol: 29.
• Reseriptie op het daar bij voorgedrage verzoek van den
Deenschen kapitain Norager (Mogens Jensen Norager)
om eenige Europeesche deks officieren. Fol: 29.
• Gearresteerde publicatie relatif de continuatie der Hoge
Commissie. Fol: 30.
• Mitsgaders eene resolutie op het request van den
administrateur Pieter Engelhard. Fol: 30.
• Item eene missive aan de Hoge Regering ten geleide van
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bezijden verm: (vermelde) papieren. Fol: 30.
• Gearresteerde publicatie van de laast ontvangene
aanschrijvengen uit Nederland. Fol: 30.
• Van welke een en anderden Secretaris Walbeeck aan de
Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) rapport moet doen. Fol: 31.
• Voldoening aan dat rapport. Fol: 31.
24 december 1796
• De Heer C. (commissaris) Gouv: (gouverneur) Genl:
(generaal) Mr. Pieter Gerardus van Overstraten
communiceerd het nader gedeclareerde door den Heer
C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) omtrent het emaneeren eener publicatie der
laast ontvangene tijdingen uit Nederland. Fol: 33.
• Arresteering door publicatie. Fol: 33.
• Publicatie opentlijk te verklaren dat wij destijds nog
geene de minste bevelen nog aanschrijvingen ontfangen
hadden. Fol: 34.
• Publicatie van de staten generaal der verenigde
nederlanden vervangen hebbende de vernietigde vorige
directie over de oost indische compagnie. Fol: 35.
• Missive met der meesten aandrang hebben aanbevolen
om behorlijke zorg te dragen voor de hand having van
rust. Fol: 36.
• En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude
kunnen practendeeren ter plaatzen alwaar men gewoon
is sodanige publicatien en affixien te doen. Fol: 37.
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regering. Fol: 38.
• Relatif de borgtogten der gew: (geweezen)
administrateurs in het ijzer magazijn. Fol: 38.
• Item eener missive aan den Raad van Justitie mede daar
toe betrekkelijk. Fol: 39.
• Dispositien op eene missive der Hoge Regering. Fol: 39.
• De verleende permissie aan den Capitain Lieutenant ter
zee Gerrit Belmer tot overaang aan de vrije vaart voor
communicatie aangenoomen. Fol: 39.
• Men berust in den afstand der bezijden verm: (vermelde)
pagten aan de Inlandsche commandanten. Fol: 40.
• Qualificatie op de Hoge Regering tot de publieken
verkoop van het schip Ijsselmonde. Fol: 40.
• Nader plan van de Heer Coenraad Martin Neun tot in
standhouding van het vendu comptoir. Fol: 41.
• Een eerbiedig berigt breedvoerig had aangeweezen dat
tot standhouding van het stads vendu comptoir. Fol: 42.
• Attentie van Heeren Commissarissen Generaal
voornamelijk sig bepaald had tot het daar bij gevoegde
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plan. Fol: 43.
Gerespecteerde aanschrijven van welmelde hunne hoog
edelheedens vermeende onder gunstige verbeetering.
Fol: 44.
Eene bij sondere reekening van stads vendumeesteren
kon werden geformeerd. Fol: 45.
Instructie voor het vendu comptoir kon worden
gestipuleerd. Fol: 46.
Verzoek van den zelven om ontslag als opzigter over het
vendu comptoir. Fol: 47.
Met informatie van de door weesmeesteren gedaane
representatien betrekkelijk den boedel van wijlen den
overleeden Vendumeester Heemskerk. Fol: 47.
Dispositien op gem: (gemelde) plan en berigt. Fol: 48.
Van gem: (gemelde) Heer Neun (Coenraad Martin
Neun) wordt gerequireerd eene gedetailleerde staat der
desperate posten. Fol: 48.
Bepaling van het debet van voorn; (voornamelijk)
comptoir aan de comp: (compagnie) en de Bank. Fol: 48.
Overneem van het zelve voorde comp: (compagnie). Fol:
49.
Ontslag als vendumeesteren van Mr. Johanness
Christoffel Schuttz en Isaac Cornelis Domis. Fol: 50.
En aanstelling in hunne plaats Jan Andries Bangeman en
Jacob Paulus Barends. Fol: 50.
Bepaling van het getal vendumeesteren op 2. Fol: 50.
En hunner inkomsten op rijksd: (rijksdaalder) 6000 in het
jaar. Fol: 50.
De Hoge Regering zal het nevenstaande worden
aangeschreeven betrekkelijk de continuatie van de Heer
Coenraad Martin Neun als op zigter over dat comptoir.
Fol: 50.
Ontzegd verzoek van Anthonij Fredrik Folkers om te
mogen volstaan met de betaling zijner inkomsten voor
zijn debet in het te komst van het ijzer magazijn. Fol: 51.
Gearresteerde commissien voor de Heer Mr. Pieter
Gerardus van Overstraten als C. (Commissaris) en
Gouvern: Genl: (Gouverneur Generaal). Fol: 52.
Rondleezing der door den Heer C. (Commissaris) en Gr:
Gl: (Gouverneur Generaal) Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten geproduceerde aan tee kening relatif de
inkomsten van den gecomm: (gecommitteerde) tot en
over de zaken van den Inlander. Fol: 52.
Item der nadere opgave van den Cheribons Resident
zijner inkomsten. Fol: 53.
Aan den afgegaane heer C: (Commissaris) en Gr: Gl: A:
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(Gouverneur Generaal Willem Arnold Alting) een
Europeesche lijfwagt gelaten. Fol: 53.
27 december 1796
• Request van Anthonij Fredrik Folkers daar bij aan bieden
de Rd: (rijksdaalder) 10000 voor zijn debet aan het te
kort van het ijzer magazijn. Fol: 55.
• Aan hem uijtstel van betaling verleend tot den 15
februarij. Fol: 56.
• Mitsdadelijk suppleerende Rd: (rijksdaalder) 10000. Fol:
56.
4 januaari
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regering. Fol: 57.
• Ter communicatie van diversse besluijten. Fol: 57.
• Mitsgaders ten geleide van een copia berigt van de Heer
Coenraad Martin Neun nopens den staat van het vendu
comptoir. Fol: 57.
• De prolangatie van het embargo op de vreemde scheepen
tot het vertrek van het Fransch Esquader voor
communicatie aangenoomen. Fol: 57.
• De boete aan den gew: (geweezen) administrateur van
het graan magazijn Pieter Christiaan Willem Mossel
opgelegt aan het Marine School te Samarang toe
geweezen. Fol: 58.
• Lecture eener missive der Hoge Regering in dato 30
december 1796. Fol: 59.
• Het daar bij bedeelde nopens het engagement van twee
opper officieren op het schip Vredenburg voor
communicatie aangenomen. Fol: 60.
• Item het verleend ontslag aan den Sous Lieutenant ter zee
Jan Andriesse uit comp: (compagnie) dienst. Fol: 60.
• Berusting in de dispositie der Hoge Regering nopens
zeeker aan haar ingediend schriftuur van den gew:
(geweezen) Directeur Generaal Willem Jacob van de
Graaff. Fol: 60.
• Ontzegd verzoek aan den gew: (geweezen)
administrateur van het ijzer magazijn Anthonij Fredrik
Folkers om eene favorabele alteratie in de ten zijnen op
zigten genoome dispositie. Fol: 61.
• Verzoekende de suppliant om reedenen bij de voor
schreeve request geallegeerd dat het aan Commissarissen
General. Fol: 62.
• De Heer C.G.N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) produceert 7 stuks tabellen nopens
de inkomsten van de opzienders in de bovenlanden. Fol:
63.
• Wat daar bij gebleeken is omtrent die van Bandong en
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Batoelaijang. Fol: 64.
Bepaling van desselfs inkomsten op rijksdaalder 2200
behalve eenige verstrekkingen. Fol: 65.
Wat gebleeken is omtrent die van den op ziender van
Praccamoetjang en Sumadang. Fol: 66.
Bepaling daar van. Fol: 67.
Deeze beide regentschappen zullen bij vervolg onder een
op ziender worden gebragd. Fol: 68.
Onder nevensgem: (gemelde) bepaling van zijne als dan
te genieten inkomsten. Fol: 68.
Werdende daar en tegen ingetrokken bij deezen alle zijne
verdere inkomsten als gagie. Fol: 69.
Welke inkomsten die van Crauwang, Wanniassa etc. (et
cetera) heeft genooten. Fol: 70.
Bepaling daar omtrent. Fol: 70.
Als waar neemende de vier overige regentschappen hier
voren beschreeven. Fol: 71.
Betrekkelijk den 1 op ziender op Tjianjoer is het
nevenstaande gebleeken. Fol: 72.
So is daar op gedelibereerd zijnde als onnodige
geoordeeld het plaatsen van twee op zienders in het
Regentschap Tjianjoer. Fol: 73.
En daar omtrent bezijden verm: (vermelde) bepaling
gemaakt. Fol: 74.
Omtrent de inkomsten van den 2 op ziender aldaar. Fol:
75.
Intrekking dier bediening. Fol: 76.
Relatif die van Tangerang en de grinding. Fol: 77.
Vaste bepaling daar van. Fol: 77.
Betrekkelijk de inkomsten van die van Buijtenzorg is het
nevenstaande gebleeken. Fol: 78.
En aan hem bezijden verm: (vermelde) inkomsten toe
gelegt. Fol: 80.
Dat overigens zijne verdere inkomsten zullen worden
ingetrokken zoals geschied bij deezen als zijne gagie en
kostgeld. Fol: 81.
Waar van aan de Hoge Regering zal worden kennis
gegeeven. Fol: 82.
Met nevensgem: (gemelde) aanschrijvens nopens de
qualiteit van voorm: (voormelde) opzienders als
boekhonders. Fol: 83.
Item nopens het drijven hunner particuliere negotie. Fol:
83.
Geresumeerde deliberatien nopens de inkomsten van den
gecommitteerde tot en over de zaaken van den inlander.
Fol: 84.
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Item betrekkelijk de door den Heer C: (Commissaris) en
G: Gl: (Gouverneur Generaal) Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten daar omtrent gehoudene aanteekeningen.
Fol: 84.
• Op zigtelijk de daar bij verm: (vermelde) betaalingen
door de Regenten van Sumadang en Batoelaijang aan
voorm: (voormelde) commissaris word de Heer C:
(Commissaris) en G: Gl: (Gouverneur Generaal) Mr.
Pieter Gerardus van Overstraten verzogt onderzoek te
doen. Fol: 84.
• Aanstelling van Balmain (Charles Joseph Balmain) tot
commissaris van de Bank van Leening. Fol: 85.
• Geapprobeerde qualiteit van den administrateur
Engelhard (Pieter Engelhard) tot koopman. Fol: 85.
• Bepaling van het poortgeld van tien tot elf uuren. Fol: 86.
• Rapport van den Secretaris Walbeeck dat den Heer
C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) zich met voorige besluiten geconformeert.
Fol: 88.
• Qualificatie op de Heeren Jan Andries Bangeman en
Jacob Paulus Barends te aanmaning der agter stallenge
debiteurs aan het vendu comptoir. Fol: 88.
• Aangehoude dispositie op 2 door de Hoge Regering aan
gebooden Fransche wissels. Fol: 89.
• Aan den baas van Onrust Willem Hoestemarck toegelegt
in eens een douceur van rd: (rijksdaalder) 500 voor de
vertimmering der Fransche fregatten. Fol: 90.
• Instantien aan den Fransche Commandant Serceij om
met zijn esquader in de nabijheid van Java te blijven. Fol:
91.
• Den administrateur Gustaaf Wilhelm Wiese bevordert
tot koopman. Fol: 92.
14 januari 1797
• Gearresteerde missive aan den Fransche Commandant
Serceij. Fol: 93.
• Item eene missive aan de Hoge Regering ten geleiden
van bezijden verm: (vermelde) extract resolutien. Fol:
93.
• De Heer C.G.N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) produceert 2 stuks tabellen nopens
de inkomsten van den Raad van Justitie en het hoofd der
chirurgie. Fol: 94.
• Wat gebleeken is omtrent die van den Raad van Justitie.
Fol: 94.
• Met ontheffing der betaling van ambtgeld. Fol: 95.
• Word aan de integreerende leeden het bezijden verm:
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(vermelde) vast tractement toegelegt. Fol: 96.
Item aan de geassumeerde leeden. Fol: 96.
Waar door hunne bezwaaren omtrent het ooirgeld der
paarden voor vervallen wordt gehouden. Fol: 97.
Bepaling der inkomsten van het hoofd der chirurgie. Fol:
97.
Met eene belasting van het ooirgeld der paarden. Fol: 98.
Waar mede de bezwaaren van het opperhoofd paschen
voor vervallen worden gehouden. Fol: 98.
Geaccordeert verzoek aan Evert Joost Lewe om bevrijd
te zijn van alle verdere aanspraak wegens het te kort in
het ijzer magazijn om der betaling van rd: (rijksdaalder)
5000. Fol: 99.
Consideratie den voornoemde onderkoopman Evert
Joost Lewe. Fol: 100.
Recommandatie aan de Hoge Regering ter inpalming der
op de weeskamer en berustende rd: (rijksdaalder) 35000
van den boedel van den gew: (geweezen) administrateur
Johannes Wilhelmus Crose en deszelfs huijsvrouw
Jacoba Hendrica Knaap. Fol: 101.
De Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) produceert hoogstdeszelfs advis relatif de
eindiging der commissie. Fol: 102.
Want daar Heeren Bewindhebberen ons overtuigend
doen opmerken dat hoogstdezelve ter dier tijd nog geen
bewustheid hebbe gedragen. Fol: 103.
De aangehaalde missive zegt wel dat die zelfde
Commissarissen Generaal in deeze gewesten zullen
vertoeven tot dezaaken de compagnie betreffende. Fol:
104.
Daar van werd bij de missive wiens inhoud ik heeden
beredeneeren de minste melding niet gemaakt. Fol: 105.
Vervolgens verzoeke dat den Heer waarneemende
Directeur Generaal de nodige last gelieve te geeven. Fol:
106.
Een memorie der verkogte des compagnies scheepen.
Fol: 107.
Wat de Heer C.G.N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) daar omtrent heeft geadvanceert.
Fol: 108.
Intentie van Heeren Bewindhebberen zig met enkeld
bepaald tot de afdoening van die zaaken. Fol: 109.
Brieven aan Commissarissen Generaal verleend bleek
dat de hoofd oogmerken van het benoemen der
commissie geweest waren. Fol: 110.
Eene commissie van onderzoek maar dat dezelve ook
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wel speciaal gedestineerd en gelast was om de reformes
redressen welke zij. Fol: 111.
• Instructie beiden gementioneerde verpligting van
Commissarissen Generaal om de goede orde en eene
behoorlijk subordinatie te herstellen. Fol: 112.
• Berigt aan de vergadering van Heren Zeventien dat
Commissarissen Generaal geen onder begrip van de hun
opgedragen commissie hebben gehad. Fol: 113.
• Aanbeveeling van Bewindhebberen om de Indische
bezittingen van de maatschappij tegens alle aanvallen
der Engelsche teverdeedigen en te beveijligen. Fol: 114.
• Intentie van Heeren Bewindhebberen ofte dat zulks in
een verkeerden zin zoude kunnen worden
geinterpreteerd. Fol: 115.
• Dat intusschen zijn hoog edelheid so zeer als de Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius
verlangde dat de lopende zaaken voor so ver die
goordeeld konden worden daar toe gedisponeerd te zijn
spoeding mogten worden afgedaan. Fol: 116.
• De Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) heeft het hier bezijden verm: (vermelde) ten
dien opzigte gedeclareerd. Fol: 117.
• De Heeren C.C.G.G (Commissarissen Generaal) van O.
(Overstraten) en S. (Johannes Siberg) inhdreeren hoogst
derzelve voorigt sentimenten hier omtrent. Fol: 117.
• De Heer C.G.v.O (Commissaris Generaal van
Overstraten) produceert eene brief van den gew:
(geweezen) Directeur Generaal Willem Jacob van de
Graaff. Fol: 118.
• Wat men omtrent dies opening begreepen heeft. Fol:
118.
• De Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) insteert op de opening daar van. Fol: 118.
• Waar toe de Heer C.G.v.O (Commissaris Generaal van
Overstraten) afzonderlijk verzogt word. Fol: 119.
• Die vervolgens diens inhoud rapporteert. Fol: 119.
• En weder verzogt word gem: (gemelde) Willem Jacob
van de Graaff te doen weeten om voortan zijne
verzoeken bij requeste te doen. Fol: 119.
• Heer Commissaris en Gouverneur Generaal Mr. Pieter
Gerardus van Overstraten als de voorschreeve missive
van den Heer Willem Jacob van de Graaff ontfangen
hebbende. Fol: 120.
21 januari 1797
• Gearresteerde papieren aan de Hoge Regering. Fol: 122.
• Gearresteerde missive naar Nederland. Fol: 123.
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Van de nevenstaande inhoud. Fol: 123.
Rescriptie op den verderen inhoud van de voorschreeven
missive dat Commissarissen Generaal. Fol: 124.
Publicatie dat de nationale vergadering reprasenteerende
het volk van nederland zig had geconstitueerd. Fol: 125.
Dat Commissarissen Generaal egter niet mogen afzijn op
dit respect ter kennisse van hun wel edele hoog agtbaare
te brengen. Fol: 126.
Dat Commissarissen Generaal ook vertrouwen dat haar
geheele gedrag seederd zij onderrigt zijn geworden. Fol:
127.
Dat Commissarissen Generaal zig tot eene getrouwe
volhardig in deese en alle haare andere verpligtingen niet
weijnig vinden aangemoedigd. Fol: 128.
Dat het grievend ongeval aan het esquader onder den
schout bij nagt Lucas in de Saldanhabaaij overkomen.
Fol: 129.
Dat hun wel edele hoog agtbaare die de presente situatie
alhier uit vorige berigten. Fol: 130.
Geresumeerd de aanschrijvingen dat het aan
Commissarissen Generaal tot dien tijd toe wel had
mogen gelukken den Heer Willem Arnold Alting. Fol:
131.
Raad extra ordinair van indie en Gouverneur van Java's
Noord Oost Kust Mr. Pieter Gerardus van Overstraten
die vervolgen dadelijk is benoemd om aangemelde zijn
Willem Arnold Alting. Fol: 132.
Heer van overstraten het zelve in dat gegronde
consideratien daar omtrend bij de meermelde missive
gesuppediteerd. Fol: 133.
Dat Commissarissen Generaal vertrouwen dat het door
hun in deesen verrigte als gegrond op hunne instructien.
Fol: 134.
Aanstelling van Dominicus Michel Barbier tot major
ingenieur en directeur der fortificatien. Fol: 135.
Item van de Louis August de Ormanceij de Omois tot
provisioneel commandant der arthillerij. Fol: 135.
Toe zending aan de Hoge Regering eener missive van
den Fransche schout bij nagt Serceij. Fol: 136.
Daar bij het bezijden verm: (vermelde) rescribecrende.
Fol: 136.
Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en
verstaan copia van voorschreeve missive. Fol: 137.
Item eener missive van de Fransche officier de sante
relatif de betaaling van gagien aan eenige Fransche
impotenten. Fol: 138.
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Laurentius Kesman aangesteld tot major van het
guarnisoen. Fol: 138.
• De Heer C.G.S (Commissaris Generaal Johannes Siberg)
communiceert een berigt van den administrateur van
Carel van Naarssen nopens den afscheep van parthijen
zuijker. Fol: 139.
• Waar omtrent de Hoge Regering het bezijden verm:
(vermelde) zal worden te kennen gegeeven. Fol: 139.
• Bepaling van den dag der voorstelling van den Heer C.
(commissaris) en G: Gl: (gouverneur generaal) van
Overstraten. Fol: 140.
• De Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) verzoek de gedagten van Heeren C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) nopens het omslag van
Kapitein Dekker. Fol: 140.
• Men berust in hoogstdeszelfs sentiment daar over. Fol:
141.
• Qualificatie op den Heer C.G.S (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) tot restitutie eeniger door gem:
(gemelde) Kapitein Dekker gedaane verschotten. Fol:
141.
• Qualificatie op de Hoge Regering tot herstelling van
Evert Joost Lewe als administrateur in het ijzer magazijn.
Fol: 141.
• Item op den Commandant Schaffer om den gew:
(geweezen) administrateur Folkers (Anthoni Frederik
Folkers) telaaten op zoeken. Fol: 142.
• Van Francois van Braam als geheimschrijver aangesteld.
Fol: 142.
• Aanschrijven aan de Hoge Regering relatif het
prasteeren voortaan van den eed van trouwe aan het volk
van Nederland. Fol: 143.
• Op het bij request gedaan verzoek door den gew:
(geweezen) Directeur Willem Jacob van de Graaff om de
bewijzen van zeekere daar bij verm: (vermelde)
de...licatie kan geen reflexie geslaagen worden. Fol: 144.
• Dat bij voor zijn vertrek alle minnelijke pogingen had in
het werk gesteld om geinformeerd. Fol: 145.
• Protest hier tegen van den Heer C.G.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius). Fol: 146.
28 januari 1797
• Gearresteerde instructie voor het vendu comptoir. Fol:
147.
• Bepalingen nopens het arthillerij wezen. Fol: 147.
• Concept instructie voor de arthillerij te Batavia van de
consideratie door de Heer Wiegerman (Jan Hendrik
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Wiegerman). Fol: 148.
Approbatie der door den Heer C.G.S (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) daar omtrent geconcipieerde
instructien. Fol: 149.
Remarques nopens de daar bij voor gestelde ligting van
geschut der punten middelburg etc: (et cetera). Fol: 149.
Men consenteert in de vermeerdering van
ambagtslieden. Fol: 150.
Bepaling van de qualiteit der commissen. Fol: 150.
Item van hunne inkomsten. Fol: 151.
Item omtrent de afschrijving hunner materialen. Fol:
152.
Informatien door zijn hoogedelheid van overstraten aan
hoogstdezelven bij de deliberatien over deeze materie
gesuppediteerd. Fol: 153.
het gebruik van aard af andere olie in plaats van theer
wordt de Hoge Regering in consideratie gegeeven. Fol:
154.
Aanschrijvens aande Hoge Regering relatif de door
kapitein en carga can het Amerikaansche schip Nancij of
charlestown Christiaan Laurens Koster aangeboodene 2
Fransche missels. Fol: 155.
Rescriptie op het geproponeerde der Hoge Regering
betrekkelijk de opbrake van Banjermassing. Fol: 156.
En waar in de Sulthan van Banjermassing door het
zenden van gezanten naar Malacca waar van deeser
dagen de tijding is ontfangen. Fol: 157.
Dat bij Commissarissen Generaal tot de uitvoering van
deeze commissie als zeer geschikt in consideratie is
gekomen. Fol: 158.
Wijders nodig is voorgekomen dat de brik de
Beschermer tot het transport van voornamelijk van
boekholtz werde gedestineerd. Fol: 159.
Aanschrijvens aan de Hoge Regering betrekkelijk eenige
desperate posten bij de(korosi tinta) amfioen sociteit.
Fol: 160.
Het verzoek van den major Johannes Wesselman om
vermeerdering van inkomsten inhanden van C.C
(commissarissen) ter zee veldegesteld. Fol: 161.
Der 1 gezwoore klerk Jan Weltters inkomen verhoogt tot
rd: (rijksdaalder) 200 s'maands. Fol: 162.
enden 2 gezwoore klerk Willem Hendrik van Barneveld
Brouwer tot rd: (rijksdaalder) 100 s'maands. Fol: 163.
Last aan den advocaat fiscaal Mr. Willem Popkens om
tegens den gew: (geweezen) administrateur Anthonij
Fredrik Folkers bij indaaging te procedeeren. Fol: 163.
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De Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) produceert hoogstdeszelfs protest tegens
voorm: (voormelde) dispositie op het request van de
gew: (geweezen) Directeur Generaal Willem Jacob van
de Graaff. Fol: 164.
Het is aan deeze besoigne te veel bekend hoe ik reeds bij
verscheide geleegentheden genoodzaakt was geworden
mijn gevoelens over de handelwijze met dien meer
gehouden schriftelijk aan den dag te leggen. Fol: 165.
Maar ook in dit ogenblik door de heijligste pligten
gedrongen eijschen dezelve van mij aff dat bij de notulen
onzer besoigne de Heer Nederburgh de bewijzen zoude
waar op Heer van de Graaff. Fol: 165.
Ik geloof niet dat een dougdzaan man in mijn geval dit
zal tegenspreeken den Heer van de Graaff wel beleedigt
maar nimmer schuldig zoude zijn gevonden. Fol: 165.
Maar het ongeluk aan ons esquader het geen voor deeze
colonie was bestemd heeft dit bewijs van vaderlandsche
trouwe wel in den goeden uitslag vereidelt. Fol: 166.
De Heer van de Graaff naauwlijks het vooruitzigt
verkreegen hebbende om van zijne fatigue voor eenige
daagen aan de wal te kunnen uitrusten. Fol: 166.
Dan de Heer van de Graaff meest bij al zijn smartelijke
ondervindingen ook de zulke ontmosten die ten meeste
officiel maakte om dit zijn voorneemen te kunnen
volbrengen. Fol: 167.
En ieder gemoedelijk schepzel zal zig bij verbeelding
kunnen schetzen water bij de lecturer van dat geshrift in
het hart van de Heer van de Graaff. Fol: 168.
En aan zoortgelijke gemoelds aandoeningen hebben
moeten atribueeren dat de Heer van de Graaff zijne
driften met heeft kunnen beteugelen. Fol: 168.
Immers de brieff aan Heeren Commissarissen Generaal
is zo beleeft als eenvoiedig in gerigt zijn rijksdaalder
vraagt daarbij met alle discretie. Fol: 168.
Ik zal er alleen van aanstippen dat den Heer van de
Graaff geinformeerd is geworden om de verzoeken daar
bij vervat in een request te moeten converteeren. Fol:
169.
Als toen begon er zig hoop op te doen dat men eijdelijk
opgeheldert zoude vinden het geen waar op
beshuldingingen van de Heer Nederburgh gebouwd
waaren. Fol: 169.
En de verzoeken door de Heer van de Graaff ofshoon bij
request gedaan bij Heeren Commissarissen Generaal
almeede gedeelineerd geworden. Fol: 169.
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Alleenlijk zal ik nu gebruik maaken van de reserve mij
voor behouden om mij tegens dat besluit schriftelijk te
verklaaren. Fol: 169.
Existeeren er weezendlijke gronden tot zodanige
beschuldigingen als de Heer Nederburgh van de Heer
van de Graaff nimmer tot nadeel van den beschuldiger
verstrekken. Fol: 170.
En heeft de Heer van de Graaff zig inteegendeel aan zule
verfoeijelijke voorneemens shuldig gemaakt als hem
werden ten lasten gelegt. Fol: 170.
Maar daar de geringste onder de classe der menschen niet
veroordeelt wordt zonder alvorens ter verandwoording
gesteld te zijn en in de aanzienlijkste posten gediend
heeft dit betwist of geweijgerd worden. Fol: 170.
Wat moest wat kon ik denken van beschuldigingen die
voorgedragen wierden als zaaken waar van een ieder
kennis droeg. Fol: 170.
Want alhoewel van mij zelfs de Heer van de Graaff
onbekwaam kende om zig met zulke verderflijke
desseijnen op te houden en dit kan voorwaar tot geen
beschuldiging maar wel tot des mans eer verstrekken.
Fol: 171.
Ik begeer niemand te beleedigen maar dat men zig in
mijn plaats stelde en dan oordeelen of mij dit alles niet
meer als wonderlijk moet voor komen en de Heer van de
Graaff de middelen in handen werden. Fol: 171.
Ook kan dit immers in geenen deele projudiceeren aan
de dispositie die teegens hem genomen is indien Heeren
Commissarissen Generaal zulks niet verkiezen van zig in
het Vaderland. Fol: 171.
Ik vinde het dus een groote hardigheid van hem dit
versoek niet toe te staan. Fol: 172.
En dit word nog vermeerdert als men in aanmerking
neemd te geen bij mijn protest aan de gecombineerde
vergadering in zeer verstaanbaare woorden opzigtelijk
des mans verdienstelijke qualiteiten gezegt hebben. Fol:
172.
Ook wanneer men in overweeging neemd het prijslijk
beginzel waaruit alle zijne pogingen voortvloeijen die hij
alhier tot het verkrijgen van de nodige elucidatien
omtrend zijn toestand heeft aangewend. Fol: 172.
Niet om eenig voordeel te bejagen maar alleen om
geduurende de korte tijd die hij nog te leeven heeft te
jouisjeeren van een goede reputatie. Fol: 172.
Kan men een eerlijk hart bezitten en niet door den
toestand van een man als is de Meer van de Graaff
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bewogen worden en zoude ik hem dan zo veel het mij
mogelijk kan weesen de behulpzame hand niet bieden tot
het bereijken van zulke prijslijke oogmerken. Fol: 172.
• Maar ook in zodanige ogenblikken als mij heeden
berinde treft het mij dat geen wel versnedener pen dan de
mijne de situatie van de Heer van de Graaff na derselver
eijsh konde aafwialen. Fol: 172-173.
• En het vertrouwen alleen dat men in het Vaderland
meerder op zaaken dan haar cierlijke omwendzelen agt
zal slaan is het eenige dat mij hiernme kan en mag
consoleeren. Fol: 173.
• Men zal mij mogelijk tegenswerpen dat Commissarissen
Generaal het regt hebben om diergelijke disposities
omtrend een ingezeten van deese colonie te neemen
zonder verpligt te zijn hem daar van reeden te geeven.
Fol: 173.
• Tot zo verre omtrend de verzoeken van de Heer van de
Graaff maar welke reedenen kunnen er tog zijn om de
bwijzen die hij heeft aangebeden niet te requireeren?.
Fol: 173.
• Men defereert aan dies insertie en de verzending daar van
Nederland. Fol: 174.
• Dog zwarigheid gemaakt om daar van copia authentiek
aan de Heer van de Graaff aftegeven. Fol: 174.
• Laastelijk is goedgevonden het ordinair besoigne te
contineeren tot zaturdag den 4 februarij aanstaande S: C:
Nederburgh. Fol: 174-175.
4 februarij 1797
• Bezijden vernoemde gearresteerde missivens aan de
Hooge Regeering. Fol: 176.
• Vendumeesteren Jan Andries Bangeman en Jacob Paulus
Barends geaccordeert een 6 gedeelte van hunne
inkomsten te laaten staan inplaats van borgstelling. Fol:
177.
• Qualificatie op de Hooge Regeering tot het laaten doen
der nodige advertentie wegens de vrijdom der 6 procento
pagt op de westersche Lijwaten. Fol: 178.
• Libeering der bocte wegens de met gedaane opgave van
het getal paarden. Fol: 179.
• Bepalingen tot foulagement in die belasting der bezijden
vernoemde officieren. Fol: 179.
• Met extra vrijdom van 4 stuks paarden voor dies
Commandant van Mr. Cornelis Salboven dienende voor
de boerewagen waarmeede de zieken worden
getransporteerd naar het buijten hospitaal. Fol: 180.
• De commandeerende capitains op Tanna Abang van de
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belasting van ooirgeld der paarden geexcuseert elk voor
twee reijpaarden en twee trek paarden voor de zieken.
Fol: 181.
• Qualificatie op Commissaris ter zee en tevelde ter
plaatzing der vrijwillige zeevarende op Tanna Abang bij
het corps artillerij. Fol: 181.
• Item tot het neemen van een paoeve nopens de
formeering der 100 Chineesche coelis tot arthilleristen.
Fol: 182.
• Dispositien op eene missive der Hooge Regeering in dato
17 januarij jongstleeden en bijlagen. Fol: 182.
• Permissie aanden geweezen Lieutenant Nicolaas
Pilander om zich in particuliere dienst te mogen
engageeren. Fol: 182.
• Toevoeging aan het Timothius ofperhoofd Wanjon der
qualiteit van koopman. Fol: 183.
• Approbatie van den Ternaatsch soldij boekhouder
Janssen tot die qualiteit. Fol: 183.
• De verkoop van het schip ijsselmonde voor
communicatie aangewoomen. Fol: 183.
• Gelijk mede de licentieering aan de vrije vaart vande
sous lieutenants Janssen en Gosewinus van Netten. Fol:
183.
• Militaire promotien voorgedragen bij missive der Hooge
Regeering in dato 24 januarij jongstleeden. Fol: 183.
• De verdere daar bij voorkomende poincten tot vaandrig
militair in het garnisoen van Sourabaija de sergeant Jan
Roelofs en zullen tot eene volgende geleegenhied
worden aangehouden. Fol: 184.
• Van bepaling van den eerste commis der arthillerij. Fol:
184.
• Den seconde zal voor 1/4 in de verantwoordelijkheid dier
administratie moeten deelen. Fol: 184.
• Jan de Treijn in commando gesteld op de pakketboot het
Haasje. Fol: 184.
• Uitstel van de voor stellingsdag van den Heer
Commissarissen en Generaal van overstraten. Fol: 185.
• De Heer Commissaris en Gouverneur Generaal
Frijkenius communiceert eenige ontstaane beweegingen
op het fregat Medemblik. Fol: 185.
11 februarij 1797
• Na volgende dispositien op eene missive der Hooge
Regeering in dato 24 januarij jongstleedens. Fol: 186.
• De verleende permissie aan den Deenschen kapitein
Mogens Jens Norager tot engagement van twee sous
lieutenants voor communicatie aangenomen. Fol: 186.
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Aanstelling van den Fransche lieutenant de bonvulier tot
lieutenant ingenieur in compagnie dienst. Fol: 187.
Gedeelineerd verzoek van den capitain Johannes
Martinus Thomasse aan de vrije vaart overtegaan. Fol:
187.
Aangehoude dispositie op het verzoek van de capitain
sterk om eene favorabel dispositie wegens zijn dienst
prosteering als vice commandeur. Fol: 188.
Item van den vice commandeur van hek voor de dienst
prosteering als commandeur. Fol: 188.
Item op een berigt van den Raad extra ordinaire Neun
wegens eenige desperate posten van het vendu comptoir.
Fol: 188.
Item op een concept plan van Commissaris ter zee en
tevelde relatif de oprigting van een corps infanteristen en
arthilleristen. Fol: 188.
Op eene missive der Hooge Regeering in dato 31 januarij
laatsleeden is goedgevonden. Fol: 189.
Omtrent de propositie van den Heer Commissaris
opzigter over de equipagie werff Wiese betrekkelijk eene
te maake reductie in den omslag aldaar het bezijden
vermelde de Hoge Regeering aanteschrijven. Fol: 189.
Dat wat het calfaat werk aangaat Commissarissen
Generaal onderigt zijn dat daar toe op Java het welk
eenen vasten omslag van 50 calfaat jongens die dagelijks
15 stuijvers verdien en zeer bezwaarende deed zijn. Fol:
190.
Welmelde Hooge Regeering het nevenstaande te
rescuibeeren relatif de berigten van den geweezen
Bandasch secunde Albertus Henricus Veuge nopens den
staat van zaaken aldaar. Fol: 191.
Tot sous lieutenant bij de dragonders te bevonderen den
cornet kuverlijn en tot cornet den cadet Johannes Obreen.
Fol: 192.
Te approbeeren de in commando plaatzing van capitain
Muller op het schip het slot capelle. Fol: 192.
De verleende qualificatie op den Heer directeur generaal
Sibergh ter verkoop van zuijker voor notificatie
aanteneemen. Fol: 192.
Relatif het verzoek van den cassier der amfioen directie
keijzer betrekkelijk de onmogelijkheid tot het stellen van
borgtogt het bezijden vermelde de Hooge Regeering te
bedeelen. Fol: 193.
Als mede het bezijden vermelde te rederibeeren nopens
de geproponeerde reductie van lampolij in het ambagst
quartier. Fol: 193.
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De Heer commissaris generaal Nederburgh produceert
twee tabellen der inkomsten van den Boekhouder der
arthillerij en den oppermanda door in het
ambagtsquartier. Fol: 194.
Aan hem toegeledeen vast tractement van rijksdaalder 90
termaand. Fol: 195.
Wat geblecken is omtrent de inkomsten van den
oppermanda door in het Ambagtsquartier. Fol: 196.
Aan hem toegelegd rijksdaalders 60 ter maand. Fol: 197.
Wordende aan hem alle particuliere negotie
geinterdiceert. Fol: 197.
Als mede eenig het minste profijt op het kosgeld en rijst
van zieken of baarsse slaaven. Fol: 197.
Omtrent welk misbruik de Hooge Regeering
nevensgemelde dispositie zal worden gecommuniceert.
Fol: 197.
Onderstaande dispositie op eene missive der Hooge
Regeering in dato 3 deezer maand. Fol: 198.
Verleend permissie aan den koopman buiten emplooi
crosse om naar Java over tegaan. Fol: 199.
Geapprobeerde aanstelling van den matros schuuring tot
twee laborant. Fol: 199.
Het bedeelde nopens de overbrenging der overgewonne
bankstrenten in compagnie kas voor communicatie
aangenoomen. Fol: 199.
Aangehonde dispositie op de verzogte qualificatie tot
afschrijving eenigen nog onafgehaalde bankbrieven. Fol:
199.
Nadere dispositie op eene missive der Hooge Regeering
in dato 9 deezer. Fol: 200.
Omtrent de verantwoording van den lieutenant ingenieur
Mehl zal het bezijden vermelde de Hooge Regeering
worden gerescribeert. Fol: 200.
Gedeelineerd verzoek van den capitain Jurgen Sanberg
om aan devrije vaart. Fol: 201.
De afstand aan Arnold van twee zee officiere voor
communicatie aangenoomen. Fol: 201.
Aangehoude dispositie op de papieren rekende de
afschaffing der losvaartuigen. Fol: 201.
De advocaat fiscaal Willem Popkens gedechargeert van
de hem opgedrage last omtrent de bredels Gerad Jacob
Keijzer en Casparus Hartman. Fol: 201.
Aan welken reeds een gedeelte hunner pretensien was
gedestribueerd was wedervaren voorts in confideratie
geevende. Fol: 202.
Waar toe in desselfs plaats gequalificeert wordt het
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raadslit Hartman. Fol: 203.
• Onder te kennen gave aan denzelven van de intentie van
Heeren Commissarisen Generaal ten dien opzigten. Fol:
204.
• Der Inlanders naar Bantam zijnde ordinaire vuurwerken
Christiaan Fredrik Schleizen zal door den lieutenant
Johan George Graaff worden afgelast. Fol: 205.
• Eed preesteering der ter secretarij van Heeren
Commissarisen Generaal bescheiden collanisten van
velden en wardenaar. Fol: 205.
• De ordinaire klerken ter secretarij van Heeren
Commissarissen Generaal Christiaan Faupel en Frans
Michiel Kilian in tractement verhoogd tot rijksdaalder 50
des maands. Fol: 205.
• Met favorabel aanschrijvens ten hunnen opzigten aan de
Hooge Regeering. Fol: 206.
• Laatstelijk is goedgevonden het ordinair besoigne te
continueeren tot zaturdag den 18 e deeser lopende
maand. Fol: 207.
8 februarij 1797
• Geamplecteerde propositie van den Heer Commissaris
Generaal Frijkenius om de tumultueuse equipage van des
lands fregat Medemblik aan de wal te doen koomen. Fol:
208.
• Aan den adsistent Blom toegevoegd den titul van
onderkoppman als mede een de froijement van
rijksdaalders 150 des s'maands. Fol: 209-210.
12 februarij 1797
• Bepaalde acte van pardon voor de tumultueuse equipagie
van des lands fregat Medemblik. Fol: 211.
• Waar op gedelibereerd en den Heer Commissaris
Generaal Frijkenius voor de gegeeve communicatie
bedankt zijnde heeft hoogstdezelve alverder versogt dat
Heeren Commissaris Generaal. Fol: 212.
• Waar op gedelibereerd zijnde is wel aan de eene kant
begreepen dat voorschreeven equipagie in het
voorhanden zijnde geval nict is gesubjecteerd aan de
judicatiere van de compagnie. Fol: 212.
• Voor begaane misdaaden dan wel sodanige gratie
ofvergiffenis door derzelver commandant aan hun
toegesegd sodanig eene schriftelijke blijk als door de
Heer Commissaris Generaal Frijkenius. Fol: 213.
• En wordt aan dezelve toegelegt de helft hunner
verdiende gagieuit de compagnie cas te doen voorslieten
om te worden gebragd op de reekening van de
admiraliteit in Nederland. Fol: 214.
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15 februarij 1797
• De Heer Commissaris Generaal Frijkenius produceert
een acte van pardon voor de equipage van des lands
fregat Medemblik. Fol: 215.
• Voorbeeldige straff andere ten afschrik zoude hebben
verdiend wanneer die zelfde equipaginiet van haar
misdadelijke en verkeerde begrippen waaren terug
gekomen der wergens in het bezelf dat zij hier over eene
volkomene vergiffenis behoefde. Fol: 216.
• Het daar ondergesteld declaratoir van Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 217.
• Promotie van officieren bij het corps arthillerij tot
kapitein lieutenant den lieutenant Hendrik de Groot tot
ordinair lieutenant de extra ordinaire lieutenant Andries
Herrebrug, Johannes Bartholomus Oderwald, Johan
Arnold Hofman, enz. Fol: 217-218.
25 februarij 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering ter
communicatie van bezijden vermelde dispositie. Fol:
219.
• De Heer Commissaris Generaal Nederburgh
produceered deszelfs confideratien over de bovenlanden.
Fol: 220.
• Advis daar omtrent van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius. Fol: 220.
• Den overleeden commissaris Rolff vond zig pas drie
jaaren in deeze port bevestigd een ieder weet wat een
important capitaal tot het extrueeren van het zelve met er
8000 rijksdaalders vooor te stellen. Fol: 221.
• En waar zulke bewijzen zijn kan of vermaq het papier
geen vermogen werden toegestaan om ez het contrarie
van te betogen. Fol: 221.
• Bepaalen hier tegens naderhand de objectien wierden
gemaakt als of deeze belasting boven peijl gesteld was
geworden wat er ook omtrend de gesuprediteerde opgave
van het jaar 1794. Fol: 222.
• Deeze gewaagde stap moest dus zeer in het oog lopen en
gaffa aanlijding om het onderzoek daar van aan de Hoge
Regeering op te dragen. Fol: 222.
• De gevolgen daar van hebben duijdelijk doen opmerken
de Hoge Regeering hier over rijpe deliberatien dan een
personeele commissie uit het midden van haar te
benoemen ten einde de bovenlanden. Fol: 222.
• Te zelfder tijd (hoe onverwagt ook) wierden er
andermaal eenige particuliere adviesen tot deze materie
en in het bij zonder heb ik dit bevestigd gevonden bij
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advies door den Heer Raad extra ordinair Neun uit
gebragt. Fol: 222-223.
Den naderhand heeft een laatere missive van de Hoge
Regeering niets minder geregt als dat het begeerde
onderzoek uit zijnverband was gebragt en hier meede is
het zelve instatuque gebleeven. Fol: 223.
De Heer Nederburgh geliefde inmiddels Heeren
Commissarissen Generaal te informeeren dat zijn
hoogedelheid een vertoning wegens de bovenlanden ter
deezer besoijne te suppediteeren. Fol: 223.
Deeze consideratien van de Heer Nederburgh over de
Jacatrase en Preanger bovenlanden of regenschap. Fol:
223.
De omtandigheeden waar inne mij bevonden hebbe
moeste aan een zodanig onderzoek differente zoorten
van moeielijke inconvenienten veroorzaken. Fol: 223.
Men zal zig dan ook eerst in de geleegendheid bevinden
om exacte nasporingen te kunne doen zo wel ten aanzien
van de bewoners deezes lands als van haare lasten. Fol:
224.
Maar tot de consideratien van de Heer Nederburgh
weeder te keenen dat ik lecture even als bevorens
overtuijgd ben gebleeven van de volstrekte nood
zakelijkheid eener personeel commissie. Fol: 225.
Trouwens mijne bevoorens gemaakte aanmerkingen
konde er haare gronden niet door verliezen en hebben te
veel prasumtie voor zig als dat de compagnie zonder
deeze manoeuvre altoos de lijdende partij zal blijven om
er niet op te insteeren. Fol: 225.
Thans overgaande om eenige der poincten welke bij de
gesupediteerde consideratien van de Heer Nederburgh
aantreffen te behandelen. Fol: 225.
Ik zal daarom ook desselvs inleijding als meede de
beschrijving der onderscheijde provintien met
stilswijgen voor bij gaan. Fol: 225.
Dan thans kome tot een zodanig onderwerp dat zig
spoediger decideeren zal bij het vierde poinct deezer
consideratien vinde ik geen gewag gemaakt van de
gelden die de regenten bij haar aanstelling aan den
commissaris over den inlander betalen. Fol: 225-226.
Dat onder anderen geene geringe voordeelen die den
commissaris over den inlander verkrijgt voor al de aulke
als bij de aanstellingen der regenten genoten worden van
meerder aanbelang zijn. Fol: 226.
Nog vinden aangeteekend dat even als den inlander voor
haar regenten een straffsche onderwerping betonen den
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commissaris op den regent ook weeder eengelijke
invloed heeft. Fol: 226.
Dan dit articul schijnd zig al aanstands opgeheldert te
vinden door de aanteekeningen die op order van de Heer
Gouvernuer Generaal van overstaaten en onder
hoogstdesselvs opzigt gehouden zijn. Fol: 226.
Den Aria van Buijtenzorg droeg ter dier tijd nog geen
kennis wat hij voor deeze zijne onlangs verkreengene
dienst zoude moeten opbrengen. Fol: 227.
Ondertusschen bewijst het geavancierde reeds
overloedig dat er voor den commissaris over den
inlander aan zienlijke Heeren Commissarissen Generaal
in den Jaare 1794 niet bekend vinden gesteld. Fol: 227.
Inkomsten van dien aard en importantie kunnen en zullen
gewis in het vaderland niet werden geleeden en als men
daar bij in overweeging neemd dat er de mogelijkheid
van bestaan heeft ter zelfder om door haar fournisse
menten het Lichaam der compagnie levendig te houden
zo kan men volgens. Fol: 228.
Bevorens zal ik mij uitten op het voorstel van de Heer
Nederburgh
wegens de
door
Hoogstdezelve
voorgeslagene schikkingen die om de daar bij
aangehaalde reedenen met den regent van Tjanjoer en de
verdere regenten zo dra zij haar schulden bij de
compagnie zullen hebben afgelegd. Fol: 228.
Ik weet wel dat de administrateurs tot heeden 20 ponden
overwigt hebben genoten dan daar wij onlangs deeze
administraties door de Heer Siberg nog hoorde
calculeeren op 14 15000 rijksdaalders jaars. Fol: 229.
Wat nu betreffende vooruitzigten van winst die de
compagnie konde verwagten door zelfs de leeverantier
der zakken te worden welke tot overbrenging der coffij
na de pakhuijzen niet te ontbeeren zijn. Fol: 229.
De beste weg was om van de berogde verandering het
meeste nut te trekken dan de wijze hoe behoord almeede
tot een personeel onderzoek waar toe de pligt mij noopt
om er ten ernstigste op aantedringen. Fol: 230.
Ook daarom behoeve in geen bij zonderheedens meerder
uit te wijden met geen bewijzen kan slaven. Fol: 230.
De omstandigheedens van tijden lieten mij meede niet
toe om het personeelijk te ondersoeken trouwens tot een
zaak van dien aard behoord locale kennis. Fol: 230.
Uit een en ander hier ter needer gesteld zal de
zamenvoeging der ondersheijde behandele zaaken ten
klaarsten doen opmerken met het advies der Hooge
Regeering op dit stuk betrekkelijk conformeeren. Fol:
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230.
Als wanneer de bediening van gecommitteerde over de
zaaken van den inlander geheel vermietigd en op die
twee Heeren getransporteerd zoude kunnen worden. Fol:
231.
En verder op zodanige voet en wijze als eene te
ontwerpene instructie er de bepaling aan zal geeven waar
bij na mijn inzien in het oog zal moeten op gelegt van
alle drie maanden aan Gouverneur Generaal en raden
exacte opgaave te doen wat geduurende den verlopen tijd
in de bovenlanden. Fol: 231.
Dat jaarlijk van haar gehouden administratie een
gedetailleerde staat reekening aan het bewind in het
vedeland zal weden over gezonden en voor het komende
nog meerder kunnen worden. Fol: 231.
Tot deeze commissie kan en mag ik voordragen de
Heeren raaden extra ordinair Mom en Neun.. Fol: 231.
Ten dien eijnde zoude ook aan deeze commissie ter haare
informatie kunnen worden ter hand gesteld de
consideratien van de Heer Nederburgh om daar van na
tijds omstandigheeden gebruik te maken. Fol: 232.
Eijndelijk zal tot slot deezes hoer bij vorgen dat het mij
niet gebleeken is de belasting op de post van commissaris
over den inlander door Heeren commissarissen Generaal
te Hoog getapeerd was geworden. Fol: 232.
Nadere elucidatien daar omtrent van den Heer
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 232.
Dat wijders wat aangaat het geposeerde bij het
voorschreeven adres omtrend de meerdere voordelen
welke de compagnie nog zoude kunnen genieten. Fol:
233.
Aan zijn hoogedelheid den Hoogedele gefrenge Heer
Mr. Sebastiaan Cornelis Nederbugh commissaris
Generaal over geheel Nederlandsch Indie Cabo de
Goede Hoop. Fol: 234.
De administrateurs van de westrijdsche negotie
pakhuisen hebben de her ter requisitie van uw Hoog
Edele gestringe overteleggen hunne inkomsten voor het
kockjaar 1796/7 met specifique aantooning van de
noodzaakelijke ongelden. Fol: 234.
So dat de administrateurs van de westzijdsche negotie
pakhuisen met hun beijden overhouden. Fol: 235.
Batavia in de westzijdsche negotie pakhuisen den 24
februarij 1797. Fol: 236.
Dat de coffij boone uijt jaccatrase bovenlanden in de
negotie pakhuisen aan en bezeijden de waterpoort en die
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van westzijde ingezamelt worden teegens 146 ponden
per picol. Fol: 237.
Aan den negotie boekhouder Hartman volgens besluit
van de Hoog Edelheid Heeren Commissarissen Generaal
dato 30 meij 1796. Fol: 238.
Batavia in het casteel den 24 februarij 1797. Fol: 238.
Gevorderde consideratien van den commissaris tot en
over de zaken van den inlander nopens de bereiding en
leverantie der indigo. Fol: 239.
Insgelijks in bijzondere overweeging genomen zijnde het
aangehaalde bij de voorschreven consideratien omtrend
de verpligting waar onder het regentschap Tjianjour
bevorens altijd geleegen heeft. Fol: 240.
Bepaling van eene meerdere coffij leverantie aan des
compagnie pakhuijsen. Fol: 241.
Aanschrijvens dieswegens aande Hooge Regeering. Fol:
242.
De verstrekking van goenij zakken zal compagnie wegen
geschieden. Fol: 243.
Gelijk mede de voorrijt verstrekkingen van gelden aan
de regenten. Fol: 244.
Met uijt zondering der ongelden voor transport der
producten. Fol: 245.
Remarques nopens de bezaars in de regentschappen. Fol:
246.
Voor de gemeente ten uitersten hard om dat de gemeene
javaan verpligt is uuren ha dagreisen ver te moeten gaan
of die tegens enorme prijsen te moeten inkopen van de
zulken. Fol: 247.
En niet minder nadeelig voor het land zelve nadien de
Javaan door alle aanmoediging mist of die hij tot zijne
eige nooddrust niet kan ontbeeren. Fol: 247.
Dat men dierhalven met bazaars in de regentschappen
toe te staan zal effectueeren. Fol: 247.
Dat de voornaamste bedenking die tegens de
mogelijkheid der introductie zoude kunnen worden
geopperd. Fol: 247.
Die met priveligie van de Hoge overigheid worden
gehouden en na welker revenuen de landen waar aan die
verknogt zijn succesive sijn verkogt geworden. Fol: 248.
Dat mitsdien om de aangehaalde reedenen aan de
regenten van Tjianjoer, Bandong, Batoelaijang,
Sumadang, Pracamoentjang zoude kunnen worden
gepermitterd het oprigten van Bazzars in hunne
Hoofdnegorijen. Fol: 248.
Hier omtrent worden voor afgerequireerd de
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consideratien van den gecomitteerde tot en over de
zaaken van den inlnader. Fol: 249.
De Heer Commissaris Generaal Nederburgh proponeert
de intrekking van eenige kleine regentschappens. Fol:
249.
Waar omtrent de consideratien van den gecommitteerden
tot en over de zaaken van den inlander zullen gevordert
worden. Fol: 250.
Propositie van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius tot eene nieuwe directie over de
regentschappen. Fol: 250.
Is in agting genomen dat zekerlijk in zulke uit gestrekte
en afgelege territoiren als begreepen zijn tusschen het
Bantamsche en Cheribonsche district inclusive nog zeer
veel te onderzoeken overblijft. Fol: 251.
Dat ook alle de leeden van de Hoge Tafel sonder
onderscheid en speciaal de Heeren Mom en Neun met
geen mogelijkheid in perzoon tot zodanig eene
commissie kunnen vaceeren. Fol: 252.
Dat wel is waar deeze zwarigheid door zijn Hoog
edelheid Frijkenius meede volkomen gepenetieerd en
daarom geproponeerd is de Heeren Commissarissen te
qualificeeren. Fol: 253.
En ook eeven bekwaam en genegen moet geagt worden
om zijn vertrouwen niet anders te vestigen dan op
perzonen. Fol: 254.
En hebben Heeren Commissarissen Generaal om alle de
aangehaalde reedenen gedifficutteerd om van de
voorschreeven propositien van zijn Hoog Edelheid
Frijkenius gebruijk te maken. Fol: 254.
Rapport van den Heer Commissaris en Generaal van
overstraten nopens Hoogsdessilfs gedaan onderzoek
naar eene geprotenderde opgave van gelden door de
reegenten van Sumadang en Batoelaijang aan den
gecommitterde tot en over de zaaken van den inlander
voor hunne aanstelling. Fol: 255.
Waar mede men zich uithoofde der falsiteit van
voormelde beschuldiging heeft voldaan gehouden. Fol:
256.
Geafprobeerde verrigtingen der Hooge Regeering
nopens en op Cheribon aanngeland Portugeesch
vaartuig. Fol: 257.
Gekomen eene kleine Portugeesche schoenjer genaamd
Nossa Signora di Guia en feluidade gewerd door den
kapitein Domingo Anastasio van Maccau vertrokken.
Fol: 257-258.
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Voorts dat de lading van het vaartuigje dat circa 20 lasten
groot was bestond in grove Chinasche porcelijne
kommen. Fol: 258.
Waar op gedelibereerd en door voormelde zijn Hoog
Edelheid gecommuniceerd zijnde dat de Hoge Regeering
om de onzeekerheid of men met de Portugeesche Natie
thans in oorlog is. Fol: 259.
Hebbende den Heer Commissaris en Gouverneur
Generaal van overstraten zig wel gelieven te chargeeren
om van deese dispositie de nodige kennisse te zullen
geeren aan de Hoge Regeering van Indie. Fol: 259.
Lecture van diversse requesten van bezijden vermelde
dienaaren om bevrijding van het opbrengen der belasting
van oirgeld derpaarden. Fol: 260.
Van den twee den practizijn en verband meester in het
binnen hospitaal om drie spantrek paarden te worden
gelibereerd. Fol: 261.
Van den geregtbode buiten de stadt Leendert Lehmans
om vrijdom door een twee de rijpaard. Fol: 262.
Zijnde bij de requesten van voormelde stads Chirurgijn
de Raath en de beide bodens van weesineesteren. Fol:
262.
En is dien volgens verstaan alleenlijk aan de
postmeesters toe te staan gelijk aan hun toegestaan word
mits deezen vrijdom van het ooirgeld voor twee
rijpaarden die bestelling van brieven nodig zijn. Fol: 263.
Dog om egter de sodanige welke door het opbrengen van
voorschreeven ooirgeld der paarden te zeer zouden
bezwaard daarom trend naar billijkheid te gemoed te
komen is al verder goedgevonden. Fol: 263-266.
Gedeclineert verzoek van scheepenen om een middel
van bestaan. Fol: 266.
Item het verzoek van den stads Chiruugijn de Raath ende
booden des van weesmeesteren om bevrijding van
ambtgeld. Fol: 267.
De inkomsten van den secunde pratizijn in het hospitaal
bepaald op rijksdaalders 1200 des jaars. Fol: 267.
Bepaaling der inkomsten van den principaal
journaalschrijver en den adsistent op het comptoir van
den boekhouder generaal. Fol: 268.
Waar op gedelibereerd en door de Heer Commissaris
Generaal Siberg gereflecteerd zijnde dat de thans
vaceerende bediening van koopman en eerste suppoost
ten voornoemde comptoir. Fol: 269.
Gecommuniceerde bedenkingen aan de Hooge
Regeering tot tegengang van eene meerdere rijzing der
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agio op het credit papier. Fol: 270.
• En is dier halven goedgevonden de Hoge Regeering van
Indie voorschreeven bedenkingen te informeeren onde
bijvoeging dat commissarissen generaal met te zeggen te
meenen dat deezesrhikking. Fol: 271-272.
27 februarij 1797
• Dispositie op eene missive der Hooge Regeering in dato
14 e deezer. Fol: 273.
• Geapprobeerde aanstelling van den onder koopman de
wit tot marginaalisten realist ter generale secretarij. Fol:
273.
• Item van den gezwoore klerk Joost Carel Romswinkel tot
korte notulist. Fol: 273.
• Aanstelling van den oppertolk Diederik Deefhout tot
resident van Mars. Fol: 273.
• De dispositie op het verzoek van boedelmeesteren om
een toe laage ter goedmaking kunner on kosten aan de
Hooge Regeering over gelaaten. Fol: 274.
• Voor communicatie aangenoospen een brief van den
geweezen gouverneur van Ceijlon van Angelbeek relatif
de capitulatie van dat gouvernement. Fol: 274.
• Opzigtelijk het verzoek van den capitain Meijen nopens
eenige door capitain koster gerefferende Fransche
missels zal de Hooge Regeering het bezijden vermelde
gerescribeert worden. Fol: 275.
• Den onderkoopman van Johannes van Haeften
geaccordeert te repatrieeren. Fol: 276.
• Voor communicatie aangenoomen de verantwoording
van den capitain lieutenant Smidt relatif de
beschuldiging der Banjermassings residenten ter zijn
opzigten. Fol: 276.
• Aangehoude dispositie op de veruilling der residentie
van Japara. Fol: 277.
• Item omtrent de inkomsten van de Baazen en opzigters
van het ambagts quatier. Fol: 277.
• Navolgende dispositien op eene missive der Hooge
Regeering in dato 21 deezer. Fol: 277.
• Resriptie aan de Hooge Regeering nopens de
verantwoording van de 1 resident te Banjarmassing
wegens de klagten door den het gedaan. Fol: 277.
• Der commandant van Banjoewangie bevordert tot
capitain lieutenant. Fol: 278.
• Men conformeert zich met de gedaane propositie om een
renfort van 2020 man Inlandsche troupis van Java
herwaarts te laten komen. Fol: 278.
• Opeene nadere missive der Hooge Regeering zijn de
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onderstaande dispositien gevallen. Fol: 279.
• Den cadet Frederik Elias Hageman aan den pennediens
te laaten overgaan. Fol: 279.
• Zich te conformeeren met de propositie der Hooge
Regeering relatif de borgtogt van de Armenische
kooplieden Arriton Saccara en Kosroph Petrus voor
Abraham Awitmaal. Fol: 279.
• Qualificatie tot het afgeeven van een maandelijksche
toelaage aan den Fransche officier Joseph Gaspard
Roger de Kerbron. Fol: 280.
• Den Boeloecombasch resident wisse gedeporteert tot
adsistent op Macasser. Fol: 281.
• Geaccordeert verzoek van Andreas Cantebeen en
Willem Jacob Cranssen om den boedel van Wijlem den
Landdrost Casparus Hartman aan den Kuraton te mogen
overgeeven. Fol: 282.
• Eene nadere prijs bepaling der Nooten en Foulij aan de
Hooge Regeering overgelaten. Fol: 283.
• Aangehoude dispositie op de verdere poincten bij de
missive der Hooge Regeering voorkoomende. Fol: 283284.
4 maart 1797
• Geresumeerde en gearresteerde papieren. Fol: 285.
• Item 3 missivens aan de Hooge Regeering ter bedeeling
van nevens gemelde dispositien. Fol: 285.
• Op eene missive der Hooge Regeering in dato 28
februarij laatst beeden is goedgevonden. Fol: 286.
• 1.) Nopens de vermeerdering van inkomsten voor alle
deks officieren op Tana Abang het bezijden vermelde te
reseribeeren. Fol: 286.
• 2.) Te accordeeren het verzoek van den secunde
administrateur Pieter Engelhard om restitutie eener door
voor het collateraal in voor raad betaalde somma van
rijksdaalder 30. Fol: 287.
• 3.) Den confrontist der Bataviasche administratie boeken
als zodanig te bevestigen. Fol: 287.
• 4.) Op het verzoek vande weduwe ravensberg om
ontheffing van het amtgeld de dispositie aantehouden.
Fol: 287.
• 5.) Relatif den op Cheribon vervalle Portugeesche
schoender zich te refereeren aan voorige dispositie. Fol:
287.
• 6.) Aangaande de vermindering van omslag op de
equipageworff het bezijden vermelde de Hooge
Regeering te reseribeeren. Fol: 288.
• Aanstelling
van
hek
tot
commandeur
en
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opperequipagemeester. Fol: 289.
• Dispositie op desselfs verzoek om een equivalent vooe
de waarneeming van dien post. Fol: 289.
• Als mede op eendiergelijk verzoek van den capitain
Barends Sterk voor zijne dienstpresteering als vice
commandeur. Fol: 290.
• Aangehonde dispositie nopens de inkomsten dier baazen
op zienders in het ambagtsquartier. Fol: 291.
• Nadere interpretatie betrekkelijk de gagien van de
grassumeerd leeden van den Raad van justitie. Fol: 292.
• Rondleezing van zeeker schriftuur van den Heer Raad
extra ordinair Mom. Fol: 292.
• Men conformeert zich met de concept capitulatie ter
aanwerving van 4 compagnien arthilleristen op
Mauritius. Fol: 293.
• Waar toe den oud burger lieutenant winkelmans wordt
benoemt met den rang van capitain militair. Fol: 293.
• Qualificatie ter huij svesting van de equipagie van des
lands fregat medemblik in het buiten hospitaal. Fol: 294.
• De Heer Commissarissen Generaal Frijkenius
communiceert het geaccordeert verzoek aan de
lieutenants van fenden en berkhout om te repatrieven.
Fol: 294.
• Qualificatie ter uijtbetaaling der gagien aan den
geweezen Direteur Generaal van de Graaff tot den dog
van zijn krijgsgevangen schap. Fol: 294.
• Zullende de Hooge Regeering nader het hier bezijden
vermelde dies wegens worden gecommuniceert. Fol:
295.
• Als mede aan Haar het nevenstaande worden
gerescribeert betrekkelijk het ambtgeld van voormelde
van de Graaff. Fol: 296.
• Dat de Heer van de Graaff als de voorschreeven
bedieningen reeds langer dan twee jaaren hebbende
bekleid dier halven volgens den inhoud der gemelde
publicatie verpligt is geweest het daar bij vermelde
ambtgeld te furneeren voor twee jaaren namentlijk voor
het jaar 1792 en 1793. Fol: 297.
• Ten einde de compagnie indien zij navolgens de
voorschreeven remarques nog eenige pretensie heeft op
de Heer van de Graaff. Fol: 298.
11 maart 1797
• Gearresteerde brief aan de Hoge Regeering. Fol: 299.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
produceerd vijf tabollen der inkomsten van de baazen en
opzienders in het ambagts quartier waar op in maargine
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der zelve de dispositien zijn gesteld. Fol: 299.
Den opziender der Timmerlieden in voorschreeven
quartier bevondert tot Baas. Fol: 300.
Terwijl daar en tegen de bediening van op zeender der
Timmerlieden is ingetrokken. Fol: 300.
So is de gedelibereerd zijnde goedgevonden de gagie het
kostgeld en het middel van bestaan heer voren vermeld
van voormelde baas de timmelieden in te trekken. Fol:
301.
Dat het voorenstaande profijt op de leverantie van
specerij kisten is komen te vervallen nadien de zelve
seedert een geruimen tijd publick worden aanbesteed en
wijders gecalculeerd. Fol: 302.
So is verstaan daar van eeniglijk deese aanteekening te
houden als zijnde deese bediening gelijk voorzegd als
ownoodig ingetrokken. Fol: 303.
Waar en tegen hij op geeft bezwaard te zijn geweest met
de volgende uijtgaven als. Fol: 304.
Is na deliberatie geoordeeld dat het werk aan
voorschreeven bediening verknogt op de presente voet
zeer wel kan worden waar genomen door een opziender.
Fol: 304.
Vervolgens bij de vierde der voorschreeven fabellen
gebleeken zijnde dat de opziender der smits koperslagers
en lootgieters. Fol: 305.
Is na deliberatie goedgevonden het genot van gagie en
kostgeld mitsgaders het voorschreeven middel van
bestaan in te trekken en afteschaffen gelijk dat een en
ander ingetrekken. Fol: 306.
Wanneer dus voor hem overbleef rijksdaalders 1060: 24
zonder dat hij volgens zijne opgave iets zoude
profiteeren op de 12 percento tarra van iedere dubbeld
sak salpeeter. Fol: 307.
So is daar op gedelibereerd zijnde goedgeven den en
verstaan met intreking van gagie kostgeld en het
tegenwordig middel van bestaan. Fol: 308.
Wat uit een opgave van den voormalige commandeur en
opper equipagiemeester is gebleeken. Fol: 309.
Zo dat zuijver voor hem overbleef rijksdaalder 10789
ongereekend den inkoop van het vaartuig de favoriet en
de daar aan gespendeerde ongelden te samen tot
rijksdaalders 3500. Fol: 310.
Toelage van rijksdaalders 5100 aan den presente
commandeur van hek voordit lopende jaar met behoud
van rijksdaalders 100 termaand van de pagter van de
boow. Fol: 311.
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Zullende het laastgemelde met primo januarij 1798
moeten cesseeren. Fol: 311.
Als mede alle partikuliere handel dielvoormelde
commandeur word gedraave. Fol: 312.
Terwijl zijnde inkomsten met primo januarij 1798 zulk
worden verhoogd tot op rijksdaalder 12000. Fol: 313.
De baas van Onrust zal meede eene gelijke opgave
moeten doen aan de Hoge Regeering. Fol: 313.
Roija der resolutie waar bij de bediewig van 1ste
suppoost op het comptoir generaal is ingetrokken. Fol:
313.
De onafgehalie bank brieven tot rijksdaalders 1865
zullen in des compagnie kas moet worden overgebragd.
Fol: 314.
Deliberatie nopens de finale afschaffing van des
compagnie losvaartuigen. Fol: 314.
Zullende de Hooge Regeering worden gequalificeerd tot
de aanhouding van twee champangsen sesligters. Fol:
315.
En tot verkoop van de overige. Fol: 315.
Amplectatie van het voorstel van den vice commandeur
van Hek nopens het gebruijk van acht coijangs pranuen.
Fol: 315.
Met qualificatie op de Hooge Regeering om de
aameemers van worschreeven praauwen met eenig
vooruitschot van geld tegerieven. Fol: 316.
Ontfangst eener frijsplicaat missive van den
Ambassadeur Isaac Fitsingh gedelten Canton den 20 te
Maart 1796. Fol: 316.
De daar bij ter verdere avancement voorgedragen
sergeant Nasbaumer corporaal werner zijn bereids in
vreemde den dienst overgegaan. Fol: 317.
Terwijl aan de Heeven Meesters favorabel zal worden
voorgedragen zijn verzoek om een de doma gemont voor
de door zijn in die ambassadeur gedaane onkosten. Fol:
317.
Consideratien en advies van den raad van justitie nopens
de aansprokelijkheid der borgen van het ijzer magazijn.
Fol: 317.
Waar uit gebleeken zijnde dat gemelden raad van advies
is dat de drie natemelde borgtogten. Fol: 318.
De origineele borgtogten zullen worden gesteld in
handen van het raadsit Hartman als waarneemende de
zaak van het rijzermagazijn. Fol: 319.
Berigt van commissaris ter zee en velde npens het
verzoek van den ritmees ter wesselman om verhoging
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van bezolding. Fol: 319.
De bevorderd word tot major effectief Hendrik van
Gutzlaf tot kapitein en de sous lieutenant Willem Gijbert
Gerlach en Mewijn Kieverlijn tot lieutenant. Fol: 320.
En aandenzelven nevens de verdere officieren van het
corps cavallerie het hier bij vermelde tractement
toegelegd. Fol: 320.
Deliberatie bij resumptie op de nadere opgave gedaan
door den Cheribons resident umbgrove nopens zijne
inkomsten. Fol: 321.
Waar omtrend is verstaan zijn ambtgeld provisioneel te
bepaalen op een rijksdaalder picols koffij. Fol: 321.
Communicatie door den Heer Commissaris Generaal van
overstraten wat zijn edelheid had de ontwaard bij eene
gehoude conversatie met den regent van Tjanjoer. Fol:
322.
Waar van bij de adviesen van Commissarissen Generaal
aan Heeren bewindhebberen gebruijk zal worden
gemaakt. Fol: 323.
Tot resident van Japara aangesteld den onderkoopman
Wouter Abraham van Massau. Fol: 323-324.
Intrekking vanden dienst van soldij boekhouder te
Samarang van dispanhier. Fol: 324.
En mitsdien den dispencier Lugtenburg tot soldij
boekhouder aldaar aangesteld. Fol: 324.
Voorts tot soldij overdragen te Samarang den
boekhouder Nicolas Dusaint Genie. Fol: 324.
Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
van den sevende deezer. Fol: 325.
Geaccordeerd verzoek van Petrus Adrianus Goldbach
om de boedel van keizer aan den sequister te mogen
overgegeven. Fol: 325.
Approbatie van eenige door de Javasche ministers
gedaane aanstelling zo bij het nationaal guarrisoen als bij
het regiment van Wurtemberg. Fol: 325.
Insgelijkste approbeeren de door gedagte ministers
gedaane provisioneele aanstellingen onder het zig aldaar
bevindende gedeelte van het regiment van Wurtemberg
als. Fol: 326.
Communicatie door den Heer Commissaris Generaal van
overstraten van den ontfangst van een request van de
Heer van de Graaff van eene onbetamelijke inhouden en
uit dien hoofde had terug gegeeven. Fol: 327.
Waar omtrend verstaan is het zelve buijten eenige
dispositie te houden. Fol: 327.
Hebbende de Heer Commissaris Generaal Frijkenius tot
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voorschreeven besluit niet geconcurreerd. Fol: 327.
• Aanstelling van den kapitein bij het regiment van
Wurstemberg op Samarang van Jett tot kapitain bij de
nationale artillerie te Batavia. Fol: 328.
• De stadspoort die om 11 uuren word gesloten zal
voorstaan tot half twaalf uuren openblijven. Fol: 328.
• Wordende den Heer Commissaris Generaal van
overstraten exclusief gequalificeerd tot het langer
openhouden denzelve. Fol: 329.
• De officieren op de Tanna abang bescheiden minder in
rang dan een kapitein vrijdom van ooirgeld voor een
paard geaccoudeerd. Fol: 329.
18 maart 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 330.
• Communicatie door den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh van de ontfangst der papieren rekende de
ongezondheid van Batavia vermeld bij brief van de
Hooge Regeering de dato 5 januarij 1796. Fol: 330.
• Die in rondleizing zijn genomen. Fol: 331.
• Request van den kapitain van de door het fransch
esquador onder de heer serceij prijs gemaakte Engelsche
brik Ladij Marie om onderstand voor hem em zijne
manschappen. Fol: 331.
• Is het ter zijde vermelde daar omtrend in consideratie
gekomen zijnde. Fol: 332.
• Verstaan aan hem en zijne manschappen te laten
verstrekken 700 rijksdaalders. Fol: 332.
• En het zelve te laten brengen op eene aparte reekening
van Engelsche krijgsgevangenen. Fol: 332.
• Lecture eener missive van de Hoge Regeering in dato 14
deezer dienende ten geleide van een addres van het
collegie van scheepenen houdende verzoek om het rijn
houden der stad nu weder op de verige voet te moge
aanbesteden. Fol: 332.
• Wat bij examinatie van voorschreeven addres is
gebleeken. Fol: 333.
• Zullende de Hooge Regeering het ter zijde vermelde in
rescriptie worden gemeld. Fol: 333.
• Aprobatie der door de Hooge Regeering verleende
qualificatie om met de aan besteeding tot de
uijtmoddering der stads gragten provisioneel te
supercedeeren. Fol: 334.
• Elucidatien nopens het ambtgeld van den Heer Cornelis
Jacob van de Graaff als geweese gouverneur van Ceijlon.
Fol: 335.
• En daar uit gebleeken zijnde dat zijn edele het ambtgeld
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over het boekjaar 1793/4 nog niet heeft voldaan. Fol:
335.
• Zal de Hoge Regeering daar van aan de Heeren Meesters
kennis moeten geeven. Fol: 336.
• Lecture eener missive van de Hoge Regeering in dato
van den 10 deezer. Fol: 336.
• Permissie verleend aan den gewezen commandeur
Willem Jacob Andriesse om nog een jaar alhier te blijven
tot beredering van zijne zaaken. Fol: 336.
• Approbatie dat de Hooge Regeering aan de Heeren
meesters zal kennis geeven van het debet van de Heer
Cornelis Jacob van de Graaff nopens de
ongequalificeerde afzending van eenige scheepen naar
herwaards. Fol: 336.
• Lecture eener tweede missive van de Hoge Regeering en
dato 17 deezer. Fol: 337.
• Bevordering van den resident te Cheribon Johan Lubbert
Umbgrove tot opperkoopman. Fol: 337.
• Qualificatie tot distributie van het douceur aan de
Cormandelsche Ministers op lijwaten. Fol: 337.
• Approbatie der verbeeterde instructien voor het artillerie
weezen te Batavie. Fol: 338.
• Voor communicatie aangenomen de door de Hoge
Regeering verleende permissie toe de vrije vaart aan den
kapitain Lieutenant George August D' Osit d' Alban. Fol:
338.
• Den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh produceerd een tabel der inkomsten van den
overdragen der artillerie. Fol: 338.
• Wat daar uit is gebleeken. Fol: 338.
• Desselfs tractement bepaald op 35 rijksdaalders ter
maand. Fol: 339.
• Examinatie der papieren beteffende de defensie. Fol:
339.
• Is geoordeeld ter verdere suppletie daar van de hier bij
vermelde papieren te requireeren. Fol: 339.
• Aanstelling van David van den Busch en Johannes
Malberg tot extra ordinaire ingenieurs. Fol: 341.
25 maart 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 342.
• Ontfangst eener dupplicaat missive van het bewind de
dato 2 meij 1796. Fol: 342.
• Waar van is verstaan aanteekening te houden. Fol: 342.
• Lecture eener missive van de Hoge Regeering in dato 24
deezer. Fol: 343.
• Conformatie met de voordragt om het landschap Aria
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van Tjassem Carta Djoeda tot een Tjoetak van het
regentschap Crauwang te maken. Fol: 343.
• Provisioneele berusting in de schikking om het op zigt
over Crauwang en Tjassem Carta Djoeda bij vacature op
te dragen aan den commandant van Tanjongpoura. Fol:
343.
• Het tractement van den eersten meesterknegt in de tram
bepaald op 70 rijkdaalders ter maand. Fol: 344.
• Nopens de aanstelling van voorschreeven meesterknegt
zal de Hooge Regering het hier bij vermelde worden voor
gehouden. Fol: 344.
• Aanstelling van den onderkoopman Jan Babtist Ricard
tot lieutenant militair voor Macasser. Fol: 345.
1 april 1797
• Gearresteerde resolutien. Fol: 346.
• Deliberatie bij resumtie op de bezwaaren van collecteur
der wagenpagt. Fol: 346.
• is verstaan. Fol: 349.
• 1) Nopens de vraag betrekkelijk de bepaling bij articulen
drie van het reglement het hier bij vermelde de Hoge
Regeering te rescribeeren. Fol: 349.
• En de collecteur te qualificeeren tot het aanhalen van
ongebrande wagens. Fol: 350.
• 2) Voorts omtrend de boete van 300 rijkdaalders vermeld
bij articulen vijf en zeven het hier bij genoteerde te
verklaaren. Fol: 350.
• 3) En wijders de kapiteins der Chineesen van buijten
comptoir in de betaling der pagt gelijk te stellen met de
lieutenant alhier in loco. Fol: 351.
• Dog de vergruning aander secretaris der Chinesche natie
Lim Engtjouw en de Inlandsche kapitain Fleeman door
het placaat te reekenen gecesseerd te zijn. Fol: 351-352.
• Wordende de faculteit aan het collegie van Heemraden
gelaten om voornoemt Lim Engtjouw voor het
overzetten van billetten te salariseeren. Fol: 352.
• Dog daar en tegen te accordeeren zijn verzoek om zijne
boeken met ultimo augustus te mogen sluiten. Fol: 352.
• Zullende hier van aan de Hoge Regeering bij missive en
aan het algemeen bij publicatie worden kennis gegeeven.
Fol: 352.
• Deliberatie bij resumtie op het verzoek van den
gecommitteerde Nicolaus Engelhard nopens den
overneem door de compagnie van de schulden der
regenten. Fol: 352.
• Zullende bij het regelen zijner inkomsten hier op het
nodige reguard worden geslagen. Fol: 352.
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Resumtie eener missive van de Hoge Regeering in dato
28 maart jongstleden. Fol: 353.
• Waar op verstaan is. Fol: 353.
• 1) Zig te conformeeren met de consideratie der Hoge
Regeering nopens het verzoek van Christiaan Louis
Arnold gemagtigde tot het aande wal brengen van 15
kisten amfioen. Fol: 353.
• Met authorisatie om dezelve goed bevonden wordende
voor de compagnie over te neemen. Fol: 354.
• 2) Te approbeeren het verleend ontslag aan den
lieutenant der Genie Francois Achard de Bonvulier. Fol:
354.
• Nadere resumtie der bezwaaren vande administrateurs
nopens het gewigt der coffij bijde uijt levering. Fol: 354.
• Dezelve nevens de opgave haaren inkomsten gesteld in
handen vande Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg. Fol: 355.
• De door den Heer oud Commissaris en Gouverneur
Generaal Willem Arnold Alting aan de compagnie
geleende 40000 rijkdaalders aan contanten zullen bijde
boeken als a deposito worden ingenomen. Fol: 355.
• Na de op de passer des compagnies wegen verkogt
wordende slegte rijst zal onderzoek worden gedaan. Fol:
355.
8 april 1797
• Deliberatie bij resumtie op het voor komende bij de
brieven der Hooge Regeering betrekkelijk het
collateraal. Fol: 357.
• Remarques van den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh daar omtrend. Fol: 358.
• En propositie om voorschreeven belasting door anderen
te doen vervangen. Fol: 359.
• Voorschreeven papieren ter examinatie overgenomen bij
de overige Heeren Leeden. Fol: 360.
• Deb Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius produceerd verscheide partijen rijst op de
passer verkogt. Fol: 360.
• De bevonden worden 7 1/2 percento aanstof meer in te
houden dan het monster. Fol: 360.
• Den op ziender Eekhout zal door den Heer Commissaris
en Gouverneur Generaal van Overstraten heer over
worden overhouden. Fol: 360-361.
• En den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg zal
hier tegen zo veel mogelijk waken. Fol: 361.
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato 7
deezer. Fol: 361.
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Waar op is goedgevonden. Fol: 361.
1) Te rescribeeren dat met genoegen is vernomen de
gedaane opneem der stranden. Fol: 361.
• Onder te kennen gave van het verlangen dat daar meede
geduurende den oorlog tweemaal des jaars worde
gecontinueerd. Fol: 362.
• 2) Te beverderen tot onderkoopman effectief den
Boekhouder in de artillerie Frederik Thomas Brasch.
Fol: 362.
• En aan hem de gagie van 40 florins ter maand te laten
goed doen zedert den 9 December 1794 tpt den 11de
Maart. Fol: 362.
• 3) Qualificatie te verleenen tot het verleenen van Veniam
Atatis aan de burger Willem Constantijn Frappe. Fol:
362.
• 4) Voor communicatie aan te neemen de verleende
permissie aan den kapitain lieutenant Jan Willing tot de
vrije vaart. Fol: 362.
• Dog aangehouden de dispositie op de stukken rakende
het poinct der revisien. Fol: 363.
• Gearresteerde publicatie tot op heldering van eenige
poincten met betrekking tot de wagenpagt. Fol: 363.
• Als meede eene missive aan de Hooge regeering. Fol:
363.
• Mitsgaders eene missive aan het committee tot de zaken
de Oost Indische Compagnie. Fol: 363.
• Houdende kennis geeving van het voor gevallene met de
Heer Cornelis Jacob van de Graaf. Fol: 364.
• Communicatie door den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh dat kapitain Pierre
Monneron aan vreemde verkoopt de aan hem afgestaane
koopman schappen. Fol: 364.
• Waar omtrend het hier bij vermelde begreepen zijnde.
Fol: 364.
• Is verstaan deeze zaak op het ernstigste aan de Hoge
Regeering aan te beveelen. Fol: 364.
• Waar meede den Heer Commissaris en Gouverneur
Generaal van Overstraten zig heeft gelieven te
Chargeeren. Fol: 365.
15 april 1797
• Deliberatie bij resumtie omtrend het voor komende bij
missive der Hooge Regeering in dato primo (1)
december 1796 relatief zeekere partij gamber door
kapitain Christiaan Lourens Koster van Malacca
aangebragt. Fol: 366.
• Mitsgaders op een deswegens gediend berigt door de
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opperkooplieden van het Casteel. Fol: 366.
So is daar omtrend het nevens gemelde in agting
genomen zijnde. Fol: 367.
Verstaan te accordeeren het versoek van wijlen Mr. W.
de Jongh om ontheffing van het op dies provenu gelegt
arrest. Fol: 369.
De schade hier in aan de compagnie toegebragt zal door
de Hooge Regeering moeten worden gerecouvreert. Fol:
370.
Approbatie dat de Hoge Regeering den kapitain
Christiaan Lourens Koster had aanbevolen cautie te
stellen voor zijn debet tot 4417.3.4 florins. Fol: 370.
Zullende van gedagte Christiaan Lourens Koster ook
moeten worden gerecouvreerd de 10000 rijkdaalders
uijtgedeeld aan de equipage van het gewapend schip de
Christophorus Columbus. Fol: 371.
Na aftrek van de vragt penningen der in voormelde
bodem afgeladen geweest zijnde vragt goederen. Fol:
371.
De Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg heeft
tot het eerste lit der voorschreeven resolutie niet
geconcurreerd. Fol: 371.
Te kennen gegeeven verlangen van den Heer
Commissaris en Gouverneur Generaal van Overstraten
tot hoogst desselfs inkomsten. Fol: 372.
So is uijt de opgave van den Heer oud Gouverneur
Generaal Willem Arnold Alting het hier bij genoteerde
gebleeken zijnde. Fol: 372.
Verstaan het zelve te bepaalen op 36000 rijkdaalders in
het jaar. Fol: 376.
Nevens eene subsidie van 14000 rijkdaalders. Fol: 377.
Waar on tegen de hier bij vermelde posten ten faveure
van de compagnie zullen worden gebragt. Fol: 377.
Wordende de geringe geschenken van rijst vogelnesjes
…. aan den Heer Gouverneur Generaal geloten. Fol: 378.
Zo als ook hoogstdesselfs aandeel in de zuijvere winsten
van den amfioen handel. Fol: 379.
Dog waar voor gemelde zijn Hoog Edelheid heeft
bedankt. Fol: 380.
Van welke dispositien aan de Hooge Regeering zal
worden kennis gegeeven. Fol: 381.
De deliberatien en dispositien nopens de inkomsten van
den Heer Directeur Generaal en Raden van Indie tot eene
volgende geleegenheid aangehouden. Fol: 381.
Productie door den Heer Commissaris en Gouverneur
Generaal van Overstraten hoogst desselfs propositien tot
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demping van eenige stadsgragten. Fol: 381.
• Die in rondleezing zijn genomen. Fol: 381.
• Verzoek can den kapitain Pierre Antonie Monneron om
voor de resteerende ropijen 400000 insteede van met
nagulen met coffij te mogen worden geriefd. Fol: 382.
• Mitsgaders om eenige vrije dispositie over de aan hem
geleeverde koopman schappen. Fol: 382.
• Is verstaan het zelve te brengen ter deliberatie eener
gecombineerde vergadering. Fol: 383.
• Zijnde den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
verzogt in die vergadering te willen produceeren de
schriftelijke voorstellen van voornoem Pierre Antonie
Monneron. Fol: 383.
• En elucidatie te geeven nopens de klagten van den zelven
over de ondervonde vertraging in de belading zijner
scheepen. Fol: 383.
• En den Heer Commissaris en Gouverneur Generaal van
Overstraten om door Pierre Antonie Monneron te laten
opgeeven de beweeg gronde nopens voorschreeven
verzoek. Fol: 383.
22 april 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 385.
• Lecture eener missive vande Hooge Regeering in dato 18
deezer. Fol: 385.
• So is verstaan. Fol: 385.
• 1/ Te noteeren de ontfangst der nadere repartitie vande
commandanten der strand betterijen. Fol: 386.
• 2/ Te approbeeren de gemaakte verandering in de
dragons en troetels der officieren. Fol: 386.
• 3/ Te accordeeren het verzoek van den Portugeesche
kapitein Domingo Anastasio om met peeper en coffij te
mogen worden geriefd. Fol: 387.
• Dog de dispositie op de door den Heer Commissaris en
Gouverneur Generaal van Overstraten aan hoogst
desselfs vervanger in het Java's bestuur nagelatien
memorie aan te houden. Fol: 387.
• Als meede op het berigt van den Commissaris over de
equipagie werf wiese omtrend de reductie op de werf.
Fol: 387.
• Mitsgaders op het verzoek van de beide scheeprigters om
vermeerdering van gagie. Fol: 388.
• Als nuttig zijnde voor gekomende overgang der
equipagie van Medemblik in des compagnie dienst. Fol:
388.
• Zal den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius aan die lieden daar toe de nodige permissie
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geeven. Fol: 388.
Om wederom wameer dat fregat moet repatrieeren met
des compagnies volk te werden geadsisteerd. Fol: 388.
Quarantie op ziglelijk de schulden van die der equipagie
die in des compagnies dienst zullen overgaan. Fol: 388.
Lecture eener missive vande Hooge Regeering in dato 21
deezer. Fol: 389.
Waar op verstaan is. Fol: 389.
1) Aan te houden het verzoek van den Deensche Kapitain
Graaf Schimmelman John Kennier Thompson tot den
inkoop van den van des compagnies scheepen de Hertog
van Bronswijk voor land op de Christophorus Columbus
tot men geinformeerd zal zijn van den staat van des
compagnies scheepen. Fol: 389.
2) Te aprobeeren de gedaane Eisch van Hout werken van
Java tot den aan bouw van twintig tjoenias. Fol: 390.
Met qualificatie om den aanneemen Boschaart de nodige
voorschotten in des compagnies cas te laten doen. Fol:
390.
Dog de dispositie nopens de voorgestelde vermindering
van het getal de slaven in het ambagts quartier aan te
houden. Fol: 390.
Deliberatien omtrend de inkomsten van den Heer
Directeur Generaal en Raden Van Indie. Fol: 391.
Wat met opzigt tot de eerst gemelde is gebleeken. Fol:
391.
En is om de hier bij vermelde reedenen aan denzelve
toegelegt 1000 rijkdaalders des maands. Fol: 392.
En het nevenstaande met opzigt tot de inkomsten der
Raden ordinair en extra ordinair van Indie gezien
weezende. Fol: 393.
Is verstaan aan de eerste toe te leggen 450 rijkdaalders
ende caaste 400 rijkdaalders des maands. Fol: 394.
Met cesseering van alle genot van peeper enzovoort. Fol:
394.
Zullende de Hooge Regeering worden aanbevolen de
stricte observantie haaven besluiten nopens het genot uijt
des compagnies pakhuijzen. Fol: 395.
En is den Heer Commissaris en Gouverneur Generaal
van Overstraten verzogt te doen renoveeren de wetten
tegens de excessen der Chineesen en Inlanders in het
doen van presenten. Fol: 395.
Door voormelde bepalingen vervallen zijnde de staande
order volgens welke de leeden van de Hoge tafel drie
jaaren van hunne voormalige gagien moesten laten staan.
Fol: 395.
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Zal doorhun eene overredige borgtogt moeten worden
gesteld. Fol: 395.
• Nodig geordeelde voorziening in de praesidiums de
Raden van Indie. Fol: 396.
• Is omtrend dat van scheepenen de nevens vermelde
bepaling gemaakt. Fol: 396.
• Item omtrend dat van Heemraden. Fol: 398.
• Als meede omtrend dat der weeskamer. Fol: 399.
• Mitsgaders omtrend dat van den Raad van Justitie. Fol:
400.
• Den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius heeft tot deeze laaste resolutie niet
geconcurreerd. Fol: 401.
• Met opzigt tot de in komsten van de Heer ontvanger
Generaal het ter zijde vermelde gebleeken zijnde. Fol:
401.
• Is aanhem het hier bij genoteerde vast tractement
toegelegd. Fol: 403.
• Dispositie door de Hooge Regeering genomen op het
verzoek van Pierre Antonie Monneron omderesteerende
koopman schappen met vreemde scheepen te mogen
vervoeren. Fol: 403.
• Waarin berust word. Fol: 404.
29 April 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
405.
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
28 deezer. Fol: 405.
• Waar op is goedgevonden. Fol: 405.
• 1) Te aprobeeren de toegestaane lijfarts aanden koning
van Bantam. Fol: 405.
• 2) Voor communicatie aan te neemen de dispositie
genomen op het verzoek van Pierre Antonie Monneron
nopens zijne resteerende koopmanschappen. Fol: 406.
• 3) Te berusten in de genomen dispositie omtrend 14
kisten amfioen in 1795 door een Engelsch schip alhier
agter gelaten. Fol: 406.
• 4) En het ter zijde vermelde te verklaaren op de ingebragt
zwarigheid nopens de prijs van aangehaalde amfioen.
Fol: 407.
• 5) Onder de hier bij vermelde remarque den Timmerman
Jacobus Minnaar aangesteld als op zigter over de
Inlandsche Ambachtslieden in de artillerie. Fol: 409.
• Op den tractement van 25 rijkdaalders ter maand. Fol:
409.
• 6) Aan de onder chirurgijns te Bantam toe te leggen een

H O G E C O M M I S S I E | 739

douceur van 12 rijkdaalders ter maand. Fol: 410.
• 7) Als meede een gelijk douceur aan twee veld
scheerders van het regiment van Wurtemberg op Mr.
Cornelis bescheiden. Fol: 410.
• 8) Om de nevenstaande reedenen te ontzeggen het
verzoek van den Chinees Que Sik Soan. Fol: 411-412.
• Die met de eers vertrekken de Jonken weder naar China
zal moeten worden. Fol: 413.
• 9) Te approbeeren het verrigte tot voortgang der
commissie naar Banjermassing. Fol: 413.
• Van de daar toe relative papieren zal een compleet stel
worden geeischt. Fol: 414.
• Productie door den Heer Commissaris en Gouverneur
Generaal van Overstraten van eenige poinct relatief
voorschreeven commissie. Fol: 414.
• Gemarkte alternatie en ampliatie in de instructie van de
amfioen directie. Fol: 415.
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
416.
• Den kapitain Sigemond Frederik Fribolin tot majoor
aangesteld. Fol: 416-417.
• Deliberatie bij resumtie op de propositien van den Heer
Commissaris en Gouverneur Generaal van Overstraten
nopens de demping van eenige der stadsgragten. Fol:
417.
• Waar meede men zig conformeerd. Fol: 417.
• Gemaakte verandering in het uniform van des
compagnies zee officieren. Fol: 419.
6 meij 1797
• Gearresteerde missive aannde Hooge Regeering. Fol:
421.
• Omtrend de door de amfioen directie verzogte
qualificatie tot afschrijving van 10316.3 rijkdaalders.
Fol: 421.
• Is verstaan die qualificatie wet te verleenen. Fol: 421.
• Dog de Hooge Regeering bij de kennis geeving daar van
te inhereeren het aangeschreevene bij missive van den 4
april 1795 relatief de directie over de dagelijks
voorvallende zaken. Fol: 422.
• Productie door den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg van een pro memorie houdende eene
vertoning van het restant pondgoederen alhier aanhanden
enzovoort. Fol: 422.
• Waar meede men zig conformeert. Fol: 426.
• En den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
verzogt een wakend oog te willen houden nopens de
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verkoopen zuijker aan vreemdelingen. Fol: 426.
En geoordeeld zijnde dat ereenige middelen dienen te
worden beraamd tot verzeekening der contingenten
vande zuijker molenaars. Fol: 427.
Is het geschiktst voorgekomen dat dezelve werden
verpligt hunne contingenten in egale termijnen te
leeveren. Fol: 427.
Om de hier bij vermelde reedenen zal de Hooge
Regeering werden aanbevolende ordres te executeeren
waar bij alle vreemdelingen zijn gelast met hunne eijge
scheepen we dar van hier te vertrekken. Fol: 427.
Mitsgaders Haare consideratien gerequireerd tot
tegengang van het inaken van transactien door
vreemdelingen met de ingezeetenen. Fol: 428.
Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato 5
deezer. Fol: 428.
Waar op is verstaan. Fol: 428.
1/ Aan den lieutenant ter zee Sijbrand Jacobus Bouberg
permissie te verleenen om zig als opperstuurman te
engageeren op het deensch schip Christianus Septimus.
Fol: 428.
2/ Te approbeeren de aanstelling van Christophel Jsensic
en Jens Christiaan Heijmrich tot vaandrig militairen
ordinair vuur werken bij de artillerie. Fol: 429.
3/ Qualificatie te verleenen tot de extructie van het
retranchement be oosten de post Ansjol. Fol: 429.
En de Hooge Regeering te kenne te geeven dat men daar
van (met de nog vervagt wordende) de nodige plans en
tee kening zal te gemoet zijn. Fol: 429.
4/ Voor communicatie aan te neemen de aanbestede
verhogimg van het water kasteel tot twee voeten bij
provisie. Fol: 429.
Ende verleende permissie aan de sous lieutenant ter zee
Lubbe Haije om zig te mogeengageeren op het deensch
schip de Graaff Bernstorf. Fol: 430.
Mitsgaders aan den kapitain van het Deensch schip
Juliana Maria tot het engageeren van een sous lieutenant
en een cadet. Fol: 430.
Als meede aan de Amerikaansch kapitain Franklin tot
den in koop van een Arabisch schip. Fol: 430.
5/ Bij provisie te noteeren den ontfangst der opgave van
den commandeur van hek nopens zijne particuliere
rheederijen. Fol: 430.
Terwijl de dispositien zijn aangehouden op het verzoek
van den burger Mann om ontheffing van ongelden op een
door hem van de compagnie gekogt en thans weder
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verkogt schip Ijselmonde. Fol: 431.
• Als op dat van de weduwe van Johannes Casparus
Fredericus van Sleeming om gelibereerd te worden van
de betaling van het Collateraal. Fol: 431.
• Mitsgaders op dat van Christiaan Louis Arnold
gemagtigde tot den inkoop van des compagnie schip
voorland. Fol: 431.
• Deliberatie bij resumtie op de stukken concerneerende
het poinct der revisien. Fol: 432.
• So is daar uit het hier bij vermelde gebleeken weesende.
Fol: 432.
• Verstaan dien aangande te ordomeeren dat de adjunct
reviseuren tot zodanige getale zullen worden verleend
als daar raden over de gegeevene sententie gezeeten
hebben. Fol: 435.
• Met te niet doening van alle ordres enzovoort dies
contrarie speciaal de in deeze gehad hebebnde faculteit
aanden raad van justitie. Fol: 435.
• En gezien zijnde dat als een poinct van bezwaar is
voorgesteld dat de advisen der reviseurs zig somwijlen
verder extendeeren dan de poincten van erreur. Fol: 435.
• Is geoordoeld te komen berusten in de door de Hooge
Regeering daar omtrend bereids gedaane voor ziening.
Fol: 436.
• Tot het verder compleeteren van een tweede stel
papieren voor den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius van het generale soldij comptoir te
ligten vijf a ses Inlandsche klerken. Fol: 436.
• den lieutenant titulair in des lands zeedienst Daniel
Ferdinand van Alphen in des compagnies dienst
geadmitteerd als onderkoopman. Fol: 437.
• Om als Scriba der naar Banjermassing gedecerneerde
commissie dienst te prosteeren. Fol: 437.
• Ten welken einde hij zig ten spoedigsten zal moeten
begeeven naar Samarang. Fol: 437.
• Gecontinueerd met de deliberatien op de stukken
rakende het middel der collaterale successien. Fol: 438.
• Waar omtrend eene buijten gewoone eenkomst op
aanstaande dingsdag zal worden gehouden. Fol: 438.
9 meij 1797
• Continuatie der deliberatien op de stukken rakende het
middel van collateraal. Fol: 439.
• En op de requesten om daar van te worden gelibereerd.
Fol: 439.
• Mitsgaders op de door den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh gedaane propositie om
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dat middel door andere meer geschikte te doen
vervangen. Fol: 439.
• So is omtrend voorschreeven propositie het hier bij
vermelde begreepen weesende. Fol: 439.
• Verstaan dezelve te declineeren. Fol: 440.
• En omtrend de 15 eerste artikulen van de nieuwe concept
: ordonnantie zodanig gedisponeerd als blijkt uit de daar
nevens gestelde marginale aanteekeningen. Fol: 441.
• Met betrekking tot de executive magt in cas van allaren.
Fol: 454.
• Is den Heer Commissaris en Gouverneur Generaal van
Overstraten verzogt daar omtrend met den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius en de
Heeren Commissarissen ter zee en tevelde te willen
conforeeren. Fol: 454.
• Resumtie eener secreete missive aan den Maccassaarsch
gouverneur Willem Beth Jacobszoon. Fol: 455.
13 meij 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 456.
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
12 deezer. Fol: 456.
• Waar op is goedgevonden. Fol: 456.
• 1) Te declineeren het verzoek van Johan Hendrik Holle
en vogelaar om te mogen worden ontslagen van de aan
hen op gedrage commissie tot het waarneemen der
belangens der participanten in Europa in de
gedissolveerde amfioen societeit. Fol: 456.
• 2) Te aprobeeren de indienst neeming van den lieutenant
titulair in des lands dienst Johannes Le France van
Berkheij als cornet bij de Corps Dragonder Lijfwagt.
Fol: 457.
• Voorts aan te houden de dispositien op de verzoeken van
den Lieutenant Ingenieur Jurgen Otte Mehl. Fol: 458.
• En op de door Commissarissen ter zee en te velde
gedaane opgave met betrekking tot het bestaan den
ingenieurs. Fol: 458.
• Als op de requeste van de weduwe van den advocaat
fiscaal Mr. Paul Mounier om gelibereeerd te worden van
400 rijkdaalders te voldoen voor ambtgeld. Fol: 458.
• Request
van
den
commandeur
en
opper
equipagiemeester Zacharir van Hek houdende verzoek
om het volle genot zijner inkomsten dan wel een douceur
voor de gedaane waarneeming der post van opper
equipagie meester. Fol: 458.
• Die verstaan zijn te wijsen vande hand. Fol: 459.
• Communicatie door den Heer Commissaris en
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Gouverneur Generaal van Overstraten van Hoogst
desselfs gehouden abouchement met betrekking tot de
executive magt in cas van allaren. Fol: 459.
• Waar meede men zig conformeert. Fol: 460.
• Bevordering van Carolus Lijnis tot koopman en eerste
van Willem Wardenaar tot tweede administrateur van het
graanmagazijn. Fol: 461.
• Gecontinueerd met de deliberatien over de concept
nieuwe ordonnantie geformeerd op de heffing van het
collateraal van de 16 tot de 25ste artikulen. Fol: 461.
1797 mei 20 - 1798 januari 27
20 meij 1797
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 1.
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
19 deezer. Fol: 1.
• 1.) De nadere consideratien der Hooge Regeering te
vorderen relatief het maken van transactien door
vreemdelingen met de ingezeetenen. Fol: 1.
• 2.) Te approbeeren de aanesteeding van het
retranchement boven de post antsjol. Fol: 2.
• 3.) Te ontzeggen het verzoek van Pieter Engelhard om
bekend van gagie als koopman. Fol: 2.
• 4.) Qualificatie te verleenen tot de afschrijving van het
de bet van wijlen den geweesen klein Winkelier Jacob
Hacker tot 18883;9. Fol: 3.
• 5.) De opgave van de Baas van Onrust en die van der
operequipagiemester van hun aan deel in eenige
particulieren handel aan den advocaat fiskaal tot zijn
informatie te laten afgeeven. Fol: 3.
• 6.) Qualificatie te verleenen tot de aanhouding van
behalven de Hertog van Bronswijk nog twee der beste
des compagnie scheepen. Fol: 4.
• En als un aande Hooge Regeering over te laten de
dispositie op de verzoek van John Thompson en
Christiaan Louis Arnold om de schepen voorland of de
Christophorus Columbus te mogen kopen. Fol: 5.
• Voorts aan te houdende dispositien zo nopens de door de
Hooge Regeering gemaakte bedenking omtrend het
verstand der secrete missive vande vergadering van
Heeren Zeventien vanden 11 meij 1790. Fol: 5.
• Als met relatie tot het de bet van wijlen den Heer
Directeur generaal Hendrik Breton tot f 35118:8:8. Fol:
5.
• Verleend ontslag aan de administrateurs van de amfioen
directie van Jan hendrik van Basel en Carl Hendrik
Spech ende afslager Willem David Pieters. Fol: 5.
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En anstelling van Isaac Cornelis Domis en Benyn Paul
Duverge tot administrateurs. Fol: 6.
• Mitgaders Hendrik Hillebrink tot afslager. Fol: 6.
• Aanstelling van Willem Hendrik Barnevels Brouwer tot
administratuer geweesen klerk bij de raad van justitie.
Fol: 6.
• Deliberatie bij resumtie op het verzoek van Justinus
Philippus mann om vrijdom van Heeren geregtigheid op
het door hem verkogt geweest compagnie schip
ijsselmonde. Fol: 7.
• Het welk verstaan is te ontzeggen. Fol: 7.
• De Hoge Regeering zal in overweging worden gegeven
of met zoude kunnen worden ingestrokken de bij placaat
van den 9 januarij 1674 toegestaane vrijdom van
geregtigheeden bij den eersten verkoop van schepen enz
op Java aangebouwd. Fol: 7.
• Deliberatie op de verzoeken van den lieutenant ingezeten
Mehl om gelibereerd te worden van de restitutie van
rijksdaalder 240 en om een toelaag tot goedmaking zijner
ongelden. Fol: 8.
• Is omtrend het eerste verstaan hem daar van te libereeren.
Fol: 9.
• Bepaling der inkomsten van de officieren der genie. Fol:
9.
• Deliberatie bij resumtie op het verzoek van de vam
wijlen der advis fiskaal Paul Mounier om ontheffing van
betaling van het ambtgeld over 1794. Fol: 10.
• So is verstaan zulke aanhaar te accorderen voor den jare
1795. Fol: 11.
• Geaccordeerde vrijdom van het oorgeld van paarden
aande officieren in de stad minder in qualiteid dan die
van een kapitein lieutenant. Fol: 11.
• Gearresteerde resolutien bij rondleezing. Fol: 12.
27 meij 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 13.
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
26 deezer. Fol: 13.
• Waar op verstaan is 1.) De paragraphen der brieven van
Heeren Commissarissen Generaal mede te doen
vervolgen. Fol: 13.
• 2.) Te accordeeren het verzoek van den onderkoopman
Daniel van Son om ontslag uit den dienst. Fol: 14.
• 3.) De Inlandsche commandanten geduurende den
oorlog te libereeren van de betaling van wagenpagt. Fol:
14.
• 4.)Te approbeeren de door de Hooge Regeering
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gemaakte schikking bij de aanstaande verkoping van
amfioen. Fol: 15.
5.) Hem de door de Hooge Regeering verleende
qualificatie aande amfioen directie tot de afschrijving
van rijksdaalder 1453: 27. Fol: 15.
6.) Het genoegen te betwijgen omtrend de gedaane
aanfesteeding van de doortrekking van het front van de
ploegersiagie tot aande andere zijde van het jaagpa enz.
Fol: 15.
7.) Voor communicatie aan te neemen het emploij van
een zeeker getal slaven tot de fensie. Fol: 16.
En de aanweving van nog 600 chineesche arthilleristen.
Fol: 16.
8.) Qualificatie te verleenen tot de afgave aanden major
Johannes Wesselman van een equivalent het in huuren
van 28 boeijangers. Fol: 16.
9.) Het genoegen te betuigen omtrend de gemaakte
verandering in dato drijons en troitels. Fol: 16.
10.) Te approbeeren dat de Hoge Regeering behalven de
Hertog van Bronswijk nog vanden verkoop had uijt
gezonderd de scheepen voorland Hilverbeck ende
onderneemer. Fol: 17.
11.) Voor communicatie aanteemen het ontzegd verzoek
van Arnold tot den inkoop van het schip voorland. Fol:
17.
12.) Item omtrend dat van den Deenschen kapitain John
Thompson tot den inkoop van een der hier vermelde
aangehouden scheepen. Fol: 18.
13.) Qualificatie te verleenen tot de overbrengen in des
compagnie kas van rijksdaalders 624: 46 ten behoeve
van wijlen den groot kassier bierens. Fol: 18.
Dog aangehouden een gelijk verzoek van 120013: 2: 8
die de reekening van wijlen den oud directeur generaal
Hendrik Breton tevorenstand. Fol: 19.
En om de overige 516613:5:8 te moge laten afschrijven.
Fol: 19.
Mitgaders omtrend het verzoek van den tweeden
administrateur in het ijzer magazijn lewe om gelibereerd
te worden van het stellen van borgtogt. Fol: 19.
Omtrend het verzoek tot de afschrijving van
rijksdaalders 672:18 van Chinees Tan Tjantjauw de
boeken van de gedissolverde amfioen solteid. Fol: 19.
Is verstaan het persisteeren bij het besluit in dato 28
januarij 1797 met opzig het tot eene gelijk debet post van
rijksdaalder 8377:27. Fol: 20.
Verzoek van den raad van justitie om agio op het papier
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van oridiet waar meede haare inkomsten wierden
uijtbetaald. Fol: 20.
• Op is goedgevonden het zelve te wijlen vande hand. Fol:
20.
• Gedaan verzoek bij de Hooge Regeering vanden
Banjarees genaamt Kjiaij Tjitra Laija om naar Java te
mogen overgaan. Fol: 20.
• So is gelet zijn de dat zijne te rug komst op Banjer
vadeelige gedolgen zoude konnen hebben. Fol: 21.
• Verstaan den suppliant toe te leggen rijksdaalder 25
termaand mits aandeeze hoofd plaats verblijvende. Fol:
21.
• Berigt vanden gecomitterde Engelhard nopens zeekere
van hem gevorderde equilitien relatief de Jaccatrascge
bovenlanden en Preanger regentschappen. Fol: 21.
• Dat in rondleezing is genomen. Fol: 21.
• Beschouwing der uittigheid dat de gouverneur van Javas
Noord oostkust beshleed zij met het caracter van raad
van Indie. Fol: 22.
• Is om die reedenen verstaan den presenten gouverneur
van reede tot de parkeler aan te stellen tot raad extra
ordinair van Indie. Fol: 22.
• Ontfangst eener missive vanden resident te Cheribon
Johan Lubbert Umbgrove versaekende zijn ontslag. Fol:
23.
• Waar op verstaan is hem zulks te accordeeren. Fol: 23.
• En in zijn plaats te despicieeren den secretaris vande
Hoge Commissie Pieter Walbeeck. Fol: 24.
• Mitsgaders tot Seriba aldaar aan te stellen der persoon
van Mr. Willem Arnold Vilingius met de qualiteit van
boekhouder. Fol: 24.
• Aanstelling van Christiaan Faupel tot adjunct gezwooren
klerk bij de Hooge Commissie. Fol: 24.
3 junij 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 25.
• Item aan Heeren Bewindhebberen. Fol: 25.
• Ontfangst eener missive vanden Macassars gouverneur
Beth in dato 8 meij jongstleeden dienende ter geleide van
missive vanden Burger steenbergen. Fol: 25.
• Houdende kennisgeeving van zijn wedervaren zeedert
zijn vertrek van Java. Fol: 25.
• Welke beide missive voor notificatie zijn aangenomen.
Fol: 26.
• Aanstelling van Jan Justinus Keijser tot secretaris der
Hooge Commissie. Fol: 26.
• En inplaats van Keijser tot kassier der amfioen directie
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den burger Nicolas Mareus Martheze. Fol: 26.
• Wordende de daar vacant geraakte schepens plaats aande
Hooge Regeering overgelatten tevervullen. Fol: 26.
• Gecontinueerd met de deliberatien over concept nieuwe
ordomantie op de heffing van het middel van collateraal.
Fol: 27.
• Met relatie tot de vrage door deprointerim advocaat
fiscaal popkens gedaan omtrend devorige ordinnantie op
voorschreeven middel subject. Fol: 27.
• Het hier bij vermeld in agting genomen zijnde. Fol: 27.
• Is verstaan de Hooge Regeering in consideratie te geeven
op nieuws een bepaald terwijn tot voldoeming der agter
stallen te vergunner. Fol: 28.
• Op de door den advocaat fiscaal gevragde ordre
hoedanig zig ook te gedragen omtrend eenige door heer
opgegeeven
boedels
voorschreven
belasting
verschuldigd. Fol: 28.
• Is goedgevonden hem renvoijeeren aan den inhoud der
wetter. Fol: 29.
• En gebleeken zijnde dat zommige hier bij vermelde
boedels te min aan de comfit gad den opgebragt. Fol: 29.
• Zal zulks de bij sondere oplettend heid der Hooge
Regeering worden aanbevolen. Fol: 30.
• Terwijl de hier nevensgenoemde persoonen hun
verzoeken om van die betaling te werden geexeuseerd
zijn ontzegd. Fol: 30.
• Ende Hooge Regeering gequalificeerd om met zulke nog
te doene verzoeken inzelver voege te handelen. Fol: 31.
10 junij 1797
• Den secretaris Pieter Walbeeck Finaal ontlagen en den
secretaris Keijser in den eedgenomen. Fol: 32.
• Den rouw wegens het overleiden van den Heer
Commissaris Generaal Frijkenius voor 6/w aangenomen.
Fol: 32.
• En een missive naar Nederland gearresteerd
kennisgeeving van dat sterfgeval. Fol: 33.
• Ontfangst eener missive van de Hooge Regeering in dato
9 deezer waar op verstaan is. Fol: 33.
• 1) te approbeeren dat aan den Major Wesselman is
gelaten de 28 compagnie slaven insteede van geld tot het
in hunnen van Boeijangers. Fol: 33.
• 2) Te berusten in de ophoging en verbectering van de
batterij de bottelier met recpmmendatie om aan
Commissaris Generaal daar van de nodige plans te laten
toekomen. Fol: 34.
• 3) Te approberen de plaatzing van kapitein luitenant op
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het schip de resolutie. Fol: 34.
• 4) Te notoeren den ontfangst van eenplan en
toekenningen van het retranctement boven de post
ansjol. Fol: 34.
• Hebbende zijn Hooghdelheid van overstraten aan
genomen de daar aan nog ontbreekende stukken laten
suppleeren. Fol: 34.
• Kennisgeeving vanden kapitein lieutenant in des lands
Johannes Rasch dat hij het commando had aan vaard van
des lands fregat medemblik. Fol: 35.
• Dat voor notificatie is aangenomen. Fol: 35.
• Verzoek vanden lieutenant ingenieur Jurgen Otto Mehl
om een toelage zo lang hij aan het menu retranchement
werk zaam zoude zijn. Fol: 35.
• Dat in handen van commissarissen ter zee en te velde zal
worden gesteld. Fol: 35.
• Verzoek van den oosthoeks gezaghebber van Hogendorp
tot den in koop van een schip voor reekening van den
consulder tot Kaansche natie te helde Fransche. Fol: 36.
• Dat verstaan is hem te peruutteeren onder de hier bij
vermelde restrictie. Fol: 36.
• Verleend ontslag aanden adsistent E. F van Berckel en
permissie om naar de France te moge overgaan. Fol: 36.
• Deliberatie bij resumtie op het verzoek van den Heer
Raad Ordinair Adriaan de Bock om ontheffing van
amptgeld als directeur der beide banken voor het jaar .
Fol: 37.
• So is begreepen dat het middel van ambtgeld eene
jaarlijksche belasting zijnde. Fol: 38.
• Gearresteerde resolutien van de maand april
jongstleeden. Fol: 39.
17 junij 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol: 40.
• Lecture eener missive van den commandant van des
lands fregat medemblik jaar resolutien. Fol: 40.
• 1) De equipagie te doen victualieren voor reekening van
de compagnie. Fol: 41.
• 2) Aan hem te laten afgeeven de papieren betreffende de
overeenkomst door Wijlen der Heer Commissaris
Generaal Frijkenius met de equipage getroffen. Fol: 42.
• 3) Om de drie maanden een maand gagie aan de
equipagie te verstrekken. Fol: 42.
• 4) Aanboord van dat fregat te plaatsen 50 jul
arthilleresten en een ploeg Chineesen voor reekening van
den compagnie. Fol: 42.
• Amplicatie van het voorstel van den Heer Commissaris
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Generaal om de gragt onder de zuijderwal te doen
dempen. Fol: 42.
• Uitgesteld deliberatien op de brieven van Heeren
Meesteren het deensch schip de eenrom aangebragt. Fol:
43.
24 junij 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 44.
• Geaccordeerde extracten aan den kapitain lieutenant
Johannes Rasch opzigtelijk het aan komen en vertrekken
van vreemde scheepen ter dezer Rheede. Fol: 44.
• Aanteekenning vanden ontfangst eener dupplicaat
missive vanden Maccasjaarsch gouverneur Beth in dato
8 meij jongstleeden. Fol: 45.
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
23 junij. Fol: 45.
• Waar op goedgevonden is 1.) Zig voldaan te houden met
de gegeeven elucidatien omtrend de vrijdom van des
Heeren gerestig heeden bij den eersten verkoop van
scheepen en zo op Java aangebouwd. Fol: 45.
• Zullende van het des wegens nader geresolveerde op den
26 september 1777 bij publicatie worden kennis
gegeeven. Fol: 46.
• 2.) Te noteeren den ontfangst van het berigt omtrend de
te doene op hoging van de Batterie de Battelier dog waar
van het plan nog ontbreekt. Fol: 46.
• 3.) Te ontzeggen het verzoek van den twee den resident
op Palembang Christiaan Hendrik Cramer om het
effective qualiteit en gage van onderkoopman. Fol: 46.
• 4.) Johan Gotheb Wolfaatth aantestellen tot baas der
timmerlieden op Onrust. Fol: 47.
• En tot permanent buiten regent van het leprosenhuijs op
Purmerend. Fol: 47.
• Mitsgaders den eersten meesterknegt Jan Hendrik
Poppendijk te laten continueeren en de anderd te laten op
treeden. Fol: 47.
• 5.) Te approbeeren het besluit om 1/10 gedeelte van de
inkomsten van den afslager van vendum eesteren
Hillebrink te laten staan voor een overleeden borg. Fol:
47.
• Aanstelling van Cornelis Adrianus van velden tot
ordinair klerk ter secretarij vande Hoge Commissie. Fol:
47.
• Deliberatien bij resumtie over de het Deensch schip de
eenrom ontfangen brieven van den Heeren en
Meesteeren. Fol: 48.
• So is verstaan te bedeelen dat de laast ontfangen missive
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is geweest van den 2 de meij 1796. Fol: 48.
En dat met leidweesen was vernomen dat er geene andere
depeches van Heeren Commissaris Generaal waren
terhand gekomen dan de hier hij vermelde. Fol: 49.
Terwijl hun Wel Edele Hoog Agbaare notitie zoude
worden aangeboden van alle de uit Indie afgezondene
depeches. Fol: 49.
Zeederd de verandering in het bestuur in Nederland
voorgevallen waaren alle papieren aan Heeren
Bewindhebberen g' adresseerd. Fol: 50.
Omtrend de naar koming der beveelen van het committee
refereerd men zig aan de missive van 21 januarij 1796.
Fol: 50.
Noodzakelijke poincten waaren met alle geleegenheeden
bedeeld. Fol: 50.
Waar toe in de maand augustust 1795 was aangelegd
gewordende pakketboot de Maria Louisa dog die in
vijandshanden was geraakt. Fol: 51.
Onder verscheide papieren van aanbelang had zig ook
bevonden eene missive aan het vorig bewind nopens de
opzending van drie ordinair leeden in den raad van
justitie. Fol: 51.
Welke brief met de hier bij vermelde scheepen was
afgezonden in triplo. Fol: 51.
Rescriptie op het voorkomende bij voorschreven missive
met relatie tot voorzoon drie ordinair leeden in den raad
van justitie. Fol: 52.
Waar omtrend commissarissen Generaal een deep
hilswijgen hielden terwijl het hun wel edele hoog
agtbaare niet inverschillij kon zijn van nabij te weeten of
zodanige daad van gezag op gegronde reedenen
gebouwd. Fol: 53.
Verzogten om met allen verschuldijden eerbied maar
ook tevens met die rondborslijhew welke thans meer dan
uit aan vrije Nederlanders past hunne. Fol: 54.
Maar dat indien zij zig hier in niet bedriegen indien zij
voor hun in deze verligten tijden meer dan ooit mogen
invoepen den bekenden. Fol: 55.
Dat hun Wel edele Hoog Agtbaare zo ongunstig over
commissarissen generaal van dien tijd hebben gedagt.
Fol: 56.
Dat zij wel eene merkelijke verzagting der smertelijke
gewaarwordingen welke een zo gesignaleen. Fol: 57-58.
Dezelve missive en bijlagen zonden andermaal hun wel
edele hoog agtbaare worden aan geboden in triple. Fol:
59.
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En wijders bedeeld alles wat zeedert met opzigt tot
gemelde leeden was vooegevallen. Fol: 59.
• Wijders te kennen te geeven dat bij de Hoge Regeering
geene andere brieven het langen zijn dan voornoem
copia van den 5 september 1796. Fol: 60.
• Op welke sujet egter nog bij deeze het hier bij vermelde
zal worden voorgedragen. Fol: 61-63.
• Plagtige verzeekering te geeven nopens de
consgezindheid in onderlinge harmome. Fol: 64.
• Bevordering der hier bij vermelde persoonen bij het
Bataviasche garnisoen. Fol: 65.
• Nadere bepaling omtrend de toegangen tot de
pakhuijssen waar in de amfioen word geborgen. Fol: 66.
• Van het overleeden van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius zal aande vorsten van Java bij missive worden
kennis gegeeven. Fol: 67.
• Gearresteerde missive aan Heer en Meesteren. Fol: 68.
1 julij 1797
• Item eene aande Hooge Regeering een aanden keizer en
Sulthan van Java. Fol: 68.
• Communicatie door den commissaris van boekholtz van
zijn arrivement op Banjermessing. Fol: 68.
• Lecture eener missive vande Hoge Regeering in dato 30
junij jongsleeden. Fol: 69.
• Waar op verstaan is: 1.) Provisioneel aantehouden de
dispositie op de stukken vakende reductie in het werk der
soldijen. Fol: 69.
• 2.) Te approbeeren de genome dispositie omtrend
dienaaren die in burger vrijdom worden gesteld. Fol: 69.
• 3.) Te bepalen dat de administrateurs van de amfioen
directie voor het vervolg komen volstaan met het stellen
van een borgtogt van rijksdaalder 5000. Fol: 69.
• 4.) Voor communicatie aan teneemen de repartitie der
commandanten op de batterijen. Fol: 70.
• 5.) Item de genome maatregelen tot terug bekoming van
eenige gedeserteerde manschappen. Fol: 70.
• 6.) De boekhouder gezwore translateur te Samarang van
den Berg te bevorden tot onderkoopman. Fol: 70.
• Ruw rendement der jongste gehouden verkoping van
amfioen. Fol: 70.
• Request van weduwe crose om te mogen volstaan met de
betaling van rijksdaalder 25000 aan haar man ter
vergoeding opgelegd. Fol: 71.
• Waar op de dispositie provisioneelis aangehouden. Fol:
71.
• Deliberatie bij resumtie op de bezwaaren der
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administrateurs vande west zijde en waterpoort omtrend
de jongste bepaling van het gewigt der coffij. Fol: 71.
• Is verstaan der zelver inkomsten als hier bij vermeld te
bepalen. Fol: 71-74.
• Is verstaan den hospitaal boekhouder Garrison ende
doodgraven Davids daar van nu en in het vervolg geheel
te libereeren. Fol: 75.
• Den Sabandhaar Theodorus Reijnst te ontheffen van
ambtgeld voor het jaar 1794 en voor het jaar 1795
rijksdaalder 2000 te laten betalen. Fol: 76.
• En de binnen regent van het binnen hospitaal dekker
rijksdaalder 300 des jaars. Fol: 76.
• Dog daar en tegen daar van te libeeren de boedel van
wijlen den administrateur in het kleeden pakhuijs
ravensberg en. Fol: 76.
• Laasteleijk te ontzeggen de verzoeken van geweezen
groot kassier van basel en don gezwore klerk van
scheepenen Dirk Simons Smit. Fol: 76.
• Den eerste suppoost op het comptoir van de generale
directie vedisch uit hoofde van slegt gedrag uit den dienst
ontslagen. Fol: 77.
• Reflexien omtrend de geschiktheid der verldschans Mr.
Cornelis voor het permanent verblijft der militairen. Fol:
77-78.
• De heer bij vermelde plaats vande ed heer van riendijk
was daar toe als meest geschikt in consideratie gekomen.
Fol: 79.
• Dog waar van uit hoofde voor gevraagde exorbitante
moeten worden afgezien. Fol: 80.
• Het langgoed wel tevreede was daar toe als met minder
geschikt in consideratie gekomen. Fol: 80.
• Aanbieding vanden Heer Commissaris Generaal van
overstraten om gemelde landgoed te koopen en daar van
een gedeelte aande compagnie aftestaan mits bevrijd
wordende van de betaling van des Heeren geregtigheijd.
Fol: 81.
• Die het zelve vande eijgenaar heeft gekogt voor
rijksdaalder 137803. Fol: 81.
• Van welke koop provisioneel aan de Hoge Regeering zal
worden kennis gegeeven. Fol: 82.
8 julij 1797
• Gearresteerde resolutien van de maand meij
jongstleeden. Fol: 83.
• Mitsgaders eene missive aande Hooge Regeering. Fol:
83.
• Omtrend de jongste bepaling betrekkelijk de
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admninistratie der verkogte en onverkogte amfioen is
verstaan het hier bij vermelde nader te verklaaren. Fol:
83.
Uit hoofde van de ontfangen zorgelijke tijdingen waar in
zig het gouverneur ent van Ternaten bevind. Fol: 84.
Is verstaan naar der waards afte zenden de kotter de
patriot en een galeij van Samarang. Fol: 85.
Die eene versterking van Inlandsche militairen op
Samarang zullen. Fol: 85.
Ende M:M te Macasser werden gelast de kotter zo veel
mogelijk
teversterken
met
Europeesen
en
arrangementten maaken met partien lieren om Ternaten
van rijst te voorzien. Fol: 85.
De provisioneele geheimschrijver van den Heer
Generaal Frijkenius van Braam als zodanig berestijd
onder bevordering tot koopman. Fol: 85.
Den gewezen gehijmschrijver van wijlen den Heer
Commissaris Generaal Frijkenius Abraham Faure aan
gesteld als assumeerd lid in den raad van justitie. Fol: 86.
Ontfangst eener missive van de Hoge Regeering in dato
7 deezer. Fol: 86.
Waar op verstaan is: 1.) Voor communicatie aan te
neemen de aanstelling van Frijkenius stramfer tot koster
van de Holl: kerk. Fol: 86.
Van Jan Hendrik Tienekes tot binnen regent in het
chinnes hospitaal en achmal soeta wangsa poerba nagara
tot van boedelmeesteren. Fol: 86.
Als meede van de in commando stelling van den kapitain
Carel Mulder op het de resolutie en het changement van
den lieutenant ter zee Dirk Hogerwaart tot extra ordinair
lieutenant bij de artillerie. Fol: 86.
2.) Den opperchiruurgijn van het casteel en visitateur van
de rheede Dirk Boekhorst te stellen in burger vrijdom.
Fol: 86.
3.) De dispositie aantehouden op het verzoek van de
doodgraver van het buijten Portugeesch kerschof Isaac
Janszen om bevrijdring van ambtgeld. Fol: 87.
4.) Op de gunstige voordragt vande officieren de
Chineesch natie de banneling que seksoan te
permitteeren om nog een jaar hier te blijven. Fol: 87.
5.) Alvorens te disponeeren op de propositie vande Heer
Neun om alle partikulieren verkoop uijt des compagnie
pakhuijsen en administratien te verbieden. Fol: 87.
Zal nader berigt vande Hooge Regeering worden
gevraagd. Fol: 88.
En in middels de hier bij vermelde qualificatie worden
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verleend. Fol: 88.
• Zijnde den Heer Commissaris Generaal Siberg
gedechargeerd van de op Hoogstde zelve gedecerneerde
commissoriaal raakende de vermindering der
administrateurs enz. Fol: 89.
• Zuiver winst der verjogte amfioen op den 28 ste junij
jongsteleeden. Fol: 89.
• Den Heer Generaal heeft Hoogst de selfds aandeel daar
in aande compagnie afgestaan. Fol: 89.
• Bepaalde bij eenkomst op den 10 de deezer om te
delibereeren op de stukken rakende eene reductie in het
werk der soldijen. Fol: 89.
10 julij 1797
• Dispositien op de door de Hooge Regeering aangeboden
stukken rakende eene reductie in het werk der soldijen.
Fol: 90.
• Van de poincten daar by voorkomende zijn van
zodanigen dart dat de dispositie daar op geroeglijkst aan
de Hoge Regeering kan worden. Fol: 91.
• De verdiensten eemgsents gelijk haan na rang en
ancienniteit te doen. Fol: 92.
• Vande Hooge Regeering zal worden gerequreerd eene
nadere voordeagd omtrend het tractement der Soldij
bediendens. Fol: 93.
• En aan dezelve worden te kennen gegeeven het
verlangen dat deeze meuwe irrigting hog met deezer in
train worden gebragt. Fol: 94.
• Vertrekkende of overkomende dienaaren op vest
tractement gesteld zullen als dan winnen de gage voor
hun dienst bepaald. Fol: 94.
• De militairen die een nieuw verband willen aangaan zal
geen verhoging in gagie maar een redelijk handgeld
worden gegeeven. Fol: 95.
• Waar van bij de eerste geleegenheid aan de Heeren
meesters zal moeten worden kerris gegeeven. Fol: 95.
• Het berigt van het opperhoofd Smit over de onder dienst
doende pennisten door voorshreeven dispositien voor
vervallen gehouden. Fol: 95.
• Gearresteerde geheime en secrete missive aan de Hooge
Regeering. Fol: 96.
15 julij 1797
• Gearresteerde secrete resolutie van den 6 meij
jongstleeden. Fol: 97.
• Item twee van den 25 februarij en 3 junij 1797 om onder
de secretaris Keijser bewaard te blijven. Fol: 97.
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 97.
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Ontfangst eener missive van den commissaris
Banjermassing van boekholtz houdende kennis geeving
van de tijd van zijn apparence komst naar herwaards.
Fol: 97.
Waar van verstaan is aanteekening te houden. Fol: 98.
Voordragt van het drie ledig verzoek van den chef der
artillerie D' ormaneij. Fol: 98.
Waar op verstaan is:1.) Zijn verzoek om de nodige
klerken aande Hooge Regeering over te laten. Fol: 99.
2.) Tot een beeter bestaan zijn douceur van rijkdaalder
80 tot rijksdaalder 100 te verhogen. Fol: 99.
3.) Dog zijn verzoek om bevordering tot Major voor eerst
nog uitgesteld te laten. Fol: 99.
Den tot opzigter der timmerag een benoemde kapitain
der artillerie te Maccasser waschenvelder zal naar
herwaards worden ontboden. Fol: 99.
Deliberatie bij resumtie op het berigt nopens den staat
der Bataviasche weeskamer en verdere daar toe relatire
papieren. Fol: 100.
Waar op verstaan is: 1.) De inkomsten van den secretaris
volgens de daar van geformeerde tabel te reguleeren. Fol:
100-102.
Waar door voor vervallen werd gehouden het verzoek
van den secretaris vogelaar om ontheffing van ambtgeld.
Fol: 103.
2.) Om de hier bij vermelde reedenen de president en
leeden te ontheffen van het stellen van borgtogt. Fol:
103.
3.) Zig te conformeeren met alle de daar toe relatie
besluiten door de Hooge Regeering genomen. Fol: 103.
Egter onder de hier bij vermelde remaaque. Fol: 104.
Terwijl als nuttig is beschouwd dat gerenoveerd werde
de orde vanden 20 ste julij 1762 aan gaande het opgeeven
der pretensien ten lasten de boedels. Fol: 104.
4.) De Hooge Regeering te qualificeeren om door
weeskamer in des compagnie kas te laten overbrengen
rijksdaalder 100000. Fol: 104.
5.) Genoegen te neemen met de elucidatien omtrend twee
poster die vanden overneem waren uitgezonderd. Fol:
105.
En laastelijk den boekhouder en gezworen klerk van
gedte kamer P: kamphuis te bevorderen tot
onderkoopman. Fol: 106.
Ingekomen berigt van commissarissen ter zee en tevelde
op het verzoek van den lieutenant ingeniuer Mehl. Fol:
107.
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Is verstaan het zelve vogreerst buijten dispositie te
houden. Fol: 107.
18 julij 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
108.
• Deliberatie bij resumtie op een missive vande Hooge
Regeering in dato 14 deezer. Fol: 108.
• De Javas gouverneur zal worden aangeschreeven de door
Said Aloene Segab van banjer aldaar aangebragt kisten
amfioen bij geleegenheid naar herwaards te zenden. Fol:
108.
• Te approbeeren het bekoperen van de kotter de patriot en
het in commando stellen daar op vanden kapitain ter zee
Muller. Fol: 109.
• De Javasche Minister zullen worden aangeschreeven om
zonder uitstel te imen het door de dienaaren aldaar
verschuldigd ambtgeld. Fol: 109.
• Mitgaders de Hooge Regeering voor zo verre
voorschreeven ordre van applicatie kan zijn op deeze
hoofd plaats. Fol: 110.
• Onder de hier bij vermelde te kennen gave. Fol: 110.
• Deliberatie bij resumtie op de hier bij vermelde requisten
om bevrijding van ambtgeld. Fol: 111.
• Waar omtrend verstaan de gewezen commandant van
Jan Jongpoura Fredrik van Chambon en zijne
successeuren in der tijd daar van te ontheffen. Fol: 112.
• Zo ook de administrateurs van het ijzer in provisie
magazijn tot ultimo december 1796. Fol: 112.
• Dog de overige als van den secretaris van
boedelmeesteren du Puij van den translateur op Java
wardenaar van den gewezen commando van Tangerang
vetter item van die van Mr. Cornelis van de
administrateur van het graan magazijn te ontzeggen. Fol:
112.
• Aanstelling van den kapitein bij het request van
Wurtemberg Carel Fredrik Gaupp tot kapitain in des
compagnie dienste. Fol: 113.
22 julij 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering en aan de
Javasche ministers, 22 julij 1797.
• Productie door den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh van eenige papieren gevonden in de boedel
van wijlen zij Hooge Edelheid Frijkenius, 22 julij 1797.
• Die gevoegd zullen worden bij de andere stukken
rakende de gecombineerde vergaderingen, 22 julij 1797.
• Ontfangst eener origineel missive van den commissaris
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van Boekholtz waar van het duplicaat bereids is
ingekomen, 22 julij 1797.
• Deliberatie van resumtie op de missive van de Hooge
Regeering in dato 14 deeser, 22 julij 1797.
• Waar op verstaan is: 1.) Aan te houden het verzoek van
den groot winkelier huw om ontheffing van ambtgeld, 22
julij 1797.
• 2.) Afte wagten het aande Heer Neun gedemandeerd
onderzoek omtrend den particulieren verkoop uit des
compagnie pakhuijsen enz:, 22 julij 1797.
• 3.) Om den goede uijtslag zullen voortam alle des
compagnie vaartuigen bij aanbeszeeding moeten
waarden gerepareerd, 22 julij 1797.
• De Hooge Regeering zal worden te kennen gegeeven dat
men een juister bereekening hadde verwagt van de
voordeelen die uit voorszoon aanbesteedingen zouden
resulteeren, 22 julij 1797.
• Lecture eener missive van de Regeering in dato 21
deezer, 22 julij 1797.
• Waar omtrend besloten is, 22 julij 1797.
• 1.) Voor communicatie aan te neemen de plaatzing van
het canon op de stadswallen enz, 22 julij 1797.
• 2.) De dispositie aan te houden op het voorstel tot
vermeerdering der gagie van den jul Christen militairen,
22 julij 1797.
• Zullende den heer Commissaris Generaal Siberg
suppesiteeren eene specifieke aanwijsing hoedanig alle
trouppes op Batavia worden bezoldigd, 22 julij 1797.
• Te berusten in de aanstelling van den oudsten zoon van
den overleede Sulthan Anom tot mede Sulthan van
Cheribon, 22 julij 1797.
• 4.) Te approbeeren de aanstelling van ham tot equipagie
boekhouder, 22 julij 1797.
• Zullende de Hooge Regeering om trem voornoem twee
aanstellingen het terzijde vermelde worden te kennen
gegeeven, 22 julij 1797.
• 5.) Genoegen te neemen dat de aangestelde binnen regent
van het Chineesche hospitaal Jan Hendrik Tienekes heeft
behouden de rang van oud koopman, 22 julij 1797.
• 6.) Aantehouden het verzoek van den kapitein der
Chineesen Oeij Biankong om ontheffing van ambtgeld,
22 julij 1797.
• Eene inkomst verhandeling over de ongezondheid van
Batavia teveegen bij de andere stukken, 22 julij 1797.
29 julij 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering en aan de

H O G E C O M M I S S I E | 758

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Javasche ministers. Fol: 114.
Productie door den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh van eenige papieren gevonden in de boedel
van wijlen zij Hooge Edelheid Frijkenius. Fol: 114.
Die gevoegd zullen worden bij de andere stukken
rakende de gecombineerde vergaderingen. Fol: 115.
Ontfangst eener origineel missive van den commissaris
van Boekholtz waar van het duplicaat bereids is
ingekomen. Fol: 115.
Deliberatie van resumtie op de missive van de Hooge
Regeering in dato 14 deeser. Fol: 116.
Waar op verstaan is: 1.) Aan te houden het verzoek van
den groot winkelier huw om ontheffing van ambtgeld.
Fol: 116.
2.) Afte wagten het aande Heer Neun gedemandeerd
onderzoek omtrend den particulieren verkoop uit des
compagnie pakhuijsen enz:. Fol: 116.
3.) Om den goede uijtslag zullen voortam alle des
compagnie vaartuigen bij aanbeszeeding moeten
waarden gerepareerd. Fol: 116.
De Hooge Regeering zal worden te kennen gegeeven dat
men een juister bereekening hadde verwagt van de
voordeelen die uit voorszoon aanbesteedingen zouden
resulteeren. Fol: 117.
Lecture eener missive van de Regeering in dato 21
deezer. Fol: 117.
Waar omtrend besloten is. Fol: 117.
1.) Voor communicatie aan te neemen de plaatzing van
het canon op de stadswallen enz. Fol: 118.
2.) De dispositie aan te houden op het voorstel tot
vermeerdering der gagie van den jul Christen militairen.
Fol: 118.
Zullende den heer Commissaris Generaal Siberg
suppesiteeren eene specifieke aanwijsing hoedanig alle
trouppes op Batavia worden bezoldigd. Fol: 118.
Te berusten in de aanstelling van den oudsten zoon van
den overleede Sulthan Anom tot mede Sulthan van
Cheribon. Fol: 118.
4.) Te approbeeren de aanstelling van ham tot equipagie
boekhouder. Fol: 118.
Zullende de Hooge Regeering om trem voornoem twee
aanstellingen het terzijde vermelde worden te kennen
gegeeven. Fol: 119.
5.) Genoegen te neemen dat de aangestelde binnen regent
van het Chineesche hospitaal Jan Hendrik Tienekes heeft
behouden de rang van oud koopman. Fol: 119.
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6.) Aantehouden het verzoek van den kapitein der
Chineesen Oeij Biankong om ontheffing van ambtgeld.
Fol: 119.
Eene inkomst verhandeling over de ongezondheid van
Batavia teveegen bij de andere stukken. Fol: 119.
Gearresteerde misseves aan de Hooge Regeering. Fol:
120.
Ontfangst eener misisve van den Gouverneur van
Macassers Willem Beth Jacobsz in dato 14 julij 1797.
Fol: 120.
Waar bij hij herwaards overzend 185 koppen
Europeesen. Fol: 120.
En verzoek doed om eenige Inlandsche Hulptroepen.
Fol: 121.
Waar op verstaan is van de eijsching van voorscheeren
manschappen als in kennis te geeven aan de Hooge
Regeering. Fol: 121.
Met qualificatie om de paduakangs die transport hebben
gediend ten spoedigsten te rug te zenden. Fol: 121.
En dezelve op Java te doen innemen 100 jul militairen.
Fol: 121.
Lecture eener in het Engelsch geschreeven brief van
zeekere kapitain George Gardner. Fol: 121.
Houdende informatie van eenige naar herwaards
gedepecheerde brieven met J: F Spoenlin. Fol: 122.
Van de voornoem Spoenlin zal een certificaat worden
gerequireerd van voorschreeven door hem aangebragte
brieven enz. Fol: 123.
Ontfangen recommandatie van den Fiskaansch consulte
de Franch opzigtelijk de kapitain Constantini. Fol: 123.
Van deeze geleegenheid zal des mogelijk gebruijk
worden gemaakt producten opvragt naar Nederland te
zenden. Fol: 123.
1.) Verzoek der officieren van des lands fregat
medemblik om eene maandelijksch toelage. Fol: 124.
De Heeren Commissarissen Generaal Nederburgh van
Overstraten communiceeren dat voorscha instantie te
sterksten was geappuieerd door der zelver commandant
Rasch. Fol: 124.
Waar op verstaan is aan voorschreeven commandant des
maandelijks te laten afgeeven een honderd rijkdaalders
ter desterbatie onder voormelde officieren. Fol: 125.
Verleende permissie aanden onderkoopman D: F van
Alphen om naar Java te mogen overgaan. Fol: 126.
Lecture eener missive vande Hooge Regeering in daro
28 julij 1797. Fol: 126.
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Waar op verstaan is: 1.) Voor communicatie aan te
neemen de toegelegde 40 rijksdaalders ter maand aan de
provisionle commandant der artillerie D' ormaneij voor
schrij floomen. Fol: 126.
• 2.) Tot eerste suppost op het generale visite comptoir
aaante stellen den onderkoopman Willem Brinkman met
bevordering tot koopman. Fol: 126.
• En tot onderkoopman der boekhouder J: C: Goldman
mitgaders. Fol: 127.
• 3.) De hier bij opgenoemde persoonen bij het reg
Wurtembergsche op java tevorderen en. Fol: 127.
• 4.) Om de hier bij vermelde reedenen den kapitain bij
voorschreeven regiment van Fraquemont aan te stellen
tot kapitain bij de artillerie compagnie. Fol: 127.
• 5.) Nog de twee hier bij opgenoemde persoonen onder
voorschreeven regiment te bevorderen. Fol: 128.
• 6.) Te approbeeren de in commando plaatzing van den
kapitain J: Sanberg op het schip het slot capelle. Fol: 128.
• 7.) Zig te conformeeren met de besluiten door de Hooge
Regeering genoemen op de stukken tot eene reductie in
het soldijwerk. Fol: 128.
• Deliberatie van resumtie op het poinct rekende uit
moddering der stadsgragten. Fol: 128.
• Waar omtrend is goedgevonden de Hooge Regeering tot
de uijtmaddering van eenige gragten qualificatie te
geeven. Fol: 129.
• Onder te kennen gave dat men verwagt dat scheepenen
alle mogelijke attentie op dit poinct zullen verstigen. Fol:
129.
• Terwijl de verdere dispositien daar omtrend tot een
volgende geleegenhied aangehouden. Fol: 130.
• Bekomen tijding vanden geweese Malaksch gouverneur
coupers van eene aanzienelijke toerusting die te madras
weird geroed gemaakt. Fol: 130.
• Waar omtrend is verstaan in de door de Hooge Regeering
daar opgenome besluiten provisioneel te berusten. Fol:
131.
5 augustus 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
132.
• Deliberatie bij resumtie op een berigt nopens de
desperate passen van het stads vendu comptoir. Fol: 132.
• Mitgaders op een nader berigt deswegens. Fol: 133.
• So is het hier bij vermelde daar omtrend in agting
genomen zijnde. Fol: 133.
• Verstaan de Hooge Regeering aan te beveelen om te
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zorgen dat dezelve door het vorige vendu comptoir
worde vergoed. Fol: 133.
En daar toe in mindering laten strekken de ingehouden
vendu salarissen van 1796. Fol: 134.
Als meede onafgehaalde vendu gelden zeedert 1792. Fol:
134.
Voorts nog het 2 precento door de compagnie genoten
over voorschreeve desperaat geworden posten. Fol: 134.
En wijders verdumeesteren en hunne afslagen
gelibereerd van het door hum nog verschuldigd
amptgeld. Fol: 135.
Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato 4
deezer. Fol: 135.
Waar op is verstaan: 1.) Te approbeeren het vonnis des
doodu teegens de slaaf Littiam. Fol: 135.
2.) Goed te keuren de door de Hooge Regeering
genomen dispositien op de onlangs bevonden te kort
koming in des compagnie ijzer magazijn. Fol: 135.
Dog aangehouden het poincten raakende het bestaan der
administrateurs in voormelde maguazijn. Fol: 136.
3.) Voor communicatie aan teneemen dat de Smits
winkel op de equipagiewefis gelaten onder het opzigt
van de Baas van de wapen kamer. Fol: 136.
4.) Te permitteren aan den oud capitain lieutenant van de
cavallerie Manoth om zijn vertrek naar Europa voor
eerste moge uitstellen. Fol: 137.
Te approbeeren de genomen waatregulen omtrend de
waarneewing van de vacante post van visitateurs van de
Rheede. Fol: 137.
Aanstelling van de hier bij op genoemde persoonen tot
ordinair vuurwerkers bij de artillerie. Fol: 137.
Genomen inspectie door Heeren Commissarissen
Generaal van de jregens woordige stand plaats der
looijerrij en buffels en varkens slagterijen. Fol: 138.
Is des wegens het hier bij vermelde in agting genomen
weezende. Fol: 138.
Als een voor die traficquer geschikter plaats bevonden te
zijn het terrein langs en bewesten de zo geraamde
westerringsloot. Fol: 139.
Waar meede de quiteresseerdens in dezelve ook
genoegen hadde genoemen. Fol: 139.
Hebbende de eigenaars der looijerijen alleenlijk eene
billijke schade loostelling verzogt. Fol: 139.
En die der buffels en varkens slagterijen dat hunne
affaires te gelijk met die der looijerijen mogte worden
verplaatst. Fol: 140.
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Zullende de Hooge Regeering de executie van dit alles
worden opgedragen. Fol: 140-141.
12 augustus 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
142.
• Verzoek de officieren van des lands fregat medemblik
opzigtelijk de aan haar bij resolutie van den 29 julij
geaccordeerde toelage. Fol: 142.
• Waar op verstaan is de dispositie uit te stellen. Fol: 143.
• Aanhouding der dispositie op twee brieven van den
commissaris tot de zaken van Banjermassing van
boekholtz. Fol: 143.
• Zullende dezelve in middels naar herwaards worden
ontboden. Fol: 143.
• Gelijk ook is aangehouden de dispositie op een missive
van den Sulthan en Radja van Banjar. Fol: 143.
• Deliberatie bij resumtie op het verzoek van den gewezen
Malaksch gouverneur couperus relatief de overgave van
dieplaats aan de Engelschen. Fol: 144.
• Is des wegens het hier bij vermelde begreepen weesende.
Fol: 144.
• Ingekomen certificaat van J: F Spoenlin met opzigt der
door voor aangebragte brieven. Fol: 145.
• Deliberatie bij resumtie op de door de Hooge Regeering
gemaakte bedenking omtrend het aangeschreven der
Heeren Meesteren opzigtelijk de sententie in de zaak van
d Hugonct de Bas en de La Roche. Fol: 145.
• Is daar op het hier nevens gewoteerde geremarqueerd
zijnde. Fol: 146.
• Verstaan de Hooge Regeering aan de Heeren Meesters
zelve te renvoijeeren. Fol: 146.
• Deliberatie bij resumtie op de voordragt der Hooge
Regeering tot ontheffing van de boedel van wijlen den
Heer Directeur generaal Breton tot 35118: 11: 8. Fol:
146.
• Waar omtrend is verstaan gedagte regeering qualificatie
te verleenen. Fol: 147.
• Besluit om met de uitgraving van eenige stads gragten
voor eerst te superledeeren. Fol: 147.
• Berigt te vorderen van den major der genie barbier
opzigtelijk de hier bij opgenoemde overblijfselen van
schutsluijsten. Fol: 148.
• Als meede omtrend het opvissehen der afdrijvende
krengen uit de Tjieliewoong. Fol: 148-149.
19 augustus 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering en eene
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aan den commissaris van boekholtz. Fol: 150.
Bedeelde P:S bij een duplicaat brief van den commissaris
van Colombus vijf Engelsche schepen waaren gezien.
Fol: 150.
Vervallen verzoek van het opperhoofd van Timor T
Wanjon om van daar te mogen worden op ontboden. Fol:
151.
Deliberatie bij resumtie op een ingekomen berigt van den
gecomitterde over de zaaken van den inlander Engelhard
nopens de culture der indigo. Fol: 151.
Zijn daar omtrend conform de consideratien van den
Heer commissaris gouverneur generaal van overstraten
de hier bij vermelde dispositien genomen. Fol: 151-152.
Dat aan den commandeur van Bantam en den resident
van Cheribon stricte ordres zullen worden gegeeven om
het overlopen van den inlanders uit voorschreeven
districten tegen te gaan. Fol: 153.
Dat de inlanders die in de indigo fabrieken
geemploijeerd worden geexcusseerd zullen zijn van het
planten van coffij. Fol: 154.
Dat men zig voor eerst zal vergenoemen de opgave van
den gecommitteerde volgens welke hij als mogelijk steld
dat de landen van Graeca Moentjang. Fol: 155.
Dat de gecommitteerde ten eersten uit ieder der
voornoemde districten naar Tagal en Paccalongang zal
zenden twee knappe inlanders. Fol: 156.
Dat de gecommitteerde volleedige afschriften van de
voorschreeven Javasche instructie zal bezorgen en ter
hand stellen. Fol: 157.
Dat de gemeene man of eerste teverancier de peeper zal
moeten leeveren aan de regent het picol 140 voor
rijksdaalder 5 zilver geld en mindere gedeeltens. Fol:
158.
Dat een ieder vrijheid sal hebben op verschreeven
bassaars dagelijks zijne producten te markt brengen
zonder daar voor iets. Fol: 159.
Dat en het regentschap Tjanjoer zo wel als in de andere
voorschreeven regentschappen voor eerst maar eene
bassaar ter proeve zal worden aangelegd. Fol: 160.
Waar van extract en copia van voorschreeven berigt aan
de Hooge Regeering zal worden gezonden en een gelijk
extract aan voornoemde gecommitteerde worden ter
hand gesteld. Fol: 161.
Deliberatie bij resumtie op het verzoek der officieren van
des lands fregat medemblik nopens de aan hun
accordeerde maamdelijksche verstrekking in gelde. Fol:
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161.
Waar op verstaan is dezelve het informeering dat hun
verzoek favorabel aan Heeren Bewindhebberen zal
worden voorgedragen. Fol: 162.
En den kapitein lieutenant Rasch in consideratie werden
gegeeven of aanboord van dat fregat met zonde kome
worden geemploijeerd de eerste schrijver van d amazoon
v broudag. Fol: 163.
Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
18 deezer. Fol: 163.
Bedeelende de voorgenome veranderde begraaf plaats
ten voordwisten van Tanna-abang. Fol: 163.
Dog dat de Heer van rienisdijk voor de afstand van het
stukje gronds daar toe in recompens hadde verzogt het
land Papisangan. Fol: 164.
Waar op is goedgevonden het voorschreeven plan nader
aftewagten. Fol: 164.
Dog in overweging genomen zijnde voormelde verzoek
van de Heer van riemsdijk. Fol: 165.
So is uit een berigt van Heemraden gebleeken dat land
aan hem onder de hier bij vermelde bepalingen kan
worden afgestaan. Fol: 165.
Waar toe de Hooge Regeering qualificatie zal worden
gegeeven. Fol: 166.
En is bij deeze geleegenheid verstaan te ontzeggen het
op den 4 october 1794 door gemelde Heer van riemsdijk
gedaan verzoek om een ander stuk land aan de rivier
Tjitarum geleegen. Fol: 167.
Zullende vande Hooge Regeering worden regiment de
kaart van faastgemelde stuk land in der tijd aan haar
gezonden. Fol: 167.
Aanstelling van Albert Hendriks en Wetters we iters tot
lieutenants bij het corps artillerie te Samarang. Fol: 168.
En den bombardier Christiaan Ruby ordinair
vuurwerker. Fol: 168.
Voorts tot lieutenant militaire den vaandrig Hendrik
Andries warlich. Fol: 168.
Mitgaders tot vaardrig den sergaant Fredrik Hendriks
van Heilbrouwen. Fol: 168.
Laatstelijk den titul en rang van vaandrig toegevoed
aanden post houder te oen orang J: H Gieseke. Fol: 169.
Approbatie der door de Hooge Regeering gedaane
aanstelling van D te boekhorst tot lid van Heemraden.
Fol: 169.
Ontslag van G:H de Witt als eerste administraten in het
provisie magazijn. Fol: 169.
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26 augustus 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
170.
• Ontfangst van Palembang van een gerevider memorie
menage voor dat comptoir. Fol: 170.
• De heer Commisaris Gouverneur Generaal is verzogt te
willen suppedicte over de laaste door de Hooge
Regeering door omtrend gemaaste bepalengen. Fol: 170.
• Gedemandeerd onderzoek aande Hooge Regeering van
het verslag van den commissaris van Boekholtz nopens
Banjer. Fol: 170.
• Aanteekening te houden van eene ontfangen missive
vande Javasche minister met relatie tot het ambtgeld.
Fol: 171.
• Waar van copia zal gezonden worden aande Hooge
Regeering. Fol: 171.
• Ingekomen consideratien van den kapitain lieutenant
Johannes Rasch met opzigt tot het plaatzen van de eerste
schrijver brounbag. Fol: 171.
• En kennis gave van eenige ontdekledefeeten aan
voornoem bodem. Fol: 172.
• So is om de hier bij vermelde reedenen verslaven
voornoem broubag te laten behonden het douceur van
rijkdaalder 50 ter maand. Fol: 172.
• En het verdere voor notificatie aangenomen. Fol: 173.
• Geaccordeeren instantie aan de officianten vande
amfioen directie om het verloenen credit aan de
respective kopers amfioen te brengen tot rijksdaalder
150000. Fol: 173.
• De ses extra ordinair dienst doende klerken ter secretarij
van de Hoge Commissie nog voor een tijd
geconntinueerd en toegelegd een douceur van
rijksdaalder 10 termaand. Fol: 174.
• Den Heer Commissaris Gouvernuer Generaal van
overstraten heeft gedeclareerd van begrip te zijn dat
voornoem klerken dat douceur met competeerd. Fol:
174.
• Aanstelling van Elias Jacob Roesler tot ordinair klerk ter
voormelde secretarij opeen douceur van rijkdaalder 30
termaand. Fol: 174.
• Verleende qualificatie tot den in koop van 20 riemen
klijn formaat schrijf papier ten dienste van gedagte
secretarij. Fol: 175.
• Lecture eener missive vande Hooge Regeering in dato 25
deezer. Fol: 175.
• Waar op is verstaan: 1.) Qualificatie te verleenen tot de
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aanstelling van den mam pauwaschen prins maasjoeried
tot hoofd van succadana. Fol: 175-182.
• 2.) Kwitschelding van tijd van confinement toe te staan
aan zeekere Abdul Habib. Fol: 183.
• 3.) Huibert palm als tweede resident te Djocjacarta te
ontslaan en in zijn plaats Johanna Gerardus van den Berg
aantestellein. Fol: 183.
• 4.) Te berusten in de dispositien zo omtrend de 5
precento door de administrateurs op de particuliere
verkoop genoten als de verkoop ter sloop vande Bark
vredelief. Fol: 183.
• 5.) Den adsistent Joseph Klein uit dienst te ontslaan en
aan den Major Michiel Barbier indves steede 25
rijksdaalder voor een klerk toeteleggen. Fol: 183.
• 6.) Te ontzeggen het verzoek van den Landrost Hartsinck
om bevrijding van ambtgeld. Fol: 184.
• 7.) Aantehouden de dispositie omtrend de luit betaaling
van rijksdaalder 36696 competeerende aan sommige
dulhebberen in de gedissolveerde amfioen sociteit in
Nederland. Fol: 184.
• 8.) Item op het verzoek van den gewezen equipagie
opzigter van Banda Willem van der Sluis om
changement tot een politieke bediening. Fol: 184.
• Voorts aanteekening te houden dat de hier bij vermelde
teekeningen bij voorschreeven missive met zijn
geworden. Fol: 184.
• Aanstelling van Wurtemburg…Oechsle tot ordinair
vuurwerker bij de artillerij. Fol: 185.
2 september 1797
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 186.
• Item de resolutie van den 19 augustus jongstleeden op
een berigt van den gecomitteerde engelhard. Fol: 186.
• Verbectering van inkomsten aan den secretaris keijser
toegelegd. Fol: 186.
• Voor notificatie aangenomen twee brieven als een
vanden keijzer en een vanden Sulthan van Java. Fol: 187188.
9 september 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
189.
• Item de resolutie van junij jongsleeden. Fol: 189.
• Deliberatie bij resumtie op het verzoek van specht en
roseboun om opgave van rijksdaalder 36696 in steede
van de verleende assignatien ten behoeve der Nederland
bevinderde participanten in de gedissolveerde amfioen
sociteit. Fol: 189-190.
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De suppletie van rijksdaalder 43717 32/2 geschied zijnde
zal de Hooge Regeering op voorschreeven versoek
kommen en de. Fol: 191.
Voorts te requiremen eene excurte staat van gemelde
societeit. Fol: 192.
Deliberatie bij resumtie op de beswaren van de
gecomunitterde engelhard nopens zijn ambtgeld. Fol:
193.
Waar omtrend verstaanste persisteeren bij de reeds
gemaakte bepaling voort jaar 1796. Fol: 194.
Met reserde om des wegens voor het vervolg nadere
bepalingen te maken. Fol: 194.
Geaccordeerd 1/2 precento interest aan voornoem
gecommitteerde op de agterstellen der regesrten. Fol:
195.
Geacoordeerde verhoging van gage aan de inlandsche
christen militairen. Fol: 196.
Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato 8
deezer. Fol: 196.
Waar op verstaan is: 1.) Aantehouden de dispositie op
het vertoog van de Heer Neun over de particuliere
verkoop uit des compagnie pakhuijsen en het bestaan der
administraten enz. Fol: 196-197.
Zijnde de Heer Commissaris Generaal Siberg verzogt
voorschreeven stuk te willen examineeren. Fol: 197.
2.) Zig te conformeeren met het voorstel van welmelde
regeering tot het afstaan van een capitain van de
compagnie aan de doensch supercargas Samuel Fraugitt
Grutner en Henrich Hornemar. Fol: 197.
3.) Te accordeeren het ontslag van den gewesen groot
win kelier heim met de rang van oud scheepen. Fol: 198.
4.) Item de readmissie van den adsistent klein om bij den
directeur der fortificatien dienst te doen. Fol: 198.
5.) De dispositie aan te houden nopens de verkoop der
scheepen vaseo de Christophorus Colombus en St
Laurens. Fol: 198.
Voor notificatie aangenomen eene secrete missive van
de Hoge Regeering van den 9 ste deezer. Fol: 198.
Aanstelling van den major tit Laurentius Kesman tot
major effec. Fol: 199.
Qualificatie te verleenen tot het en gageeren van eenige
jonge lieden tot cadet bij de genie. Fol: 199.
Gecommuniceerde slegte gesteldheid van des lands
fregat medemblik door den kapitain lieutenant Rasch.
Fol: 199.
Die daar omtrend het hier bij vermelde zal worden te
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kennen gegeven. Fol: 200-201.
16 september 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
202.
• Deliberatie bij resumtie omtrend den verkoop door de
Hooge Regeering gedaan van de scheepen Vasco de
gama Christophorus Colombus en St. Laurens. Fol: 202.
• Waar omtrend door de Heer Commissaris Generaal
Nederburgh het hier bij vermelde te keemen gegeeven
zijnde. Fol: 202.
• Is verstaan die verkoop onder de hier nevens genoteerde
aanmerking te passeeren. Fol: 203.
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering in dato
15 deezer. Fol: 204.
• Waar op verstaan is: 1.) Voor communicatie aan te
neemen het bedeelde met relatie tot de mam pauwasche
prins Maas Jacriet. Fol: 204.
• 2.) Nouwkeuringen informatien te laaten neemen met
opzigt tot het door de heer van riensdijk verzogte land
Papisangan. Fol: 204.
• 3.) Te berusten in de vergoeding aan de weduwe van
wijlen den administrateur in het graamagazijn jonas
opgelegd. Fol: 205.
• 4.) Zig te late welgevallen de verleende dispensatie aan
den lieutenant Jean Philips Francois Filz van het placaat
van haar Hoog mogen van den 3 de julijk 1750. Fol: 206.
• 5.) De Hooge Regeering aan te beveelen om bij voor
komende geleegenheeden reflexie te slaan op de persoon
van Gerrit Willem Casemier van Motman. Fol: 207.
• 6.) Aan den van Ceijlon herwaards overgekomen
boekhouder Franken toe te leggen rijksdaalders 25
termaand. Fol: 207.
• 7.) De Hooge Regeering te gelasten met alle ernst
onderzoek te doen naar zeeker voor geeven van den
posthoeks gezaghebber van Hogendorp omtrend het ter
houw komen van zijn bark berusten straat Lombok. Fol:
208.
• 8.) Volokomen goed te keuren het besluit der Hoge
Regeering om de te Banjermassing opgebragte goerab
publick te doen verkopen. Fol: 209.
• 9.) Te approbeeren het vonnis des doods ten lasten van
de slaaf batje. Fol: 209.
• Op de verdere poincten de dispositie aan te houden. Fol:
209.
• Voor notificatie aangenomen een secrete missive van
den Hooge Regeering in dato 15 deezer. Fol: 209.
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De bevordering van den titulair major kesman tot major
effectief zal moeten worden gereekend te zijn ingegaan
mit de dog van de aanstelling van der kapitain Fribolin
tot major. Fol: 209.
• So is deenvolgens goedgevonden op het daar toe
voorgedragen door zijn Hoog Edelheid van overstraten
nader te bepaalen. Fol: 210.
• Aan den gewesen Bandasch equipagie opzigter van der
sluis toegelegt het halve tractement van een kapitein
lieutenant ter zee. Fol: 211.
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
212.
23 september 1797
• Item resolutien van julij jongstleeden. Fol: 212.
• Op de ingekomen bezwaaren van eenige javasche
ministers en dienaaren om bevrijding vermindering vam
ambtgeld. Fol: 212.
• Is den Heer Commissaris en Gouverneurs van
overstraten verzogt die stukken te willen examineeren.
Fol: 212.
• Deliberatie bij resumtie op de hier bij vermelde
verzoeken om bevrijding van ambtgeld. Fol: 213.
• So is verstaan den gewesen groot winkelier heim den
schrijver vande boom heer driks ende doodgraven jansz
daar van geheel te libereeren. Fol: 213.
• Verbeeterde inkomsten van beide scheppregters. Fol:
213-217.
• Op een ingekomen berigt van de opperkooplieden deezes
casteels betreffende de minderheeden op de in Nederland
uit geleeverde ladingen peeper door de particuliere
ingehouden scheepen. Fol: 218.
• Is verstaan de dispositien aan te houden. Fol: 218.
• Terwijl voor notificatie is aangenomen dat geene der
kapitains vande compagnie zig wilde laten engageeden
op het densch schip Christainus Septimus. Fol: 218.
• Van den landmeeter tencij berigt te vorderen ter
voorzieningen in de afleeding van het water uijt het
molenuliet. Fol: 218.
• Gedelineerde propositien van spoenlin ter vervoer van
producten op vragt naar Nederland. Fol: 219-224.
• Geapprobeerde verleende adsistentie aan den capitain
lieutenant Rasch van een oppermeester van de
compagnie. Fol: 225.
30 september 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
226.
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Geaccordeerde instantie aan den gecommitteerde tot en
over de zaken van den Inlander Engelhard dat de
schulden der regenten door de compagnie mogte worden
over genomen. Fol: 226-227.
• Bezwaaren der administrateurs van de westzijsche en
waterpoort nopens de jongst gemaakte schikkingen
omtrend hunne inkomsten. Fol: 228-230.
• Waar op verstaan is den Heer Commissaris Generaal
Siberg te versoeken die beswaaren te willen
examineeren. Fol: 231.
• Uijt de staat reekening van de Bank van leening over het
jaar 1796/7 genoteerd zijnde dat aan interessen
geprositeerd is rijksdaalder 16609:38:8. Fol: 231.
• Is overigens de dispositie aan de Hooge Regeering
overgelaten. Fol: 231.
• Aan den gewesen Malakasch Gouverneurs Abrahamus
Couperus zal door gegeeven van den dispositie ten zijner
opzigte genomen in dato 12 augustus. Fol: 231-232.
7 october 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
233.
• Met intex tu vermelde vreewde scheepen worden
origeneele en dat duplicaat papieren naar Nederland
verzonden. Fol: 233.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 6 deezer daar bij
communicerende. Fol: 233.
• Dat zij zeeker schriftuur geentituleerd aan het volk van
Nederland en desselfs vertegen woordigers hadde
gesteld in handen van den advocaat fiscaal. Fol: 234.
• Wat na resumtie van dat schriftuur in agting weird
genomen. Fol: 234.
• En wat vervolgens conform de door den Heer
Commissaris Generaal Nederburgh daar omtrend
gesuppediteerde consideratien weird begreepen. Fol:
235.
• Waar op door Heeren Commissarissen Generaal het
nevenstaande haar vriend te kennen gegeeven. Fol: 236.
• Aangaande de verdere in houd der voormelde missive
van de Hooge Regeering zos is. Fol: 237.
• 1.) Voor communicatie aangenomen de bedeelde uijtlag
der opneemen van het stant der verkogte en verkogte
amphioen etc. Fol: 238.
• 2.) Onder zeekere conditie geaccordeerd het
voorgedragen verzoek van den curator der in
solventenalaten schappen van burgers en onchristenen
alhier dat de door den chines gan hoatkong gekogte
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amfioen aan hem magte worden afgegeeven om ze ten
faveure van desselfs boedel te verkopen. Fol: 238.
• 3.) Geapprobeerd de aan den burger Johannes Nicolaas
Bottendorp verleende Venia Atatis. Fol: 238.
• 4.) Gerefereerd aan voorige missive nopens verkoop ter
sloop van de intextu vermelde scheepen. Fol: 239.
• Dog ondernevenstaande erstige recommandatie aan de
zelve aangaande de morsjerijen der ba asen het te steelen
van de compagnie. Fol: 239.
• 5.) Goedgekeurd de gegeeve qualificatie aan den Java's
gouverneur om den vaandrig Johan Reinhard Hencke ter
dienst pracstering naar Maccasser te laten overgaan. Fol:
239.
• 6.) Geapprobeerd het over schepenen geslagen vonnis
des doods contra den chinees Lie Aloeij. Fol: 240.
• Uitgestelde dispositie betrekkelijk het aanleggen van een
nieuwe verblijf plaats voor het Bataviasch guarri zoen.
Fol: 240.
• Dog in middels onder te kennen gave van het nevens
vermelde de Hoge Regeering te gelasten. Fol: 240.
• En de afbraak naar de door den Major Barbier
aantewijzen plaatsen te doen transporteeren. Fol: 241.
• Zullende tot dat werk moeten worden geemploijeerd
ketting jongens van het ambagts quartier. Fol: 241.
• Aanstelling tot lieutenant het ingeneurs ter Samarang
Louis Miroir de Jouveneij en de zig alhier bevindende
ordinaire vuurnwerker Otto burgermeester. Fol: 241.
14 october 1797
• Gearresteerde missive aande Hoge Regeering. Fol: 242.
• Als mede resolutien van augustus. Fol: 242.
• Op een ingekome missive van de Hoge Regeering in dato
13 deezer is verstaan. Fol: 242.
• 1.) Voor communicatie aan teneemen haare bedeelde
dispositie op het verzoek van de gemagtigde van diverse
particul panten inde gewesen amphioen societeit om de
restitutie uit des compagnie cas van zeekere som als voor
hunne principalen was overgebragt. Fol: 242-246.
• Afte wagten de gerequireerde elucidatien betrekkelijk
gemelde sociteit. Fol: 247.
• 2.) De bevonlingen Jambi en Pannekoeck uijt lubarris
sement te ontslaan met permissie aan de drije vadat. Fol:
247.
• 3.) De dispositie aantehouden op de aangegaane
capitulatie metde Fransch hultrepen tot dat het formulier
van de door dezelve geprasteerde eed zal zijn
ingekomen. Fol: 247.
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•

En te approbeeren de door Roger de Kerbron
provisioneele waarneeming van de post van Chirugijn
major bij dat corps. Fol: 247.
• 4.) Te defereeren aan de door haar gedaane voordragt tot
emploij van den Franschen ingenieur corcelles in des
compagnie dienst met een maandelijksch tractement van
200 ducatens. Fol: 248.
• Eene ingekomene origineele missive van den gouverneur
te Maccasser Beth in dato 28 her met bijlagen voor
notificatie aangenomen. Fol: 248.
• Omtrend de door den collecteur van het colleteraal bij
een addres verzogte ordres nopens diverse poincten
betrekkelijk de heffing van dat middel word verklaard.
Fol: 249.
• 1.) Dat vreemdelingen aan deze belasting met subject
zijn. Fol: 249.
• 2.) Dog dat joden alhier dezelfde voor regten gemieterde
van Christen burgers wel daar aan onderheving zijn. Fol:
249.
• Gedefereerde dispositie aan de Hoge Regeering op den
verderen inhoud van voornoem adres. Fol: 249.
• Nopens de voordeelen die voor de compagnie op Macao
zouder te bedingen zijn het fourmissement van ambtgeld
door de Cantonsche bediendens mitsgaders de
verantwoorden van de eersten super carga aldaar nopens
depeche en lading van het Americaansche schip The Fair
American is de dipsositie aan Heeren bewindhebberen
overgelaten. Fol: 250.
• Als meede omtrend de bij Heeren Commissarissen
Generaal
ontstaane
bedenkingen
nopens
de
minderheeden op de peeper bij uitleevering in Nederland
gevallen. Fol: 251.
• Omtrend de door den eerste gezworen klerk ter secretarij
van de Hoge Regeering bij een berigt opgegeven
subsisteeren de ordres tegens het planten en aanhouden
van nooten musschaat boomen zo hier als op omtrend
aangeschreeven ordres. Fol: 251.
• Recommandatie aan de Hoge Regeering on den
visitateur generaal en zijn eerste suppost als nog de voor
hen bevaamde eeden te doen afleggen. Fol: 252.
• De origeenele resoluties bijlagen van de gecomit
vergaderingen blijven onder bewaaring van de Hoge
Regeering. Fol: 252-253.
21 october 1797
• Voor copie deliberatien betrekkelijk den aanleg van een
vaste verblijf plaats voor het Bataviasch quarnizoen. Fol:
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254-256.
• Missive van de Hooge Regeering in dato 20 deezer. Fol:
257.
• Geaccordeerd het voordragen verzoek van den fiscaal te
Samarang vander worm om ontlag uit compagnie dienst.
Fol: 257.
• Dezelve geremplaccerd door den onderkoopman buiten
emplooi aldaar Johannes Rubenkoning. Fol: 257.
28 october 1797
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 258.
• Finaale dispositie op het plan betrekkelijk den aanleg van
een vaste verblijft plaats voor het Bataviasch guarnisoen.
Fol: 258-260.
• De Heer Commissaris Generaal Nederburgh blijft
persisteeren bij Hoogst desselfs in de resolutien van den
21 deezer vermelde consideratien. Fol: 261.
• De nevens vermelde brief zal volgens zijn adres worden
verzonden. Fol: 261.
• Aanden Franschen ingenieur corcelles toegevoegd de
titul en rang van major. Fol: 261.
• Geapprobeerde notitie der te verzenden papieren. Fol:
262.
• Resumtie der missive van de Hoge Regeering in dato 20
deezer waar op goedg worden is. Fol: 262.
• 1.) De dispositie aante houden op de gepropeneerde
veredindering der verstrekkingen aan de equipagiewerf
en cas vaartuijgen. Fol: 262.
• 2.) Te approbeeren de geexcuseerde verstrekkingen in
nature van verschude articulen aan de administraten
schrift comptoiren etc en dat dezelve voor het vervolg in
gelde zullen wordingedaan. Fol: 262.
• 3.) Te approbeeren haare dispositien genomen opeen
adres van den collecteur van het collateraal verzoekende
om intrepitie van diverse poincten betrekkelijkde heffing
van den dien inpost. Fol: 263.
• Als meede dat welmelde regeering eene opgave van
boedels die gemelde geregtigheid nog in het geheel met
dan wel gedelectelijk hebben voldaan in handen van den
advocaat fiscaal heeft gesteld. Fol: 264.
• 4.) Te approbeeren de aanstelling van den koopman
Pieter Hendrik Tiets tot tweede coleeteur. Fol: 265.
• 5.) Op de verdere poincten dier missive de dispositie
aantehouden. Fol: 265.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 27 deezer. Fol:
265.
• Waar op verstaan is: 1.) Te approbeeren de afgave van
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rijksdaalder 7500 aan het collegie van scheepenen tot het
maken van afleidingen van het water uit de huijzen en de
stallen. Fol: 265.
• 2.) Eenige aanstellingen te doen onder het corps
arthilleristen te Samarang. Fol: 265.
• 3.) Voldoende te beschouwen de verantwoording van
den titul gouverneur van Boekholtz op het ten zijnen
laste voorkomende bij een van Mauritius Herwaards
gezonde extract journaal. Fol: 266.
• 4.) Voor communicatie aanteneemen de beweeze
adsistentie met contanten vivres etc aan twee Franschen
fregatten. Fol: 267.
• Wat de Heer Commissaris Generaal Nederburgh daar
omtrend heeft verklaard. Fol: 267.
• De Hoge Regeering zal het gouvernement van Mauritius
prevenieeren dat men zig tot diergelijke verstrekkingen
voor het vervolg buiten staat bevind. Fol: 268.
• 5.) De dispositie aantehouden op het bedeelde door den
titul gouverneur van Boekholtz bij zijn verslag als
commissaris te Banjermassing. Fol: 268.
• 6.) Den provisioneel als resident aldaar fuingeererde
onderkoopman titul bloem als zodanig te bevestigen met
een maandelijks tractement van rijksdaalder 400. Fol:
268.
• Met qualificatie om zulks te vermeerderen tot
rijksdaalder 500 wanneer hij een daar tot genoegen zal
hebben gefuugeerd. Fol: 269.
• 7.) Toe te voegen den titul en wang van vaandrig
militaire aan den commandant der militie aldaar
Albrecht Carel Conradi. Fol: 269.
4 november 1797
• Gearresteerde missive aande Hoge Regeering. Fol: 270.
• Gehoudene aanteekening van 2 ontfange duplicaat
missive van Maccasser en Timor. Fol: 270.
• Geaprobeerde dispositie der Hoge Regeering van den
opper equipagiemeester aangaande de gedaan
verstrekkingen aan des compagnie cas en laad vaartuigen
speciaal aan de zulke die hebben stil geleegen. Fol: 270272.
• Geaprobeerde door de Hoge Regeering bedeelde nadere
gemaakte bepalingen omtrend de gewone jaarlijksche en
seswaandelijksche verstrekkingen aan de equipagie werf
in het generaal en dies vaartuijgen in het bij zonder. Fol:
273.
• Aangehoude dispositie op een berigt vanden major der
genie Barbier nopens het afbreken der daar bij vermelde
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•

overblijfzels van sluijswerken etc. Fol: 273.
Misisve van de Hoge Regeering in dato 3 deezer waar op
besloten. Fol: 274.
Te passeeren de verantwording van Martinus van als
voerder van de bark vamden oost hoeks gezaghebber
nopens het direct aan doen van Sourabaiaja op desselfs
reijze van Mauritius tegens de ordres. Fol: 274.
Onder banbeveeling aan denzelve van het nevens
vermelde. Fol: 274.
De aan voormelde gezaghebber van Hogendorp gegeeve
permissie om een schip met provisien direct door straat
Balij naar Mauritius te mogen afzenden is oveder
ingetrekken. Fol: 275.
Met inhasie van het geen bereeds dien aangaande bij
voorige missive is aangeschreeven is Hoge Regeering
gelast om nopens voornoem tegens de ordres aanlopens
de daar aan hun het aanstig ongenoegen van Heeren
Commissaris Generaal te kennen te geeven. Fol: 276.
2.) Te accordeeren dat Said Alowe Segaf mog behouden
de op Banjermassing uittig ingekogte 25 kisten
amphioen. Fol: 276.
Met permissie om dezelve op te mogen verkoopen. Fol:
276.
Wordende dier halven het besluijt van den 15 julij voor
zo verregealterrerd dat voornoem amphioen van Java
zoude worden herwaards gezonden. Fol: 277.
En zulks om nevens gemelde reedenen. Fol: 277.
Uitgestelde dispositie op de overige poincten van
voornoem missive van de Hooge Regeering. Fol: 277.
Gerequireerde calculatie opgave vanden major Barbier
hoeveel de kosten zouden bedragen tot het aan bouwen
der bij twee door denzelven geformeerde plans
opgegeeve officier woningen in het vicuwe campement.
Fol: 277.
Aanstelling tot directeur der water werken en gebouwen
van den major en directeur der fortificatien D.M Barbier
op den voet bij de instructie voor die bedieningen het
tractement bij voorige missive vermeld. Fol: 278.
De van Maccasser alhier aangekomene tot opziender der
timmeragien
en
reparatien
aangestelde
J.A
wasschenfelder zal als in instructie treeden mede op den
voet en tractement als evengen. Fol: 278.
Aan den nu ontslagen provisioneel opzigter Arnold
Andreas Gysbert Wiegerman een maandelijksch douceur
toegelegd van rijksdaalder 150 tot dat bij wederal
onderkoopman zal worden geemploijeerd. Fol: 279.
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11 november 1797
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
280.
• Insertie van een advis van den Heer Commissaris
Generaal Siberg houdende om bij de aanstaande
verpagtingen de publiek te laten opvijlen de Chineesche
toptafels Waag, Waijangs ende Pho en Topho. Fol: 280.
• Nota leedert jaaren herwaards zijn de volgende pagter bij
admodiatie afgestaan aan de officieren van de Chineese
notieten eijnde daar uijt te vinden een middel van
bestaan. Fol: 281-289.
• Aanthooning van het geene uijt de den gebruijke
jaarlijks. Fol: 290.
• Met welk advis zig de Hooge Regeering geconformeerd
met nevens gemelde uit zondering. Fol: 291.
• Qualificatie op de Hoge Regeering om op dien voel eene
preuve teneemen. Fol: 291.
• Onder nevens gemelde bepaling egter. Fol: 291.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 10 deezer. Fol:
292.
• 1.) Qualificatie te verleenen onde gedaane
verstrekkingen aan twee Fransche scheepen naar
Nederland aan te reekenen. Fol: 292.
• 2.) Voor communicatie aanteneemen de particuliere
verantwoording van den Banda's burger spits op het ten
zijnen laste voor komende bij zekeere papier van den
gewesen equipagie opzigter te Banda van der sluijs. Fol:
292.
• En te approbieren het geordonnerd onderzoek na de door
den Banda's burger van steenbergen op Sourabaija
aangebragte specerijen. Fol: 292.
• 3.) Te agreeren de hier nevens vermelde promotien onder
het corps Franschehulp troupes. Fol: 293.
• 4.) Aan te stellen den capitain lieutenant bij de arthillerij
alhier tot hoofd der arthillerij en op ziender der werken
te Macasser. Fol: 293.
• Bevordering van den capitain der arthillerij Louis
August d' Dormancey Dumois tot major effectief. Fol:
294.
• Een nader plan van den major Barbier hoedanig de
nieuwe casernes het best zullen kunnen worden geplaatst
geapprobeerd. Fol: 294.
• Met eenige heer aangeweezene veranderingen met last
aangenrezen plan daar na te redresseeren. Fol: 294.
• Eenige veranderingen gemaakt in de bresteven gemelde
casernes. Fol: 294.
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•

Als meede in de breedleder voorgaande rijen dier
casernes. Fol: 295.
• Qualificatie aangemelde Barbier om een storm ram te
laten aanmaken het door hem geexhibeerd model tot
wegereming der over blijfzelen van de schutsluizen. Fol:
295.
• Aangehoude dispositie op eene missive van den Bantams
commandeur voorgedragen het verzoek van den koming
aldaar om een hogerrang voor hoogsselfs lijfaarts. Fol:
296.
18 november 1797
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 297.
• Laast aan de directeur der fortificatien water werken en
gebouwen Barbier om opteneemen of met aan de rivier
fangering eene bekwame gelegenheid tot eersten
bakkerij te vinden. Fol: 297.
• Gehoudene aanteekening van 2 berigten van den
Sabandhaar nopens de tot hun vertrek gereed leggende
scheepen. Fol: 298.
• Met het Deensch schip Graaf Bernstorf triplicaat
papieren te verzenden. Fol: 298.
• Gearresteerde secrete resoluties van augustus september
en october. Fol: 298.
• Als mede eene secrete notul van der 22 julij
laaststleeden. Fol: 298.
• Het in der tijd aande twee leeraaren der her voomde
gemeente uit hooft de van haar zwaare dienst toegelegde
douceur moet tans tussen drie worden verdeeld. Fol: 298.
• Het welk zal moeten cesseeren wanneer het getal
derzelve op vier zal zijn gebragt. Fol: 299.
• De geweesen provisioneel opziender der werken
wiegerman behoud de tot die bediening staande rang.
Fol: 299.
• Missive van de Hooge Regeering in dato 17 deezer. Fol:
299.
• Waar op verstaan is: 1.) Te approbeeren het door haar
geaccordeerd ontslag uit compagnie dienst aanden
capitain lieutenant diepen met permissie aan de vrije
vaart. Fol: 299.
• 2.) Voor communicatie aanteneemen het aangeboden
schriftuur van den Bandas burger van steenbergen C:S
ten laste van den meede Banda's burger Spits. Fol: 300.
• Wat daar op te remarqueeren vald. Fol: 300.
• Aan de Hoge Regeering over gelaten om nu offinder tijd
zodanige reflexie daar op te slaan als cordeelen zal te
behooren. Fol: 301.
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•

Remarques nopens het caracter der Bandasche burger in
het algemeen. Fol: 301.
• 3.) Goed te keuren de afdarking van 3/200 Chineesche
arthilleristen. Fol: 301.
• 4.) Aan de lieutenant collonel in het guarnizoen alhier
schaeffer te accordeeren ontslag uit den dienst met den
rang van collonel een maandelijksch pensioen van
rijksdaalder 100. Fol: 301-302.
• Het in 1794 voorgevallene betrekkelijk diverse
ongeregelheeden met opzigt tot 5 inlandsche compagnie
is gepasseerd. Fol: 302.
• De ordinair kerken op het geheimschrijvers comptoir van
den Heer Gouverneur Generaal velthuijzen en Morrees
zijn tot onderkooplieden bevorderd. Fol: 303.
• En de wagtmeester bij het corps dragonders lijfwagt jan
de jongh tot cornet. Fol: 304.
• Geapprobeerd de door den Heer commissaris generaal
Siberg gemaakte nadere bepalingen omtrend den
verkoop van des compagnie producten aan particulieren.
Fol: 304.
• De waterleidingen uit het molemhet zullen moeten
worden verlegd tot bovende middelbaare pijl van het
water. Fol: 304-305.
• Waaren aan de Hoge Regeering zal worden kennis
geeven onder zoe zelding eener daar van door der teneij
geformeerde kaart. Fol: 305.
• Dea afleidingen voor de zaag molen boosten en de
koormolen bewesten het molensliet moeten worden
ingetrowen. Fol: 306.
• Waar van de executie aan de hoge regeering is
aanbevolen met qualificatie om den aijgenaar van
gemeelde jargmolen op. Fol: 306.
• Request van den Chinees Tjoa Tjouko. Fol: 306.
• Als mede van den chinees Gouw Khoko. Fol: 306.
• Mitsgaders van de chineesen Lie Lienko, Tio Djokkum
en Lim Liego. Fol: 307.
• Gezamentlijk verzoekende om uitstel van hun
agterstallen aan de amphioen directie. Fol: 307.
• Dezelve in handen van directeur en administrateuren
gesteld ten enide van hunne consideratien te dienen. Fol:
307.
25 november 1797
• Uitgestelde deliberatien op den aanleg van een
steenbakkerij tot dat het collegie van heemraaden zal
hebben gediend van berigt wegens the door den heer van
riemsdijk verzogte land Papisangan. Fol: 308.
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•

Deliberatien en dispositien nopens de extensie der
zuijker culture op jaar. Fol: 309-314.
• Het jaarlijksch ambtgeld van den gouverneur aldaar
verminderd tot op rijksdaalder 10000 uijthoofde der hier
nevens gemelde redenen. Fol: 315.
• Gerequireerde consideratien van den Cheribons resident
op welke wijze de zuiker culture aldaar het zouden
konnen worden geextendeerd. Fol: 315.
• Missive van de Hooge Regeering in dato 24 deezer. Fol:
316.
• Waar op verstaan is: 1.) Zeekere proportie daar te stellen
omtrend den verkoop van zuiker coffij en peeper aan
particulieren. Fol: 316.
• Weshalven na rype overweging voldoende is geoordeeld
de voorschreeven propositien welke zal in gaan met
primo deeses te bepalen. Fol: 317.
• 2.) Voor communicatie aanteneemen de aangebode
veranderde instructie voor commissarissen over het de
fensie weezen. Fol: 318.
• 3.) Te accordeeren het door den gewesen Banda's
fieunde veuge gedaan verzoek om het effectief genot
vande reeds aan hem toegelegde gage en emolumenten.
Fol: 318.
• Dog zijn verder gedaan verzoek te ontzeggen. Fol: 318.
• Met het Deensch particuliere schip Dannemark capitain
Greenwaij quadruplicaat papieren waar Nederland te
zenden. Fol: 318.
• Op het verzoek van den koning van Bantam het van
Hoogst desselfs lijfaarts J:B pinchoti toegestalen de rang
van chirurgijn major. Fol: 318.
• Met toezegging om wanneer hij zig moet goedvinden
van den konning op Batavia mogt ter woon begeeven te
jouisseeren van die naast den sabandhaar. Fol: 319.
• Dankbetuijging aan den heer gouverneur generaal voor
de gecommuniceerde papieren betrekkelijk den in
Nederland tot raad van justitie alhier aangestel den C:J
prediger. Fol: 319.
• Bevordering van den lieutenant colonel S:C de
Sandelroij tot collonel effectief van de infanterij en
tevens tot hoofd der militie. Fol: 319.
• Als mede van den major der infanterij J:H Schenek tot
lieutenant collonel. Fol: 320.
9 december 1797
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 321.
• Als mede eene aan den commandeur te Bantam. Fol:
321.
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Missive van den commandant van des lands fregat van
oorlog medemblik rasch bedeelende dat bij van 2
scheeps geleegenheeden heeft moeten afsien tot
transport naar Nederland van den eersten schrijver van d
Amazon broubagh uit hoofde de capitains daar voor te
veel geeijscht hadden. Fol: 321.
Verzoek aan den Heer gouverneur generaal om die
directie te willen houden dat gemelde Broubagh des
mogelijks buiten kosten van het land ende compagnie
met een der neutrale scheepen kan repatrieeren. Fol: 322.
Requeste van de gezamentlijk geassumeerde leeden in
den raad van justitie deeses kasteels Jacobus Johannes
van Maas, Petrus Theodorus Chasse, Theo, Datus
Rijnhold Christofel de Winter, en Abraham Faure. Fol:
323.
Qualificatie op den eerstgezewarig klerk ter secretarij
van de Hoge Commissie wetters tot den inkoop van
schrijf gereedschappen. Fol: 324.
Missive van de Hoge Regeering in dato 8 deezer waar op
verstaan is. Fol: 325.
1.) Te approbeeren de gegeeve permissie aan den
kwartiermeesters om des legeeren dezelve hun kostgeld
te mog en ontfangen mits zij dan niet aan de bak eeten.
Fol: 325.
2.) Item de geaccordeerde maandelijksche toelage van
rijksdaalders 10 aan den bootsman van de werf ten
behoeven van de bak voor die geene die uit de hospitalen
worden uitgemonsterd. Fol: 325.
3.) Te acquieseeren in het bedeel dat de publiek
opveiling der nevens vermelde pagten onder des
compagnies domeinen zal worden geexcusserd. Fol: 326.
En dat de over vaarten door het collegie van Hemraaden
zullen worden verpagt. Fol: 326.
4.) Te approbeeren dat instantie vanden oud gouverneur
Haga ten behoeve van den Bandasch burger spits om
naar Banda te mogen vertrekken is geweesen van de
hand. Fol: 326.
5.) Te passeeren het voorgevallen met zeeker op
Sourabaija ter houw gekomen Deensch schip. Fol: 327.
6.) Te approbeeren den opper chirurgijn cobblijn als
hospitaal te Sourabaija. Fol: 327.
7.) Qualificatie te verleenen tot het publiek maaken der
gerevideerde en door haar geapprobeerde pagt conditien.
Fol: 327.
8.) Op de 141, 142 en 150 paragraphen de dispositie aan
te houden enden verderen inhoud voor notificatie
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aanteneemen. Fol: 328.
• Permissie aan den gewesen regent van Caliwongo soemo
di een provisioneel op Samarang onder het opzigt van
den regent aldaar zijn verblijft te mog en houden. Fol:
328.
• Aangehouden dispositie op het verzoek der nevens
gemelde chineezen om geheel of gedettelijk te mogen
worden ontheeven van het minder rendement gevallen
op amphioen ten hunnen visco andecimaal opgeveld.
Fol: 329.
• Het nevens gemelde request in handen van directeur en
administrateur en van de amphioen directie gesteld om
te dienen van huune consideratien. Fol: 329.
• Geapprobeerde nota der gereedzijnde papieren voor
Nederland. Fol: 330.
16 deecmber 1797
• Gehoudene aanteekening eener afgegaane missive aan
de Hoge Regeering. Fol: 331.
• Gearresteerde missive naar Java en Cheribon. Fol: 331.
• Missive van de Hoge regeering in dato 15 deezer. Fol:
331.
• Op het door haar aangeboden nader berigt en kaart van
het collegie van heemraden omtrend den afstand van het
land papisangan aan den Heer van riemsdijk. Fol: 331.
• Hoogst deezelven bevreemding te rennen te geeven over
het verschil en dat met een van tevooren ingediend berigt
daar omtrend. Fol: 332.
• Heeren commissarissen generaal blijven persisteeren bij
haare missive van den 21 augustus bedeelde dispositien
daar omtrend. Fol: 332.
• Conforin de intentie van heeren commissarissen generaal
zullen van dat land uit duurkkelijk blijven uit gezonderd
de weegen weijlen voor buffels als ander zints. Fol: 332.
• Last aan de Hooge Regeering om deeze met de bevorens
gemaakte bepalingen op de voormelde kaart bekend te
stellen. Fol: 333.
• In vervolgens gemelde land over voorschreven
bepalingen aan den heer van riensdijk overtegeeven. Fol:
333.
• Aprobatie dat de overvaart aan de ribalgragt voor
reekening van de compagnie zal worden verpagt. Fol:
333.
• Conformatie met haare voordragt ter plaatzing in
commando van den capitain Barend sterk op het schip d
onderneeming. Fol: 333.
• Communicatie door den heer gouverneur generaal ver de
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vooren van wegens der Bandasch burger spits gedane
verzoeken hij de Hoge Regeering. Fol: 334.
• Om naar daar te mogen retoureeren dan wel zijn vaartuig
naar Banda te mogen terug zouden. Fol: 334.
• En om copia te mogen hebben van het schriftuur door
den meede banda's burger van jeerbergen ter zijn laste
ingediend. Fol: 334.
• Het laatst gemelde geaccordeerd. Fol: 334.
• En het eerste gedeclineerd. Fol: 334.
• De Hooge Regeering zal van den gewezen Banda's
fiscaal van eijk requireeren een pertinente opgave van
alles wat hij ten lasten vanden gewesen gezaghebber
aldaar van boek hatte heeft uitgestvooid met relatie tot
de overgave van Banda aan de engelschen. Fol: 334-335.
• De heeren Mr te verzoeken om de scheeps
geleegenhedden te willen secrete over met welke
H:W:H:A officieele papieren van hier ontfangen. Fol:
336.
• Dispositie op de door den Java's gouverneur
gecommuniseerde verzoeken van diverse dienaan aldaar
en remissie of vermindering van ambtgeld. Fol: 336-338.
23 december 1797
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 339.
• Mitsgaders een aparte aan den Java's gouverneur. Fol:
339.
• Een gedeelte van het door den heer van riemsdijk aan de
compagnie tot een begraaf plaats gecedeerd stuk lands
tot een steen bakkerij geprojecteerd insteede aan de
vivier Tjidanie boven Tangerang. Fol: 339.
• Dispositie op een verslag van den gewesen eerste klerk
van politie te Banda waterloe nopens zijne verugtingen
aldaar na het vertrek van den gewesen gezaghebber van
boeckholtz. Fol: 340-346.
• Bevordering van gemelde waterloo tot onderkoopman.
Fol: 347.
• Aan den zelve zal worden te goed gedaan de door den
gewezen gezaghebber van boekholtz aan hem
geaccorderde toelage van rijksdaalder 50 des maands
zeederd het vertrek van veuge van banda tot de aankomst
van gemelde waterloo alhier. Fol: 347.
• Lecture van een request van den Sabandhaar reijnst
verzoekende eene nadere en guustiger dispositie te
neemen omtrend het door hem verschuldigd ambtgeld.
Fol: 348.
• Gerequireerde opgave van den zelven vande inkomsten
zijner bediemin geduurende de jaaren 1796 en 1797. Fol:
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348.
• De advocaat fiscaal gelast om provisioneel de
procedures tegens hem te staaken. Fol: 348.
• Den gewezen hospitalier te Samarang kloprogge is
gelibereerd van de betaling van ambtgeld voor het jaar
1797. Fol: 349-350.
• Diverse gedaane aanstellingen onderde militie alhier.
Fol: 351-352.
30 december 1797
• Gearresteerde resoluties van November. Fol: 353.
• Geduurende de absentie van den secretaris keijzer in een
commissie zullen desselfs ambts verugtingen worden
waagenomen door den eerst geswesen klerk weltters.
Fol: 353.
• Gearresteerde missives aan de Hoge regeering als eene
gemeene en eene secrete. Fol: 353.
• Uit hoofde dat de officieren van justitie metmeer andere
ambtenaaren en bediendens door de jongst afgeschaf te
recognitie uit de pagten hunne middelen van bestaan
geheel of gedeeltelijk komen te missens zoo diends daar
in te worden voorsien. Fol: 353.
• Egter daar omtrend alle mogelijke wenagie in het
ooghoudende. Fol: 354.
• Is daar toe in aanmerking gekomen om de posten van
Bailluw der staden drossaard van de ommelanden te
vereenigen. Fol: 354.
• En het nevenstaande in aanmerking genomen zijnde. Fol:
355.
• Is verstaan te accordeeren het ontslag aan Nicolas Maas
als boilluw. Fol: 355.
• En den zelven te bevorderen tot raad van justitie. Fol:
355.
• Hartsinck tot drossaard van de stad en ommelanden van
Batavia aan gesteld. Fol: 355.
• J:J Maas als geassumeerd lit vanden raad van justitie
ontslagen. Fol: 356.
• Voormelde Bailluw Maas als kerk meester ontslagen.
Fol: 356.
• Bepaaling dat deeze bediening geaccrocheerd zal zijn
aan het pracsidium van het collegie van schepeenen. Fol:
356.
• Uitgestelde dispositie nopens de inkomsten van den
drossaard den advocaat en water fiscaal. Fol: 356.
• De voor Nederland in gereedheid gebragte papieren
worden verzond en met het Deensch particulier schip d
eenrom. Fol: 357.
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Lecture van een extract resolutie van de amfioen directie
houdende haare consideratien in hoe verre reflexie kan
worden geslagen op de in textu vermelde verzoeken van
diverse Chineesen. Fol: 357-358.
• Aan de Hoge Regeering zal van alle de voorschreeven
dispositien kennis worden gegeeven. Fol: 359.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 22 deezer. Fol:
359.
• Waar op goedgevonden is: 1.) Te defeeren aan de daar
bij gedaane voorslag om de afleiding uit het molenvliet
voor de koornmolen bewesten het zelve eeniglijk te doen
afsluiten. Fol: 359.
• Egter komt het leggen van een dam verkieselijk voor
boven het plaatsen van een schutden. Fol: 360.
• Aan haar in consideratie gegeeven of met deeze
afdamming zoude konnen worden bewerkstelligd door
het leggen van een overstoon. Fol: 360.
• 2.) Aan den capitain der arthillerij van jett te accordeeren
eene maandelijksch toelage van rijksdaalder 50
geduurende den oorlog. Fol: 360.
• Recommandatie aan de Hooge Regeering daar omtrend.
Fol: 360.
• 3.) Het verzoek van den oosthoeks gezaghebber om zijne
bark als nog door straat Balij naar mauritius te mogen
afzenden voor vervallen te houden uithoofde der daar
omtrend in de vergadering genomen dispositie. Fol: 361.
• 4.) Het door den gewesen commissaris van de banken
van der stengh en den geanfugeerden administrateur uit
graan maguazijn folkers nog vershuldigd ambtgeld
binnens eijns te laten voort lopen. Fol: 361.
• 5.) Te approbeeren de aanstelling van den
onderkoopman buiten emplooij van motman tot opzigter
over de na Buitenzorg gezonden en nog te zenden
goederen met een maandelijksche toelage van
rijksdaalder 40. Fol: 362.
• 6.) Toe te staan de door den Bandas burger van
steenbergen ondercautie verzogte vragtoenningen voor
zijne door de compagnie ingehuurde bark. Fol: 362-363.
6 januarij 1798
• Gearresteerde missive aan het comitte ende Hoge
Regeering. Fol: 364.
• Bepaalde inkomsten van den drossaard der stad en
ommelanden van Batavia en de tot zijn adistensie aan te
stellen schout der stad batavia. Fol: 364-384.
• De Hoge Regeering zal de voorschreeven offiecieren van
justitie gelasten om wel op te betten dat de voormelde
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disposities door hunne substituten worden nage komen.
Fol: 385.
• Bepaalde inkomsten van den cassier van de generale
ontfangst. Fol: 386-387.
• De suppletie van rijksdaalder 200 aan den posthouder in
de Chineesche kamp is onmadig beschouwd. Fol: 388.
• Aan de hier bij vermelde persoonen overgelaten om
hunne dienaaren schadelaas te stellen. Fol: 389.
• Het salaris voor den keumeester van het beestiaal blijft
voor reekening van den pagter van het slagten van het
vee. Fol: 389.
• Aan de beide bodems van het collegie van scheepenen
voor het jaarlijks afslaan der pagten toegelegd
rijksdaalder 100 in eens. Fol: 389.
• Geregelde inkomsten van de Helmbardiens. Fol: 389391.
• Item van de officieren der Chineesche natie benevens der
zelver secretarissen. Fol: 392.
• Aan gemelde officieren overgelaten de schikkingen
nopens de contributien ten behoeven van hunne schoolen
tempels doodgraver ete. Fol: 393.
• Gerequireerd berigt van den gecommitteerde tot en over
de zaaken vanden julander op wat wijze de inkomsten
der Inlandsche commandanten zouden komen worden
gereguleerd. Fol: 393.
• Conformatie met een missive van den heer commissaris
generaal Nederburgh aan den capitain lieutenant in des
lands dienst Rasch betrekkelijk het transport van den
schrijver van d'Amazoon broubagh. Fol: 394.
• Geconformeerd met de daar omtrend door den heer
gouverneur generaal gecommuniceerde shikkingen. Fol:
394.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 5 deezer. Fol:
395.
• Waar op verstaan is, 1.) Aan den second lieutenant van
het regiment van Wurthemberg op Java's hubert te
permitteeren om conform zijn verzoek in des compagnie
dienst over tegaan. Fol: 395.
• Door de bereeds gedaane voor zieningen vervald het
voorgedragen verzoek der bodems van scheepenen om te
mogen worden gede domageerd voor het gewis der
douceurs die zig voor het afslaander pagten genicten.
Fol: 396.
13 januari 1798
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 397.
• Ontvange missive van de Bengaalsche bediendens. Fol:
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397.
• Uitgestelde dispositie daar op J:H Hilligert tot schout der
stad batavia met de rang van onderkoopman aangesteld.
Fol: 398.
• W: H van Barneveld Brouwer tot gezwoore klerk bij den
raad van justitie aangesteld. Fol: 398.
• En tot adjunct gewezen klerk den adsistent aldaar Gerrit
Ellegros. Fol: 398.
• Provisioneel geregeld bestaan der Inlandsche
commandanten. Fol: 398.
• Nadere gemaakte bepalingen omtrend de inkomsten der
administrateurs in de westz: negotie pakhuijsen en die
aan en bezijden de waterpoort. Fol: 399-404.
• De Heer commissaris generaal Nederburgh heeft zig van
het Joteeren in deezen geexcuseerd. Fol: 405.
• Uitgestelde dispositie nopens de administratien. Fol:
405.
• Gemaakte alteratie in het 27 artikel der ordomantie op
het colleteraal. Fol: 405-406.
20 januarij 1798
• Gehoude aanteekening van twee afgegaane missives aan
de Hooge Regeering. Fol: 407.
• Geresummerde deliberatien nopens de administratien.
Fol: 407.
• Uitgestelde verdere deliberatien daar op. Fol: 408.
• Het bedeelde door de Hooge Regeering nopens het
gecolligeerd ooirgeld is aangenaam geweest. Fol: 408.
• Gedefererde dispositie aan de Hoge Regeering nopens de
weijgering van den castetem in het Heeren logement om
het zelve voor 66 paarden te betaalen. Fol: 408.
• Lecture eener missive van de Hoge Regeering in dato 12
deezer. Fol: 408.
• Waar op goedgevonden is: 1.) Voor communicatie aan te
neemen het aangeboden slot op de Bataviasche negotie
boeken. Fol: 409.
• Egter zoude het niet oneijgen zijn geweest om ook de
buijten gewoone door den oorlog veroorzaakte uitgaven
aan te toonen. Fol: 409.
• 2.) Te berusten in haar genomen besluit betrekkelijk de
aanhouding van een zeeker getal werk jongens op de
zeijlmakers winkel. Fol: 409.
• 3.) Voor vervallen te houden het verzoek van den
drosaard om meerder caffens te mogen engageeren
uithoofde der door den Heer Gouverneur Generaal
gegeeven informatien daar omtrend. Fol: 410.
• 4.) De inkomsten van den opziender der Timmeragien en
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reparatien te verhogen tot op rijksdaalder 200 des
maands geduurende den oorlog en anders op rijkdaalders
150. Fol: 410.
• 5.) Te approbeeren de in commando plaatzing van otto
vos op de brik de beschermer. Fol: 411.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 19 deezer. Fol:
411.
• Aangehoude dispositie op het bedeelde aangaande de
meuwe schikkingen die er dienden plaats te hebben
zeederd de onslag in het soldij ork is verminderd. Fol:
411.
• Aan den lieutenant collonel der Fransche hulptroupes
gossen toegelegd rijksdaalders 400. Fol: 412.
27 januarij 1798
• Gearresteerde resoluties van demaand december. Fol:
413.
• Gehoude aanteekening van een afgegaven missive aan
de Hooge Regeering. Fol: 413.
• Voor copige deliberatien betrekkelijk het comptoir
Banjermassing. Fol: 413-425.
• Gedefereerde dispositie aan de Hoge Regeering
betrekkelijk de zaaken van den gesuspendeerden
oosthoeks gezaghebber van Hogendorp. Fol: 426.
• Onder nevens vermelde te kennen gave. Fol: 427.
• Gearresteerde instructie voor den schout der stad
Batavia. Fol: 427.
• Berigt van den Sabandhaar Reijnst houdende eene
specifieke opgave zijner inkomsten in het jaar 1796. Fol:
428.
• De opgave van 1797 aftewagten. Fol: 429.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 26 deezer. Fol:
429.
• Waar op verstaan is, 1.) Haar te qualificeeren om
conform het voorstel van den major Barbier den
eijgenaar van de afgeschafte zoog molen te de
domageeren. Fol: 429.
• Heeren commissarissen generaal zig conformeeren met
het voorstel van gemelde Barbier om in steede de
afleiding door toe dienende te dempen dezelve
eenvondig met aarde toetedammer. Fol: 430.
• 2.) Nevens gemelde van cochim alhier aangekomen
militaire officieren te bevestigen in de qualifiteiten tot
welke zij door het ministerie aldaar zijn bevorderd. Fol:
430.
• Approbatie der reedenen die de Hoge Regeering hebben
bewogen om van die voordragt twee persoonen uit te
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sluiten. Fol: 431.
• Nevens vermelde door de Maccasaarsche ministers
gedaane provisioneele aanstellingen te approbeeren. Fol:
431.
• 4.) Qualificatie te verleenen ter toevoeging aan den
boekhouder der arthillerie van rijksdaalders 45 des
maands voor drie klerken. Fol: 432.
• Het welk egter weder zal moeten casseeren zo dra de
overdragers post vervuld het getal klerken compleet zal
zijn. Fol: 432.
• 5.) te approbeere haar genomen besluit om als nu aanden
opper equipagiemeester te accordeerten het hem
toegelegde middel van bestaan. Fol: 432.
• Als meede de largatie van den madat kit houder ong
angkin. Fol: 433.
• 6.) Te approbeeren de door Hooge Regeering genomene
besluiten opeen gedeelte der instantien van den gewesen
Banda's fiscaal van eijk. Fol: 433.
• Aangehoude dispositie op het door haar voorgedragen
verzoek van gemelde van eijk om als oud onderkoopman
uit des compagnie dienst te mogen worden ontslagen.
Fol: 433.
• Finaale dispositie nopens de administraties. Fol: 434469.
• Memorie over het weezen en bestaan der Bataviasche
administratien mitgaders de jegenwoordige inkomsten of
revenuen der administrateur gevolgd na de afschrijving
bij hunne boeken en 1792/3 off voor het begin van den
oorlog met vrankrijk en so als die bevoorens plaats
vonden. Fol: 470-561.
1798 februari 3 - 1799 oktober 9
3 februarij 1798
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 562.
• Last aanden eerste gezwoore klerk ter secretarij van de
Hoge Commissie Jan Weltters om wameer zig de
procedures van het officie fiscaal tegens Jacob Thomson
nopens het verover door de transchen van het des
compagnies schip Willem de Vierde ter gemelde
secretarij mogten bevinden dezelve aan den raad van
justitie te restitueeren. Fol: 562-563.
• Missive van de Hoge regeering in dati twee deezer. Fol:
563.
• Waar op is verstaan. Fol: 563.
• 1./ Te declineeren het verzoek van den President van
Boedelmeesteren Abraham Cornelis Munnik om een
toelage. Fol: 563.
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•

Met nevens gemelde recommandatie. Fol: 563.
2./Te approbeeren dat de Hoge Regeering diverse kleine
recognitien tot dies verre door den drossaard genoten met
1799 met de overrige des compagnies domeinen zal laten
verpagten. Fol: 563.
• 3./ Te passeeren de gegeeve permissie aan den supercaga
Michael Pieter Tabritius om een aandevrije vaart
gelicentieerden zee officier voor zijn boden te mogen
angageeren. Fol: 564.
• En den zelven dien volgens finaal uit des compagnies
dienst te ontslagen. Fol: 564.
• 4./ Qualificatie te verleenen tot largatie uit de ketting van
de madat kit houder Ong Pienko. Fol: 564.
• 5./ Voor communicatie aante men het berigt van den
visitateur generaal Johannes Ekinholm nopens de
examinatie der boeken van het ooirgeld der paarden. Fol:
565.
• Verstrekking van zeekere maan delijksche som aan de
door de franschen krijgsgevangen gemaakte Engelschen
capitain Lawrence, Gardner, Brown, Bolanes. Fol: 565.
• Door welke …. wissels zullen worden verleend op de
nationale Schatkamer te Parijs. Fol: 565.
• Verzoek aanden Heer Commissaris Generaal van
overstraten om eene bij (H.H.C.C.G.G.) Heeren
Commissarissen Generaal ontfangen copij missive
vande persoonel commissie in dato 27 februarij 1797 in
Raade van Indie te willen communiceeren. Fol: 565.
10 februarij 1798
• Gehoudene aanteekening dat zig de Heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg met de in het jongste besoigne
genomen besluiten heeft geconformeerd. Fol: 567.
• Permissie aanden geweese Banda's fiskaal Cornelis
Adrianus van Eijk om zig naar Samarang te mogen
begeeven. Fol: 567.
• Kennisgave aanden Raad van Justitie dat zig de
procedures tusschen het officie fiscaal contra Jacob
Thomson niet ter hoogst der zelver secretarij bevinden
en dierhalven aan haar verzoek niet kan worden voldaan.
Fol: 568.
• Verminderde borgtogt van den tweede administrateur in
het ijzer maguazijn Evert Joost Lewe tot op 1000
rijkdaalders. Fol: 569.
• Last aande Hooge Regeering om deeze som van het geen
hij bij de compagnie te goed heeft in te houden bij aldien
hij daar toe buijten staat mogt zijn. Fol: 570.
• Aanmerkingen op het door de Hoge Regeering te kennen
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gegeevene dat met het leggen van een overtoom in de
afleijding uit het Molenvliet voor de koornmolen
bewesten het zelve veele in convenienten zouden verzels
gaan. Fol: 570.
Bewilliging in haar voorstel om die afleijding door eene
schutdeur te laten afsluijten. Fol: 573.
Mits gezorgd wordende dat dezelve aan geene leccagien
van belang laboreere. Fol: 573.
En minmer geopend worde dan wanneer en voor zo lang
het water in Molenvliet zig zal bevinden boven de
middelbaare pijl. Fol: 573.
Waar toe naast dezelve eene stok met de nodige merk en
zal moeten worden geplaatst. Fol: 573.
Recommandatie om de koornmolen beoosten het
Molenvliet ten spoedigsten te laten repareeren. Fol: 573.
Qualificatie om tot zo lang die bewesten het zelve in
stand en werkzaam te doen blijven. Fol: 573.
Gehoude aanteekening dat zig de Heeren
Commissarissen Generaal van Overstraten en Johannes
Siberg hebben geconformeerd met de consideratien van
zijn Hoog Edelheid Sebastiaan Cornelis Nederburgh
nopens het comptoir Banjermassing. Fol: 573.
Van welke consideratien aan de Hoge Regeering zal
worden kennisse gegeeven. Fol: 574.
Missive van de Hoge Regeering in dato 9 deezer. Fol:
574.
Waar op goedgevonden is. Fol: 574.
1./ Te berusten in haave provisioneele na vermelde
besluitien ..... het nieuwe kerkhof. Fol: 574.
In afwagting der finaale besluiten op de door raden
ordinair en extra ordinair Jan Hendrik Wiegerman en
Coenraad Martin Neun daar omtrend ingediende
consideratien. Fol: 574.
2./ Te rug te zenden de door haar verzogte stukken
relatief dan op Malacca Gearresteerde en naar Nederland
op gezonden burger van kalt. Fol: 576.
Onder te kennen gegeeve begeerte dat behoorlijk
geauthentiseerde copij en daar van aan Heeren
Commissarissen generaal zullen worden gesuppediteerd.
Fol: 576.
En de dispositie aantehouden op de door den geweezen
Commissaris naar Banjermassing van Boeckholtz
ontworpe nieuwe situatie kaart en memorie van menage
voor dat comptoir. Fol: 576-577.
Als mede op de op laast gemelde door den raad
extraordinair Coenraad Martin Neun gesuppediteerde
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consideratien verzeld van eene door zijn edele
geformeerde verbeeterde memorie van monage. Fol:
577.
• Mitsgaders op het berigten Instructie van het opperhoofd
over het generaal tractements comptoir Egbert Simons
Smit betrekkelijk dat comptoir. Fol: 577.
• Ende daar op ingediende consideratien van de Raden
Extra ordinair Mom en Coenraad Martin Neun benevens
de daar op door den Heer Gouverneur Generaal
gemaakte aanmerkingen. Fol: 577.
17 februarij 1798
• Gearresteerde missive aande Hooge Regeering. Fol: 578.
• Missive van de Hooge Regeering in dato 16 deezer. Fol:
578.
• Waar op verstaan is. Fol: 578.
• 1.) Zig te conformeeren met de kaart van het collegie van
Heemraden nopens dat gedeee van het Land Papisangan
het welk aan den Heer Willem Vincent Helvetius van
Riemsdijk zal komen worden afgestaan. Fol: 578.
• En qualificatie te verleenen tot die afstand tegens eene
gelijke afstand en cessie van het stuk lands bezuijden
Tanna Abang. Fol: 579.
• 2.) Nopens de voor Heemraden over gelegde
reekeningen van commissie ongelden het verlangen te
kennen te geeven om geinformeerd te zijn hoe het kom
het dat zij tans daar meede op komen. Fol: 579.
• En op wat wijze zulke ongelden bevoorens bij hun zijn
gevonden. Fol: 579.
• 3.) Voor communicatie aan te neemen het berigt van den
negotie boekhouder Albertus Cornelis Hartman nopens
de train en oorlogs ongelden in anno 1796/7. Fol: 579.
• 4.) Relatief de door den curator adlites Egbert Simons
Smit bij een berigt te kennen gegeeve bezwaaren wegens
een ontfange sommatie van den raad van justitie tot het
doen van opgave aantooning en betaling van het
collateraal van diverse boedels. Fol: 580.
• Onder de intextu vermelde aanmerkingen vande Hoge
Regeering de consideratien te requireeren of en in hoe
verre het door gemelde Egbert Simons Smit bij zijn
voormelde berigt gepaseerde reflexie meriteerd. Fol:
581.
• 5.) Te aprobeeren de hier nevens vermelde promotien
onder de wurtembergsche troupes op Java. Fol: 581.
• Conformatie met door de Hoge Regeering genome en
hier na voormelde dispositien op het generaal verslag
van den geweezen Commissaris naar Banjermassing van
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Boeckholtz met relatie tot het Fort van Fabenjouw. Fol:
582-583.
• Gevorderde consideratien van den ajor der arthillerij
d'ormaneeij en den lieutenant ingenieur Johan Jurgen
Otto Mehl nopens de verplaatzing van het comptoir. Fol:
584.
• Gemaakte bepalingen omtrend de inkomsten van den
gecommitteerde tot en over de zaaken van den Inlander
en desselfs ambtgeld. Fol: 585.
• Qualificatie op de Hooge Regeering om het regt der
vischbanken met primo januarij 1799 te doen begrijpen
onderdepagt van devischmarkt. Fol: 606.
• Wordende de refflageresse nu voor als dan ontheeven
van het jaarlijksch ambtgeld. Fol: 606.
• Bevestiging van den door de Mallabaarschen ministers
provisioneel aan gestelden sous lietutenant bij de
arthillerij Johan Hendrik Waldek. Fol: 606.
24 februarij 1798
• Gearresteerde gemeene en secreete missive aande Hooge
Regeering. Fol: 608.
• En nog eene aan als even. Fol: 608.
• Als meede de gemeene en secreete resolutien van de
maand januarij. Fol: 608.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 23 deezer. Fol:
608.
• Waar op goedgevonden is. Fol: 608.
• 1./ Qualificatie te verleenen om het verzoek van den
geweezen Commandant Mochamat Kattewel om alhier
op vrijevoeten te mogen blijven te accordeeren. Fol: 608.
• Mits blij vende onder het op zigt van den
gecommitteerde over den inlander en een der
commandanten. Fol: 609.
• 2./ Qualificatie te verleenen om het schoon houden der
stad en reinigen der wegen de novo op den voor jarigen
voet aan te besteeden dan wel volghet voorstel van het
collegie van scheepenen. Fol: 609.
• 3./ Qualificatie te verleenen om de door gemelde collegie
van scheepenen geproponeerde steene beschoeijnigen
aande openingen of waterloopen tegen over diverse
gragten te doen gevolg neemen. Fol: 610.
• Heeren Commissarissen Generaal zullen zignader
expliceeren over het plan van den Major Reimer om de
stad van beeter water te voorzien. Fol: 610.
• 4./ Qualificatie te verleenen om op het verzoek van
scheepenen om met zeekere somma te mogen worden
gesubieerd na haar eijgen goeddunken te disponeere.
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Fol: 610.
• Dog de dispositie aan te houden op de door meermelde
collegie verzogte qualificatie tot demping de sloot van de
Ribaltsgang. Fol: 611.
• 5./ Te accordeeren de verzoeken. Fol: 611.
• Van den chirurgijn Major Johan Lawrens Groos om
ontslag uit des compagnies dienst en permissie te
repatrieeren. Fol: 611.
• Vanden secretaris van boedelmeesteren Pieter Philip du
prij alseven. Fol: 611.
• Vanden cornet onder de dragonders Johannes Cornelis
Obreen om behoudens qualiteit in burger vrijd om te
mogen worden gesteld. Fol: 611.
• 6./ Te aprobeeren het verleend ontslag aan Andries
Feisseire als heemraaden als lit van curatoren en
scholarchen. Fol: 612.
• Als mede haare gedaane aanstellingen van den
meesterknegt op de Smits Winkel van de equipagiewerff
vogel tot op ziender. Fol: 612.
• En vanden meesterknegt op de scheeps timmerwerf te
Rembang severijn tot baas op die werff. Fol: 612.
• Beide met intrekking der bevoerens door hun bekleed
wordende bedienningen. Fol: 612.
• De dispositie aantehouden op het berigt c. a. van den
geweezen Banda's fiscaal Cornelis Adriaan van Eijk
nopens het door hem te lasten van den geweezen
Gezaghebber aldaar gelegde omtrend de defensie van dat
gouvernement. Fol: 612.
• Als mede op het geschrift van den geweezen secretaris
van politie te Souratta Johannes Kuper nopens den
intenieur en toestand der zaaken aldaar bij zijn vertrek
naar hewaards. Fol: 612.
• Aanstelling van den opperchirurgijn ten comptoire
Cheribon Johannes van der Linden tot chirurgijn Major
bij de Infanterie alhier. Fol: 613.
• En insteede van deeze den opperchirurgijn Isaac
Douglas. Fol: 613.
• Gefixeerde inkomsten van het hooft der militie alhier de
Pandolroij. Fol: 613.
3 maart 1798
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
615.
• Als meede gemeede en secrete resoluties van de maand
februarij. Fol: 615.
• Verleende qualificatie tot demping der sloot inde zuider
voorstad agter de Ribalsgang. Fol: 615-616.
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Qualificatie op de Hooge Regeering om de papieren van
den geweezen secretaris te Souratte Johannes Kuper
aande ministers aldaar te zenden ten einde op te geeven
wat aan hun van het daat bij voorkomende bekend is. Fol:
616.
• Met last om provisioneel op de nalatenschap van den
secunde aldaar Monte arrest te leggen en den
Gezaghebber sluijsken suffisante cautie te doen stellen.
Fol: 616.
• Permissie aan voormelde Souratte Johannes Kuper om
naar derwaards te rug te keenen met qualificatie op de
Hoge Regeering om hem iets tot zijn onderhoud toe te
leggen. Fol: 616-617.
• Mitsgaders in eens hem iets te valideeren tot goedmaking
zijner reijs kosten. Fol: 617.
• Uitgestelde dispositie op desselfs verdere verzoeken.
Fol: 617.
• Kennis gave aan de Hoge Regeering van het verlangen
van Heeren Commissarissen Generaal na alle officieele
en particuliere berigten aangaande de in des vijands
handen zijnde buiten comptoiren. Fol: 617.
• Gedeeltelijke dispositie op het berigt c.a. van den
geweezen Banda's fiscaal Cornelis Adrianus van Eijk
nopens het door hem ten lasten van den geweezen
gezaghebber aldaar Francois van Boekholtz gelegde
omtrend de defensie van dar gouvernement. Fol: 617.
• De Heer Commissaris en Gouverneur Generaal van
Overstraten zal in Raade van Indie kennisgeeven van de
in textu vermelde aanstellingen. Fol: 621.
10 maart 1798
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 622.
• Van de door den Toscaansch consul Mauritius Chevalier
de Pelgrom bij eene missive gedaane aanbieding van het
schip van die Natie Catharina Maria wameerde
compagnie het zelve mogt benodigd zijn kan geen
gebruik worden gemaakt. Fol: 622.
• De verdere inhoud van die missive voor notificatie
aangenomen. Fol: 622.
• Gearresteerde brief aan den Sulthan en Radjes van
Banjermassing. Fol: 623.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh heeft zig gechargcerd om van directeur en
officianten zo van de amfioen directie als gedissolveerde
societeit de boekjes en resolutien te requireeren door
haar tot dato deezer gehouden. Fol: 623.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 9 deezer. Fol:
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624.
• Waar op verstaan is. Fol: 624.
• 1./ Voor communicatie aan te neemen dat bij haar
ontfangen is eene wedergade der missive van de
personeele commissie in dato 27 februarij 1797. Fol:
624.
• 2./ Te declineeren het verzoek van den krijgsgevangen
Engelschen Capitain Laurence C.S. om eene meerdere
toelage. Fol: 625.
• 3./ Provisioneel voor communicatie aan te neemen het
rapport van den gecommitteerde tot en over de zaaken
van den Inlander nopens de cultures in de Jaccatrasche
en Preangan boven landen. Fol: 625.
• 4./ Qualificatie te verleenen tot ontslag uit de gijzeling in
de boijen van den Chinees The Pansek. Fol: 626.
• 5./ Te declineeren het verzoek van den Capitain ter zee
Luur Runken om ontslag uit den dienst en te repatrieeren.
Fol: 626.
• 6./ Te accordeeren een gelijk soortig verzoek van den
Capitain Lieutenant ter zee Thomas Irons. Fol: 626.
• 7./ Te approbeeren het provisioneel bepaald tractement
van den Meesterknegt der huijstimmerlieden in het
ambagts quartier Johannes Jongkind. Fol: 627.
• En de dispositie aan te houden op de verzoeken van den
administrateur te Sourabaija Willem Boekman om
bevordering tot koopman en van den havenknegt
Godfried Arlt om verbeetering van bestaan. Fol: 627.
• Communicatie aan de Hooge Regeering van diverse
geschriften door den gesuspendeerden Oosthoeks
Gezaghebber Dirk van Hogendorp na zijne suspensie
geschreeven en publiek geworden. Fol: 627.
• Het in textu vermelde is daar bij aan haar in overweeging
gegeeven. Fol: 628.
• Waar van de Heer Commissaris en Gouverneur Generaal
van Overstraten in raade van Indie kennis zal geeven.
Fol: 628.
• Aanstelling van de wagten eesters bij het corps
dragonder lijfwagt Jan Willem van Lunescholsz en
Willem de Vries tot corwets. Fol: 628-629.
17 maart 1798
• Gearresteerde missive aan de Hooge Regeering. Fol:
630.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 16 deezer. Fol:
630.
• Waar op verstaan is conform haar voordragt te
bevorderen den derden informator in het Samarangsche
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Marinen school Johannes Gerlach tot lieutenant ter zee.
Fol: 630.
• Mitsgaders den vierden en vijfden informator H. P. Z.
Kortzius en H. D. Cornelius tou sous lieutenant ter zee.
Fol: 630.
• Permissie aan den gesuspendeerden Oosthoeks
gezaghebber Dirk van Hogendorp om van den Capitain
van het Foscaansch schip Maria Louisa constantine zo
veele goederen in te kopen als zijne pratensie op den
zelven bedragen zal. Fol: 631.
• Mits die goederen ter verkoop naar herwaards zendende.
Fol: 631.
• Gedefereerde dispositie aande Hoge Regeering …. het
verzoek van den capitain ter zee aande vrije vaart Otto
de Freijn om geadsisteert te mogen worden met twee
officieren. Fol: 631.
• Qualificatie op de Hoge Regeering om de afleijding van
het water uit het molenvliet door de boven zaag molen
door eene schutdeur te laten sluijten. Fol: 632.
• Qualificatie op de Hoge Regeering om het schip regt
door zee ter sloop te doen verkopen. Fol: 633.
• Afgave aan den geweezen gezaghebber van Banda
Francois van Boekholtz van diverse stukken relatief ten
zijnen lasten gespargeerde nopens de defensie van dat
gouvernement met vrijheijd om …. de poincten ten
zijnen lasten aan Commissarissen Generaal de nodige
elucidatien te suppediteeren. Fol: 633.
• Berusting in het gecommuniceere door den Heer
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh
nopens zijn Hoogedelheid aanstaande vertrek naar
Samarang ter visiteering der comptoiren van Java's
Noord oostkust als mede van het comptoir Cheribon.
Fol: 635.
• Waarvan dan de Hoge Regeering ende Javasche
ministers zal worden kennis gegeeven. Fol: 640.
• Met verdere communicatie aangemelde regeering dat in
middels de maneance van zaaken op dezelfde voet zal
worden uit geoeffend als voor het aanweezender
commissie alhier heeft plaats gehad. Fol: 640.
• Gearresteerde resolutien van de maand februarij. Fol:
640.
2 april 1798
• Gearresteerde gemeene en secrete missive aande Hoge
Regeering. Fol: 641.
• Als mede eene gemeene aan de Javasche ministers. Fol:
641.
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Gearresteerde extensie van het besluit van den drie maart
jongstleeden. Fol: 641.
Als mede van den 17 denzelve maand. Fol: 641.
Communicatie door den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh dat het schriftuuur van
den geweezen secretaris van politie te Banda Elias Mazel
nopens de defensie van Banda bij zijne Hoog Edelheid is
ontfangen. Fol: 642.
Als mede dat daar uit zo vel als uit het berigt van
Cornelis Adrianus van Eijk de poincten van remarques
zijn geextraheerd en aan den geweezen Banda's secunde
veuge ter hand gesteld. Fol: 642.
Voor welke communicatie zijn Hoog Edelheid is
bedankt. Fol: 642.
Insertie van gemelde poincten van remarques. Fol: 642.
Dispositie op diverse door den Heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg voorgedrage poincten relatief
de administratien welke als nog voorziening vorderde.
Fol: 647.
Consent in het verzoek van de amfioen directie dat de
actien en boeken van de gedissolveerde societeit binnen
het generale gouvernement mogen worden geseponeerd.
Fol: 651.
Gerescribeerde poincten aan de Hoge Regeering op de
door haar aangebode stukken betrekkelijk de amfioen
societeit. Fol: 652.
Aan haar gedefereerd gelaten de verdere behandeling
van het geen tot gemelde societeit betrekking heeft. Fol:
662.
Onder de textu vermelde remarque. Fol: 663.
Nog is op dit respect het nevens gemelde aan haar in
consideratie gegeeven. Fol: 663.
Gedefereerde dispositie aande Hooge Regeering op de
door den Raad Extraordinair Coenraad Martin Neun
geproneerde reductie der slaven in het ambagtsquatien.
Fol: 664.
De presente directeur der fortificatien … successeuren in
dertijd zijn ontheeven van de verpligting om in het
ambagtsquatiente moeten woonen. Fol: 665.
Qualificatie op de Hooge Regeeringen deswegens de
nodige verandering in de instructie te maken. Fol: 665.
Toe zending aan de Hoge Regeering ter dispositie van
een concept nieuwe memorie van Menage voor het
comptoir Palembang. Fol: 665.
Remarquereerd dat dezelve nog voor eene markelijke
simplificatie vatbaar is. Fol: 666.
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Qualificatie op de Hoge Regeering om het coliegeld voor
de aan den opzien van het equipagie maguazijn de reus
toegevoegde 18 coelieste vermaanderen tot 10 stuijvers
des daags perkop. Fol: 666.
Last aande Hoge Regeering om in het aanhanden zijnde
goede saisoen de wildermissen te doen uitkappen ende
stranden te doen zuiveren ronds om de stad. Fol: 666.
Herrienering om de door Heeren Commissarissen
Generaal genome besluiten betrekkelijk de particuliere
afleijdingen en uit het molenvliet zo wel beoosten als
bewesten het zelve als nog te executeeren. Fol: 668.
Gereserveerde nadere explicertie over het project van
wijlen den directeur der fortificatien enzovoort Reimer
tot bevordering van de circulatie der water en door de
stad. Fol: 668.
Communicatie aan de Hooge Regeering van het
verlangen dat de directeur Barbier ten spoedigsten in
gereedheid zal brengen de door hem geprojecteerde
stormram tot het wegruimen der over blijfzelen der ande
sluijswerken. Fol: 668.
Waar meede als dan on midelijk proeven zullen worden
genomen. Fol: 669.
Voormelde Barbier moet als nu de plans en profils van
een brug met beweeglijke schutralien om het afdrijven
van krengen langs de groote rivier stad swaards te
beletten aande Hoge Regeering exhibeeren. Fol: 669.
Qualificatie om daar op zodanig te disponeeren als
oordeelen zal te behooven. Fol: 669.
Ten welke einde verscheide stukken daar toe relatief aan
haar worden gesuppediteerd. Fol: 669.
Gedellineerd verzoek van den raad extra ordinair Willem
Vincent Helvetius van Riemsdijk dat aan hen het andere
gedeelte van het reeds afgestaan Land Papisangan
gelijke nog aan hem mogt worden afgestaan. Fol: 670.
Bij aldien gemelde Raad Extraordinair Willem Vincent
Helvetius van Riemsdijk vermeend daar door te zeer te
zijn benadeeld word de Hoge Regeering gequalificeerd
om het in textu vermelde te executeeren. Fol: 676.
Inplaats van den administrateur in de water poort
Herman Adriaan Nederburgh zal de tweede
administrateur in het graan maguazijn warde naar den
Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh naar Java vergezellen. Fol: 677.
De Heer Commissaris en Gouverneur Generaal van
Overstraten zal daar van in Raade van Indie kennis
geeven en onderstellen dat de tractementen van de

H O G E C O M M I S S I E | 799

persoonen die zijn Hoog Edelheid Sebastiaan Cornelis
Nederburgh zullen vergezallen maandelijk alhier aan de
daar toe gequalificeerdens worden uit betaald. Fol: 678.
• Qualificatie op den Heer Commissaris Generaal
Johannes Siberg om vier pees onbekwaame
methaalecanons van 24 ponden voor het kostende aan
zijn Hoog Edelheid Sebastiaan Cornelis Nederburgh
aftegeeven. Fol: 678.
3 april 1798
• Lecture van het ingekomen berigt van den geweezen
Banda's secunde veuge op de aan hem ter handgestelde
poincten van remarques omtrend de defensie van Banda.
Fol: 680.
• Insertie van het zelve. Fol: 680.
• Finaale dispositie op het berigt van den geweezen
Banda's fiscaal Cornelis Adrianus van Eijk c.a. wegens
de defensie van Banda. Fol: 695.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 23 maart
jongstleeden. Fol: 702.
• Waar op goedgevonden is. Fol: 702.
• 1./ Te declineeren het verzoek vande amfioen directie om
van aangehaalde amfioen vijf percento te mogen
decorteeren. Fol: 702.
• 2./ Te consenteeren in deverplaatzing der buffel en
varkens slagterije als mede der looijerijen op die wijze
als door expresse gecommitteerdens uit het collegie van
Heemraden is geproponeerd. Fol: 702.
• 3./ Te difficulteeren in het verzoek van den tweeden
administrateur in de waterpoort Philip Leonard van Eijs
om ontslag uit den dienst en permissie te repatrieeren.
Fol: 703.
• 4./ Den drossaard Andries Hartsinck te ontheffen van den
heeft van het door hem varschuldigd ambtgeld voor het
jaar 1797. Fol: 704.
• Dog te ontzeggen desselfs ander verzoek. Fol: 704.
• 5./ Te accordeeren de instantien vande administrateurs in
het graan magazijn Carolus Lijnis en Willem Wardenaar
tot ontheffing van ambtgeld voor zeven maar den en 14
dagen van het jaar 1797. Fol: 704.
• En van den geweezen eerste administrateur in het
provisie maguazijn de wit voor 7 1/2 maanden. Fol: 704.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 30 maart
jongstleeden. Fol: 704.
• Waar op goedgevonden is. Fol: 704.
• 1./ Voor communicatie aan te neemen haare dispositien
op de bezwaaren van het opperhoofd over het generale
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tractements comptoir Egbert Simons Smit omtrend de
voldoening als curator adlites aan de ordonnantie op het
collateraal. Fol: 704.
• 2./ Te accordeeren het verzoek van den administrateur in
het provisie maguazijn Hendrik Jacob van Cattenburgh
om ontheffing van de betaling van het ambtgeld voor het
jaar 1797. Fol: 705.
• 3./ Voor communicatie aan te neemen de consideratien
van den Raad Extraordinair Mom op de door het
Jaggernaikpoerams opperhoofd Casparus Leonardus
Eilbracht van den geweezen Bengaals Directeur
Johannes Matthias Ross verzogte schavergoeding. Fol:
705.
6 april 1798
• Missive van den Java's gouverneur in dato 8 maart
houdende voorlopige informatien omtrend de
geordonneerde extensie der zuijker culture aldaar. Fol:
707.
• Verzoek aan den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh om bij hoogst desselfs aanweezen
op Java daar omtrend de nodige maatregulen te willen
beraamen. Fol: 707.
• Onder recommandatie om het in textu vermelde bij
vervolg in het oog te houden passeeren Heeren
Commissarissen Generaal het door den nieuwen regent
te lassum aan hem gegeeven dankbaarheijds geschenk.
Fol: 708.
• Gedeclineerd desselfs verzoek om uitstel jaar 1797 tot
ultimo (31) augustus aanstaande. Fol: 709.
• Onder voorhouding van het nevens gemelde. Fol: 709.
• Uit het berigt van den Raad Extraordinair Coenraad
Martin Neun over de agterstallen van het oude
venducomptoir gebleeken zijnde dat het 1/2 percento der
verkogte losse goederen reeds zeedert 1792 is afgeschaft
moeten Heeren Commissarissen Generaal daar in
berusten. Fol: 709.
• Gemaakte schikking om alles die geene welke
indevoordeelen en schadens van het oude venducomptoir
pleegen te deelen te gemoed te komen uit de voordeelen
welke tans door de compagnie worden genoten. Fol: 710.
• Gedeclineerd verzoek van den haven knegt Godfried
Arlt om weder toevoeging van de voor heen aan zijne
bediening geaccrocheerd geweest zijn voordeelen. Fol:
711.
• Bepaalde inkomsten van den translateur in de
Maleidsche taal Gerrit Kool. Fol: 712.
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Persisteering bij voorige besluiten omtrend de
bezwaaren van weesmeesteren wegens de vergoeding uit
den boedel van den geweezen cassier der banken de roth
voor het in 1790 ontdekte dificit op de cas van gemelde
banken van eene daar onder begreepen somma van
15000 rijkdaalders. Fol: 712-713.
Aan weesmeesteren overgelaten om het vermeende regt
tegens den geweezen boekhouder der gemelde banken de
wit langs den weg van regten te vervolgen. Fol: 713.
Berigt van den major der arthillerij Louis August d'
Ormaneij d'Omois en den lieutenant ingenieur Jurgen
Otto Mehl houdende hunne consideratien op het voorstel
van den commissaris naar Banjermassing Francois van
Boekholtz om het comptoir van tatas te verplaatzen. Fol:
713-714.
Onder toezending van het gemelde berigt de Hoge
Regeering in consideratie gegeeven om het zelve aanden
resident van Banjer Bloem te zenden ten einde na het
daar bij voorkomende onderzoek te doen. Fol: 714.
Conformatie door de Heeren Commissarissen Generaal
van Overstraten en Johannes Siberg met de consideratien
van zijne hoog edelheid Sebastiaan Cornelis Nederburgh
nopens de aangeleegenheeden van dat comptoir. Fol:
715.
Converteering der zelve in eene resolutie. Fol: 715.
Het in textu vermelde zal daar omtrend de Hoge
Regeering bij missive te kennen worden gegeeven. Fol:
715.
Reductie der klerken van de secretarij der Hoge
Commissie geduurende de teinpreete absentie van den
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh.
Fol: 723.
Berigt van expresse gecommitteerdens nopens de
bevinding van tien pees cannons van 24 …. waar van ses
in caliber verlopen ende zundgaten uitgeschoten zijn.
Fol: 723.
Geaccordeerde in slantie van den Heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh tot den
afstand aan zijn hoogedelheid van vier pees dezelve. Fol:
723.
Waar van onder toe zending van het voorschreeven
berigt aande Hoge Regeering zal worden kennis
gegeeven. Fol: 724.
Toe zending aan de Hoge Regeering van het project
ceremonieel tot het uit geleide van den Heer
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh
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op den 12 deezer naar java. Fol: 724.
• In plaats van capitain ter zee kunnen bij diergelijke
geleegenheeden deks officieren ter zijde van de valreep
worden geplaatst. Fol: 724.
• Waar van aan de Hoge Regeering zal worden kennis.
Fol: 725.
11 april 1798
• Gearresteerde missives aan de Hooge Regeering. Fol:
726.
• Als mede eene aparte aanden Java's gouverneur. Fol:
726.
• Gemaakte schikkingen omtrend het door den presenten
Heer Gouverneur Generaal aangekogte landgoed
weltevreede ten einde te kunnen dienen tot een vast
verblijf voor zijn Hoog Edelheid successeuren in dertijd
en tevens voor de troupes van het Bataviasche
guarnisoen. Fol: 726.
• Aanstelling van den gecommitteerde tot en over de
zaaken van den Inlander Nicolaus Engelhard tot Raad
Extraordinair van Indie. Fol: 730.
• Van den tweede administrateur in de pakhuijzen aande
westzijde Pieter Engelhard tot gecommitteerde tot en
over de zaaken van den Inlander met de effective
qualiteit van opperkoopman. Fol: 731.
• Dezelve geremplaceerd door den geweezen tweede
resident te Palembang Theodatus Rijnhold Christoffel de
Winter. Fol: 731.
• Aanstelling van den oud opperkoopman des casteels
Batavia Jacobus Johannes van Maas to geassumeerd lit
in den Raad van Justitie in plaats van even gemelde als
zodanig ontslagen Theodatus Rijnhold Christoffel de
Winter. Fol: 731.
• Geapprobeerde resolutien van de maand maart zo
gemeene als secreete als mede die van deeze maand
mitsgaders twee missives aan de Hoge Regeering. Fol:
731.
24 september 1798
• Den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh communiceerd de reedenen van
hoogstdesselfs te rug komst. Fol: 732.
• Als meede het geen door Hoogstdezelve op Java was
verrigt met betrekking tot de zuijker culture. Fol: 733.
• Gearresteerde rescriptie aan het committee. Fol: 734.
• Op schorting van het ordinair besoigne van Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 735.
• Den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg nader
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verzogt om de papieren door nu wijlen den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius
verlangt. Fol: 735.
• De Hoge Regeering zal het hier bij vermelde worden
aangeschrieeven met op zigt tot de maneance van
zaaken. Fol: 735.
11 october 1798
• Lecture eener missive van de Hoge Regeering waar op
goedgevonden is. Fol: 737.
• 1/ Gedelibereerd Regeering te kennen te geeven dat
Commissarissen Generaal verwagten dat zij nopens de
verrigtingen van den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh op Java met relatie tot
de zuijker culture reeds door die Ministers informatie
zullen hebben bekomen. Fol: 737.
• Declaratie van den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh bij deeze geleegenheid.
Fol: 737.
• 2/ Omtrend de door den Chormandelsch Gezaghebber
Casparus Leonardus Eilbracht op gelegde amende het ter
zijde vermelde te remarqueeren. Fol: 738.
• 3/ Omtrend het fourissement van ambtgeld door
voormelde bediendens zullen zij zig moeten reguleeren
naar de door Commissaris Generaal ging. Fol: 740.
• Dog omtrend het fournissement van de in anno 1791
door geheel Indie geordoneerde heffing zoude tot na den
oorlog komen worde gewagt. Fol: 741.
• Het douceur op de in 1792 in Nederland verkogte
lijwaten zal aan die bediendens worden voldaan. Fol:
742.
• 4/ Geapprobeerde dispositien door de Hoge Regeering
genomen op de consideratien van den Heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg omtrend de wijze van het
houden der negotie boeken. Fol: 742.
• 5/ Al meede te approbeeren het verleend ontslag aan
Philip Leonard van Eijs en de bij die geleegenheid
gemaakte verandering in het ambtgeld van de
administrateur in de waterpoort. Fol: 743.
• 6/ Insgelijks te approbeeren de gemaakte varanderingen
in de instructien voor de directeur der fortificatien en op
ziender in het ambagts quantier. Fol: 744.
• 7/ Voor communicatie aan te neemen de geexecuteerde
orders omtrend de agterstallen aan het oude vendu
comptoir. Fol: 745.
• Op een berigt van oud vendumeesteren dezelve
ontheeven van het stellen van borgtogt. Fol: 745.
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8/ Te approbeeren de toegelegde vermeerderde
inkomsten aan den groot cassier Joan Hendrik Holle.
Fol: 748.
• 9/ Op het berigt van de Heer Willem Vincent Helvetius
van Riemsdijk rakende het Land Papisangan zal de Hoge
Regeering het hier bij vermelde worden te kennen
gegeeven. Fol: 748.
• 10/ Aantehouden de dispositie omtrend de propositie om
de rivier de Krokot van zijn Slijk te ontlasten. Fol: 750.
• 11/ Uitstel van betaling te verleenen aan Augustijn
Henry Boers geweezen seriba van Cheribon over
ambtgeld. Fol: 750.
• 12/ De hier bij vermelde persoonen op het fractements
comptoir te bevorderen. Fol: 750.
• 13/ Item Pieter Fransiscus Overbeek - Jan Hendrik Cox
- Jan Pieter Bareslorskij en Johannes Anthonij Loo. Fol:
751.
• 14/ Als meede Luve Willem Meijer tot ondercoopman.
Fol: 751-752.
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 752.
10 december 1798
• Gearresteerde brief aan de Hoge Regeering. Fol: 753.
• Als meede eene aan het committee. Fol: 753.
• Lecture eener missive van de Hoge Regeering in dato 29
november 1798. Fol: 753.
• Waar op is verstaan. Fol: 753.
• 1/ Notitie te houden van de ontfangen papieren rakende
de mercantile directie zedert 1795. Fol: 754.
• Zullende des wegens aan de Hoge Regeering het
genoegen van Heeren Commissarissen Generaal worden
betuige. Fol: 754.
• 2/ In eene gecombeneerde vergadering te brengen het
protest van den Heer Directeur Generaal Johannes
Siberg tegens de borgstelling. Fol: 755.
• 3/ Aan de advocaat fiscaal te laten afgeeven het
ingekomen relaas omtrend Amboina. Fol: 755.
• 4/ En naar Nederland kennis te geeven van de slegte
gestelheid van het hier ontfangene peeper baaldoek. Fol:
756.
• 5/ Voor communicatie aan te neemen het rapport van
Pieter Engelhard omtrend de cultures. Fol: 756.
• En de verleende adsistentie aan scheepenen tot 15000
rijkdaalders. Fol: 756.
• 6/ Anthonij Marcelis Schelkes en Jacobus Brongers te
bevestigen als koopman en onderkoopman in de
medicinale winkel. Fol: 757.
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Nog ontfangen zijnde twee missives van de Hoge
Regeering in datis 7 deezer waar op is goedgevonden.
Fol: 757.
• 1/ Schadde te bevorderen tot onderkoopman. Fol: 757.
• En de verdere voor komende poincten in eene
gecombineerde vergadering te brengen. Fol: 758.
• Aan de Hoge Regeering overgelaten welke zaaken zij
verkiesen zal in eene gecombineerde vergadering te
brengen. Fol: 758.
• Missive van den Cheribon Resident Pieter Walbeeck in
dato 24 november jongstleeden. Fol: 758.
• Geapprobeerde provisioneele verrigtingen omtrend de
zuiker culture. Fol: 758.
• Afzending van copia van voorschreeven brief en van de
rescriptie aan de Hoge Regeering. Fol: 758.
• Het berigt van den geweezen gezaghebber van Banda
Francois van Boekholtz nopens het ten zijnen lasten zal
aan meeren meesters warden gezonden. Fol: 759.
• Gehouden aanteekening van een brief van de Sulthan en
Radjas van Banjer. Fol: 759.
• Aangehouden dispositie op een request van de predikant
Johannes Theodorus Ross. Fol: 759.
• Ingekomen berigten aangaande de steene proef caserne
op weltevreede. Fol: 760.
• Zullen in eene gecombineerde vergadering worden
gebragt. Fol: 760.
• De klerken ter secretarij van de Hoge Commissie
wederom op het vorig getal gebragt. Fol: 761.
14 februarij 1799
• Gearresteerde brief aan de Hoge Regeering. Fol: 762.
• Ingekomen een brief van de Hoge Regeering in dato 24
december 1798. Fol: 762.
• Waar op verstaan is. Fol: 762.
• 1/ Om de hier bij vermelde reedenen niet te amplecteeren
het voorstel om de Banks officianten tot op twee te
verminderen. Fol: 762.
• Insertie van eenige bedenkingen van de Heer Mom over
voorschreeven onderwerp. Fol: 765.
• 2/ Qualificatie te verleenen tot afschrijving der kosten
van het door de major Barbier vervaardigd Stormram.
Fol: 770.
• 3/ Voor communicatie aan te nemen het slot op de
Bataviasche nepotie boeken van 1798 en de verkoop ter
sloop van het schip Hilverbeek. Fol: 771.
• Dog omtrend het request van Mr. Johannes Christoffel
Schultz geene dispositie nodig geoordeeld. Fol: 771.
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Lecture eener brief van de Hoge Regeering in dato 15
januarij jongstleeden daar op is verstaan. Fol: 772.
1/ Notitie te houden van de ontfangst den papieren
relatief de commissie naar Timor. Fol: 772.
2/ Als meede van de ontfangst der door den Heer
Directeur Generaal Johannes Siberg overgelegde
papieren rakende de mercantile directie. Fol: 772.
3/ Aan te houden de dispositie op het request van de
afslageresse van de vischmarkt de weduwe van Haak.
Fol: 773.
4/ Af te wijzen het verzoek van Johan Hendrik Holle qq
voor den geweezen commandeur Philip Hendrik de
Haart om de stukken betrekkelijk de hem op gelegde
vergoeding. Fol: 773.
5/ Notitie te houden van de gecommuniceerde verkoop
van het schip voorland. Fol: 774.
6/ De qualiteit van onderkoopman te accordeeren aan
Augustijn Henry Boers en Christiaan August Coith. Fol:
774.
Nog is verstaan op een derde missive van de Hoge
Regeering in dato van primo (1) deezer. Fol: 774.
1/ Qualificatie te verleenen tot het geeven van meerder
crediet aan de kopers van het venducomptoir. Fol: 774.
2/ Simon Godfried Budach als secretaris van politie te
Ternaten te approbeeren in de Ministers aldaar van
ambtgeld provisioneel te libeeren. Fol: 775.
3/ Te ontzeggen het verzoek van den Drossaard Andries
Hartsink om voor 1798 van ambtgeld te mogen worden
ontheeven. Fol: 775.
4/ Te noteenen de ontfangst van de jongste staat
reekening. Fol: 776.
Uitgestelde dispositie betrekkelijk de inkomsten van de
lootsen te grisse. Fol: 776.
De twee metale stukken geschikt geweest voor de
vorsten van Java zullen wederom bij de boeken worden
ingenomen. Fol: 777.
Aanstelling van Jan Weltters tot provisioneel
gehijmshrijven van den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh. Fol: 778.
Om de in textu vermelde reedenen is verstaan het request
van de Predikant Johan Theodoor Ross buijten dispositie
te houden. Fol: 778.
Ontregd verzoek van den major Laurentius Kesman om
zeeker addres houdende merites tot voordragt van den
Capitain Benijn Paul Duverge. Fol: 779.
Geformeerde instructie en bepaald salaris voor de
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Lootsen te Grissee. Fol: 780.
1 junij 1799
• Gearresteerde missive aan de Hoge regeering. Fol: 783.
• Gehouden aanteekening van de ontfangst eener triplicaat
missive van het committee. Fol: 783.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh heeft omtrend de hier bij om schreeven
periode van te brief van 12 julij 1798 van het committe
in consideratie gegeeven of daar over niet afzondelijk bij
Heeren Commissarissen generaal diende te worden
gedelibereerd. Fol: 783.
• Waar meede de andere Heeren zig hebben
gecanformeerd. Fol: 786.
• En is het repatrieeren van gemelde Heer Sebastiaan
Cornelis Nederburgh als noodzakelijk beschouwd. Fol:
788.
• Zullende den secretaris Jan Justinus Keijser gemelde zijn
Hoog Edelheid op de reijs vergezellen. Fol: 789.
• Zullende van het hier voren vermelde in de eerste
gecombineerde vergadering worden kennis gegeeven.
Fol: 789.
• Bevordering van den Fernaatsch Gouverneur Johan
Godfried Budach tot raad extra ordinair van Indie. Fol:
790.
• En den Kapitain Ingeneur aldaar Balthazar Fredrik
Wilhelm van Lutsou tot major titiel. Fol: 791.
• Onfangst eener missive van de Hoge Regeering in dato
5 maart jongstleeden. Fol: 791.
• Waar op verstaan is. Fol: 791.
• Aan de Hoge Regeering over te laten de dispositie op de
verzoeken der secretarissen van de weeskamer vogelaar
on Sebastiaan Cornelis Nederburgh om bevrijding van
ambtgeld. Fol: 792.
• Als meede omtrend het ambtgeld en de inkomsten van
de administrateurs in de waterpoort. Fol: 792.
• En in een gecombineerde vergadering te brengen het
verzoek van den administrateur Willem Adriaan Senn
van Basel. Fol: 792.
• Dog te ontzeggen het verzoek van den commandant van
Buitenzorg om vermeendering van inkomsten. Fol: 792.
• En voorts aan Hendrik Julius Lebeek toe te voegen de
qualiteit van koopman. Fol: 793-794.
• Lecture eener nadere brief van de Hoge Regeering in
dato 15 maart jongstleeden. Fol: 794.
• Waar op verstaan is aan Barend Karseboom toe te
voegen de qualiteit van opperkoopman dog te ontzeggen
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zijn verzoek om vermeerdering van inkomsten. Fol: 794.
• Verdere lecture van een brief van de Hoge Regeering in
dato tweede april jongstleden. Fol: 795.
• Waar op is verstaan. Fol: 795.
• 1./ Voor communicatie aan te neemen de door
gedelibereerd Regeering genomen besluiten op het
jaarlijks rapport over de cultures. Fol: 795.
• Dog onder de hier bij vermelde aanmerking omtrend het
product van de Cardamom. Fol: 795.
• 2./ Berusting in de gemaakte verandering tot het jaarlijks
afkomen der bovenlandsche regenten. Fol: 795.
• 3./ Voor communicatie aan te neemen de aangeboden
calculative aantooning van de gelden benodigd voor een
jaar. Fol: 796.
• Onder approbatie van het daar omtrend genomen besluit.
Fol: 796.
• 4./ Notitie te houden van de ontfangen instructien voor
de bediendens van het buijten hospitaal en aprobatie de
toegelegde vermeerdering van in komsten aan de ses
jongste ziekevaders. Fol: 796.
• Wijders is nog op een missive van de Hoge Regeering in
dato 16 april jongstleden verstaan. Fol: 797.
• 1/ Voor genotificeert te houden de verleende adsistentie
aan twee fransche scheepen ten bedrage van sp. 32345.
Fol: 797.
• 2/ De papieren betrekkelijk het commissariaat over den
Inlander te brengen in eene gecombineerde vergadering.
Fol: 797.
• Gelijk meede verstaan is de inhoud der missive van de
Hoge Regeering in dato 26 april jongstleden te brengen
in een gecombineerde vergadering. Fol: 798.
• Het mankeerende plan omtrend de rivier de Krokot zal
van de Hoge Regeering nader worden gerequireerd. Fol:
798.
• Rondleezing van een schriftuur van Johannes Ekenholm
over het Jatie hout. Fol: 799.
• Gearresteerde resolutien. Fol: 799.
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 800.
3 julij 1799
• Missive van de Hoge Regeering in dato 4 junij
jongstleeden. Fol: 800.
• Geaccordeerde qualiteit van onderkoopman aan de
boekhouder te Bantam Johan Fredrik Neef. Fol: 800.
• Zeeker geschil tusschen den Raad van Justitie en adjunct
reviseeren heeft om reedenen in textu vermelde geene
dispositie nodig. Fol: 800-801.
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De bevonding der door de Hoge Regeering tezonden
stukken betrekkelijk van kall zal aan haar …...
gecommuniceerd. Fol: 801.
Reserte aan de resolutien van de …... nopens dezuiker
culture op Java. Fol: 802.
Gerenvoijeerd dispositie aan de Hoge Regeering op het
verzoek van den Chinees Jan Jou aan om voor eenige
jaaren van de leverantie aan de compagnie van zuiker te
mogen worden gelibereerd. Fol: 802.
Missive van de Hoge Regeering in dato 21 junij
jongstleeden. Fol: 802.
Geaccordeerde qualiteit van onderkoopman aan den
pakhuismeester de Japan Leopold Willem Ras. Fol: 803.
Voor communicatie aangenomen de bedeelden staat den
geldmiddelen alhier. Fol: 803.
Genoteerd den ontfangst van berigten der in textu
vermelde buitencomptoiren. Fol: 803.
Als nog gerequireerd de van tijd tot tijd van haar
gecijkhte documenten, plans, teekenningen ….... Fol:
803.
Geene zaaken dan die van inportantie zullen ter
deliberatie van de commissie of gecombineerde
vergadering mogen worden gebragd. Fol: 804.
Dog de nodige voordragten tot bevestiging kunnen
worden gedaan. Fol: 805.
Gerenvoijerde dispositie aab de Hoge Regeering op de
requeste van van Alphen en Pinchetti. Fol: 805.
Als mede nopens de zaak van de Arabier Said Maidjajan.
Fol: 805.
Gerequireerde op gave van den advokaat fiskaal
betrekkelijk het te nort in het ijzer magazijn. Fol: 805.
Van den sabandhaar Jacobus Theodorus Reijnst als nog
gerequireerd de opgave zijner inkomsten over het jare
1797. Fol: 806.
Als mede van Barbier de plans van officiers woonningen
…. In het campement op wel te vrade. Fol: 806.
Qualificatie op den Heer Commissaris Directeur
Generaal Johannes Siberg om met den cargaven het
Hamburgsch schip Catharina en Anna, Johannes Arends
in onderhandeling te treeden wegens het hanspoet van
den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh naar Europa. Fol: 807-808.
Gedechinecad verzoek van den Banda's Burger Adrianus
Johannes van Stenbergen betrekkelijk de procedures van
den toemmaligen Bailliuw Jan Hendrik Wiegerman
tegens hem. Fol: 811-812.
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24 julij 1799
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 813.
• Berigt van den advokaat fiskaal betrekkelijk het te kort
in het ijzer magazijn. Fol: 813.
• Insertie van het zelve. Fol: 813.
• Last aan denzelve om het te weinig betaalde door Pieter
Engelhard en Evert Joost Lewe als nog intevorderen.
Fol: 815.
• Uitgestelde dispositie op de textu vermelde verzoeken.
Fol: 815.
• Qualificatie op den Heer Commissaris Directeur
Generaal Johannes Siberg om met de carga van het
Hamburgsch schip Catharina en Anna, Johannes Arends
wijders het transport van zijn Hoog Edelheid Sebastiaan
Cornelis Nederburgh finaal te contracteeren. Fol: 816.
• En verzoek om het geteekend contract te willen
exhibeeren. Fol: 816.
• Als mede om de voornoemde Johannes Arends een
actente doen passeeren van geene vijandelijke
etablissementen te zullen aandaen. Fol: 817.
28 augustus 1799
• Gerenvoijeerde dispositie aan de Hoge Regeering op
eene missive van de Javasche Ministers. Fol: 817.
• Geresteerd dat omtrend het misbruik der decoctum
keetels en andere chirurgijn gereedschappen de nodige
worzieningen zijn gedaan. Fol: 818.
• Als mede dat de dispositie omtrend eene afschrijving van
het resteerende te kort in de groete geld cas aan de
Heeren Meesters is overgelaten. Fol: 818.
• Dispositie op de aanmerkingen van den Heer
Commissaris Directeur Generaal Johannes Siberg
betrekkelijk de door wijlen zijn Hoog Edelheid Simon
Hendrik Frijkenius gerequireerde stukken vermelde bij
resolutie van den 18 januarij 1797. Fol: 819.
• De afslageresse vande tuschmelde voor de heeft
ontheeve van ambtgeld voor het jaar 1798. Fol: 823.
• Dezelve als zodanig ontsligen. Fol: 824.
• En aan Haar uitgestelde aan de weduwe van de Weert elk
respectivelijk toegelegd eene jaarlijksch qualificatie
2000 rijkdaalders. Fol: 824.
• Qualificatie op de Hoge Regeering om een ander
afslagen aan te stellen. Fol: 825.
• Op een maandelijks tractement van 80 rijkdaalders. Fol:
825.
• En voorzien van eene instructie. Fol: 825.
• Mitsgaders om alle aan de bediening gehegt geweest
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zijnde voordeelen onder de pagt van de visitmarkt te
begrijpen. Fol: 825.
• Request van dockers. Fol: 825.
• Aan den zelven eene remissie op zijn nog verschuldigd
ambtgeld verleend. Fol: 826.
• Het in textu vermelde zal de Hoge Regeering worden te
kennen gegeeven op haare adviesen betrekkelijk den
vaart en handel op en langs Java. Fol: 827.
• Gechelinende propositie van den Heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh om de van
Java overgevoerd wordende lijst van alle lasten te
ontheffen. Fol: 832.
• Advis van den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh betrekkelijk het voorschreeven.
Fol: 832.
• Insertie van het zelve. Fol: 832.
• Verklaaring daar omtrend van den Heer Commissaris en
Gouverneur Generaal van Overstraten. Fol: 839.
• Het voorgevallene tussen den Raad Extra Ordinair Mom
C.U. en zeckere Njonja Keetje buiten veeder vervolg
gelaaten. Fol: 839.
• Waar van aan den Advokaat Fiskaal worden kennis
gegeeven. Fol: 841.
• Qualificatie op de Hoge Regeering om aan den
Bootsman ten Eilande Onrust J.G. van der Lee
aftegeeven een douceur van 50 rijkdaalders eens. Fol:
842.
• De Gebroeders Jacob Eilbracht met hunne pretenseene
op de gemelde Bengaals Directeur Johannes Matthias
Ross overgeweezen tot den weg van regten. Fol: 842843.
• Last op de Hoge Regeering om daar van aan de
Chormandelsche Ministers Kennis te geeven. Fol: 846.
• Missive van de Hoge Regeering in dato 20 deezer. Fol:
846.
• Aan Commissarissen Generaal zijn voldaan met de
opgave van den negotie Boekhouder van het restant
debet van de te kort koning in 1793 in het ijzer magazijn.
Fol: 846.
• Dispositie op de in textu vermelde verzoeken van Jacoba
Henrica Knaap. Fol: 846.
• Aanstelling van den Commissaris in den Oosthoek
Wouter Hendrik van Ijseldijk tot Raad Extra Ordinair
van Indie. Fol: 853.
12 september 1799
• Gearresteerde missive aan de Hoge Regeering. Fol: 854.
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Missive van het committee in dato 17 januarij 1799. Fol:
854.
Dezelve zal bij geleegenheid worden gerecleheid. Fol:
854.
Missive van het committee aan den Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh in dato als
voren. Fol: 854.
Dezelve zal aan de gecombineerde vergadering worden
gecommuniceerd. Fol: 854.
Aan den Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh van weegens de Bataafsche Oost Indische
compagnie rendeerende te Batavia. Fol: 855.
Insertie van dezelve. Fol: 855.
Missive van de Hoge Regeering in dato 25 julij 1799.
Fol: 855.
Request van de gemagtigdens van den naer den Hock van
Africa tot eene secreete expeditie gezonden capitein ter
zee Johannes de Treijn. Fol: 855.
Verzoekende dat de emolumenten van gemelde Capitain
mogen gereekend worden zonder interruptie te hebben
cours gehouden ….. Fol: 856.
Deliberatien daar op. Fol: 856.
Qualificatie op de Hoge Regeering om aan voornoem
gemagtigdens te doen betaalen de gage van meermelde
Johannes de Treijn tot den 14 julij 1798. Fol: 856.
En om het voorschreeven request …. De Heeren
Meesters aan te bieden. Fol: 857.
Missive van de Hoge Regeering in dato 27 sugustus
jongstleeden. Fol: 857.
Geaccordeerde qualiteit van koopman aan den
geheijmschrijver van den Heer Gouverneur Generaal
Johannes Wilhelmus Moorrees en den negotie
boekhouder Johan Christiaan Goldman. Fol: 857.
Een brief van den Gouverneur te Maccasser voor
communicatie aangenomen. Fol: 857.
Berestiging der beide secretarissen over de Hoge
Regeering. Fol: 858.
Toegestaane qualiteit van opperkoopman aan den
tweeden provisioneel opperkoopman des kasteels Johan
Hartman. Fol: 858.
Item aan den gezaghebber in den Oosthoek van Java
Fredrik Jacob Rottenbuhler. Fol: 858.
Geaccordeerde rang naast den boekhouder generaal aan
den groot cassier Johan Hendrik Holle. Fol: 858.
Gedeclineerd verzoek van den sabandhaar Jacobus
Theodorus Reijnst relatief zijn ambtgeld. Fol: 858.
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Vermeerder de overneem van het landgou Weltevreede
door de aankomende Gouverneur Generaal. Fol: 859.
Dispositie op eene door den gemelde eersten
administrateur in de west zijde Carel Pieter Reigersman
aan de vergadering van 17en gepresenteerd request. Fol:
859-860.
Eene missive van den Hogen Raad van Justitie ter
dispositie aan de Hoge Regeering Gerenvoijeerd. Fol:
891.
Aan de Hoge Regeering geconvoijeerd alle lopende
zaaken betrekkelijk de buiten comptoiren. Fol: 892.
Onder toezending van alle de daar toe relatiefe papieren.
Fol: 892.
Recommandatie aan Haar om op de inkomste van de
Residenten te Palembang attentie te vestigen. Fol: 893.
Geteckend kontract en acte wegens het transport van zijn
Hoog Edelheid Sebastiaan Cornelis Nederburgh. Fol:
893.
Insertie van de stukken. Fol: 893.
De welke in triple naar Nederland zullen worden
verlanden. Fol: 897.
Qualificatie op den Heer Commissaris en Directeur
Generaal Johannes Siberg om aan den Heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh te doen
betaalen Hoogst deszelfs in Indie genoten worden
tractement tot den 5 februarij 1800. Fol: 897.
Verklaring dat Heeren Commissarissen Generaal
wegens denzelver ambtverrigtingen aan geene politieke
of regterlijke magt verantwoording schuldig zijn. Fol:
898.
Waar van aan de Hoge Regeering zal worden kennis
gegeeven. Fol: 899.
Conformatie met de propositie van den Heer
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh
relatief de papieren van de Hoge Commissie. Fol: 899.
De secretaris van de Hoge Commissie Hendrik Keijser
behoud zijn tractement dat hij zig van de hem opgeligde
commissie zal hebben geacquiteerd. Fol: 900.
Aan den zelven toegevoegd den titul en rang van oud
Gouverneur. Fol: 901.
Bevordering van den adsistent ter secretarij van de Hoge
Commissie Hendrik Keijser tot onderkoopman. Fol: 901.
Van alle voorschreeven besluiten zal aan de Hoge
Regeering worden kennis gegeeven bij twee brieven.
Fol: 901.
Consideratien van den Heer Commissaris Generaal
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Sebastiaan Cornelis Nederburgh. Fol: 901.
• Insertie. Fol: 901.
• Conformatie daar mede en zullen de gedaane propositien
in formeele besluiten worden geconverteerd. Fol: 904.
• Waar van aan den Eerst Gezaghebber klerk tre secretarij
van de Hoge Commissie Jan Weltters zal worden kennis
gegeeven. Fol: 904.
• Gearresteerde twee secreete brieven aan de Hoge
Regeering. Fol: 905.
• Van de in voormelde brieven gemelde besluiten zullen
twee secreete notulen worden geformeerd ten einde als
in textu vermeld. Fol: 905.
9 october 1799
• Genoteerd den ontfangst van eene missive van den Java's
Gouverneur aan zijn Hoog Edelheid Sebastiaan Cornelis
Nederburgh ten geleide van twee van den Hendrik
Keijzer en Sulthan aldaar. Fol: 906.
• Als meede van de volleedige korte slaakte van alle onder
ultimo junij aamveerig zijnde compagnie dienaaren. Fol:
906.
• En eenige papieren het commercie en finantie weezen
betreffenden. Fol: 907.
• Mitsgaders eene notitie van alles wat de twee uit
Nederland gezondene Heeren Commissarissen Generaal
zo alhier als aan de Caab de Goede Hoop uit des
compagnies hebben genoten. Fol: 907.
• Als meede de korte sterkte der marine onder ultimo
september jongstleeden. Fol: 907.
• De Heer Gouverneur Generaal heeft overgegeeven de
Korte sterkte van de militie alhier onder ultimo
september jongstleeden. Fol: 907.
• Gearresteerde missive aan het committee. Fol: 907.
• Geaprobeerde resoluties. Fol: 908.
• En secreete notulen. Fol: 908.
• De Heer Gouverneur Generaal is voor Hoogstdeszelfs
mede werking in de Hoge Commissie bedankt. Fol: 908.
• Als mede de secretaris Hendrik Keizer voor de trouwe
waakneeming van desselfs ambt. Fol: 908.
• De Hoge Commissie is greijndigd. Fol: 909.
14

Extract-resoluties.
1798 november

1 stuk

Fragment.

15-16

Kopie minuut-generale resoluties.
1793 – 1795

2 delen
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1793 november 19 - 1794 augustus 30
Resoluties van 1794 augustus 30 niet kompleet.

19 november 1793
• Heeren C.C.G.G (Commissarissen Generaal) Sebastian
Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius
hebben de commissie en instructie voor C.C.G.G
(Commissarisssen Generaal) in Nederland beraamd en
gearresteerd aan den Gouvr: (gouverneur) Generaal
Willem Arnold Alting gecommuniceerd. Fol: 1.
• Is door den zelven in handen van Heeren C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) afgelegd den Ed: (edelheid)
vervat bij het 22 art: (artikel) van gem: (gemelde)
instructie. Fol: 1.
• Onder reserve van te blijven jouisseeren van de middelen
van bestaau aan het generalaat gehegt. Fol: 1.
• Waar op Heeren C.C.G.G (Commissarissen Generaal)
voorm: (voormelde) gem: (gemelde) Heeren Willem
Arnold Alting hebbe gecomplimenteerd en ter hand
gestold de commissie en instructie voor hoogstdezelve
destineerd. Fol: 2.
• Heeren C.C.G.G (Commissarissen Generaal) vervolgens
getreeden zijdne tot hoogstdeszelver besoignes. Fol: 2.
• Hebben C.C.G.G (Commissarissen Generaal ) uit
Nederland het nevenstaande gedeclareerd omtrend de
rang tusschen C.C.G.G (Commissarissen Generaal) te
observeeren. Fol: 2.
• Voort gebragt zijnde wanneer en op wat wijze de
publieke voortelling van C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) gevolg zoude neemen. Fol: 2.
• Is desl: C.G. (Commisaris Generaal) Willem Arnold
Alting versogt de Hoge Regeering te communiceeren dat
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) verlangde dat daar
toe een plan wierde ontworpen gelijk aan die van de
receptie van C.C.G.G (commissarissen Generaal). Fol: 3.
• Neevenstaande rangen bepaald zo voor den secretaris als
geheijm schrijvers en klerk van C.C.G.G
(Commissarissen Generaal). Fol: 3.
• Het geen den Heer C.G. (Commisaris Generaal) Willem
Arnold Alting op zig heeft genomen kenbaar te doen
maken. Fol: 3.
• Heer C.C.G.G (Commissarissen Generaal) uit Nederland
goedgevonden hebbende twee maal des weeks publieque
audientie te verleenen. Fol: 4.
• En daar toe dingsdag en vrijdag bepaald. Fol: 4.
• Is den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting versogt het zelve publiek te maken. Fol: 4.
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Geleezen eene missive van de Cantonsche bediendens
aan Heeren C.C.G.G (Commissarissen Generaal) gerigt.
Fol: 4.
• Inhoudende klagten over de handelwijze van s' keijzers
hoppa. Fol: 4.
• Met verzoek om voorzieninge daar tegen. Fol: 4.
• is goedgevonden daar op een missive te laten afgaan en
dezelve te registeeren in het afgaande brieven boek van
C.C.G.G (Commissarissen Generaal). Fol: 4.
22 november 1793
• De noodzakelijkheid in aanmerking genomen om een
bekwaam persoon te assumeeren in steede van den
overleedene Heer Directeur Generaal Hendrik van
Stokkum. Fol: 5.
• Verzoeken den Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting in deeze te moge hebben de adsistentie
van den Heer Johannes Siberg. Fol: 5.
• Is zulks eenpaarig goedgevonden. Fol: 5.
• En is gem: (gemelde) Heer Johannes Siberg daar toe in
het besoigne verscheenen zijnde dit neevenstaande aan
dezelve voorgehouden. Fol: 6.
• Betuigende daar op desselve erkentelijkheid voor de eere
het vertrouwen aan hem beweegen. Fol: 6.
• Dog verzogt om volgens zijn aan de Hoge Regeering
reeds gedaan verzoek om in october 1794 te moge
repatrieeren. Fol: 6.
• Belovende C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zo veel
mogelijk daar op reguard te zullen slaan. Fol: 6.
• Communicatie aan gem: (gemelde) Heer Johannes
Siberg van de instructie van C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) heeft aan hoogstdezelve den eed daar bij
vervat afgelegt. Fol: 7.
• Waar na Heer C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zijn
in gepaste terinen hebben gecomplimenteerd en desselfs
instructie en commissie ter hand stelde. Fol: 7.
• Zullende de Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting hier van aan de Hoge Regeering de nodige
kennisgeeven. Fol: 7.
• Gebesoigneerd over de rethouren en het getal scheepen
voor Nederland. Fol: 7.
• Goedgevonden daar mede te supercedeeren tot het
eerstvolgende besoigne. Fol: 8.
• Offerte van den H.C.Gl.F. (Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) om van s' lands fregat
Amazoon tot nut der maatschappij het nodige gebruijk te
maken. Fol: 8.
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23 november 1793
• Zijnde geleezen eene missive bij de Hoge Regeering
ingekomen van den kapit: (kapitein) ter zee J. van Stralen
commandeerende des comp: (compagnie) kruissers in
Straat Sunda. Fol: 9.
• Houdende de communicatie van de slegte gesteldheid
der equipagie op ged: (gedane) scheepen. Fol: 9.
• Is goedgevonden dezelve van om kruijspost te rug te
roepen. Fol: 10.
• Daar toe de Mr. C.Gl.A (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) de nodige ordres zal laaten afgaan. Fol:
10.
• Nadere deliberatie over de rethouren voor Nederland.
Fol: 10.
• Uithoofde van het groot gebrek aan zeevaarende
bezijden gem: (gemelde) reflexien gevallen. Fol: 10.
• Dog aan de andere kant de noodzakelijkheid beschouwd
dat Nederland met rethouren werde voorzien. Fol: 10.
• Als ook dat ten eerste vier scheepen na neevens gen:
(generale) plaatsen werde gezonden. Fol: 11.
• Is begreepen dat uiterlijk niet meer dan vijf scheepen
daar toe zullen konnen worden aangelegd. Fol: 11.
• En dezelve zo rijk mogelijk te beladen so spoedig
mogelijk verzenden so veel doenlijk in straat van
defensie te brengen en tot buijten de straat te doen
geleijden door s'lands fregat de Amazoon. Fol: 11.
• Op bekome informatie bij Heer C.C.G.G
(Commissarisen Generaal) uit Nederland omtrend eene
andere wijze van heffing alhier van het middel van het
ambtgheld. Fol: 11.
• Is zulks bij hoogstdezelve preferabel bevonden. Fol: 12.
• En teffens aan de Heeren Willem Arnold Alting en
Johannes Siberg ter hand gestelde eene memorie daar toe
relatie van wijlen den Heer Kraane. Fol: 12.
• Met verzoek om te willen nagaan wat daar van eenig nut
zoude kunnen zijn. Fol: 12.
• Deliberatie op de noodzakelijkheid dat het lighaam der
Hoge Regering met eenige Leeden werde versterkt. Fol:
12.
• Is verstaan het zelve aan te houden tot het eerstvolgend
besoigne. Fol: 12.
• En als dan teevens in overweeging neemen de constitutie
van den Raade van Justitie. Fol: 12.
• Dan daar thans verscheide crimineele procedures voor
gem: (gemelde) Rade hangende zijn. Fol: 13.
• goedgevonden immiddels daar bij te assumeeren den

H O G E C O M M I S S I E | 818

•
•

•
•
•

•
•
•

procureur Paul Mounier. Fol: 13.
Waar van aan de Hoge Regering door den Heer
Commissaris Generaal Willem Arnold Alting zal worden
kennis gegeeven. Fol: 13.
Door den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius ter tafel gebragt een berigt van den
commandeur Willem Jacob Andriesse houdende desselfs
gevoelen omtrend een verbeeterd bestaan tot behoud der
gezondheid der zeevarende alhier. Fol: 13.
Had zulks ook den aandagt der Hoge Regering tot zig
getrokken en stond eerstdaags een ander ontwerp in het
ligt te komen. Fol: 14.
Betoonde C.C.G.G (Commissarissen Generaal)
hoogstderzelver verlangen dat zulks so spoedig mogelijk
geschiede. Fol: 14.
Kennisgeeving van de informatien bij den Heer C.Gl.F
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius)
bekomen omtrend de rang der subalterne s'lands
officieren van Indie. Fol: 14.
Verzoekende dat de bepaling daar op door C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) wierde gemaakt. Fol: 15.
Is goedgevonden neevens gemelde rangen daar bij te
bepalen. Fol: 15.
En aan hoogstdezelve mitsgaders de Hoge Regering hier
van extract werde afgegeeven. Fol: 16.

27 november 1793
• Resumtie eener missive van Heeren C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) aan de Hoge Regering ten
geleide van een extract resolutie omtrend de bepaalde
rang der s' lands officieren en indie. Fol: 17.
• De Heeren Commissaris Generaal Willem Arnold Alting
en Johannes Siberg communiceeren desselfs bevinding
omtrend de memorie van de Heer Kraane over het
amptgeld. Fol: 17.
• Kunnende alleen van gem: (gemelde) voorslagen van
applicatie zijn opeen aankomend gouverneur en
directeur generaal als ook op de Raden van Indien. Fol:
17.
• Is na dat het bezijden gem: (gemelde) in aanmerking was
genomen. Fol: 18.
• Goedgevonden dezelve bij aan komst tot gem: (gemelde)
waar digheeden neevens gl: (generaal) somma te laten
betaalen. Fol: 18.
• En zulks zo dra desselfs approbatie alhier zal zijn
ingekomen. Fol: 18.
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Zullende aan de Hoge Regering hier van extract werden
gezonden. Fol: 18.
Communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting dat een groot Fransch schip zig
bevond in de bogt van lucipare en aldaar verscheide
inlandsche vaartuigen had genomen. Fol: 19.
Is verstaan s' lands fregat de Amazoon en s' komp:
(kompagnie) gewapend schip de Zwaan derwaards te
zenden. Fol: 19.
Zullende de Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) hoogstdesselfs gedagten hier over
laten gaan. Fol: 19.
Zullende intusschen het schip de Zwaan so spoedig
mogelijk in gereedheid werde gebragt. Fol: 19.
Consideratie van den Heer C.G.S (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) over het voldoen der Kaapse
eijsschen. Fol: 19.
Is aan hoogstdesselfs voorstel gedefereerd. Fol: 20.
Voorstel door den Mr Jan Hendrik Wiegerman in Rade
van Indie gedaan om tot beeter bemanning der retour
schepen eenige slaven kaapwaards te zenden. Fol: 20.
Hebbende de Heeren C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) Sebastian Cornelis Nederburgh en Simon
Hendrik Frijkenius zulks om bezijden gem: (gemelde)
reedenen afgekeurd. Fol: 20.
Als ten hoogsten gevaarlijk voor die colonie beschouwd.
Fol: 20.
En recommandatie dat voortaan aan dit verbod strectelijk
de hand werde gehouden. Fol: 21.
Zullende den Mr mede C.G.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) hier van aan de Hoge Regering
kennisgeeven. Fol: 21.
Geleezen eene memorie van den Major Simon de
Sandolroij houdende verzoek om vergoeding van
tractement proceskosten dienst als ook om na
ancienniteit te werden geplaatst. Fol: 21.
En het bezijden gem: (gemelde) in aanmerking genomen
zijnde. Fol: 22.
Mitsgaders op het favorabel getuigenis van den Major
George Hendrik Schaffer. Fol: 22.
En dat de zaken van ged: (gedane) Simon de Sandolroij
thans door de Hoge Regering finaal waaren afgedaan.
Fol: 22.
Is goedgevonden den Major George Hendrik Schaffer tot
lieutenant Collonel en den Major Simon de Sandolroij
als zodanig bij het guarnisoen te plaatsen. Fol: 22.
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En desselfs verder verzoek van de hand te wijzen. Fol:
22.
• Nader gedelibereerd zijnde omtrend de persoonen welke
tot leeden van de Hoge Regering zoude kunnen werden
bevonderd. Fol: 23.
• Is verstaan nevens gem: (gemelde) onder approbatie van
zijn doorl: (doorlugtigen) hoogh: (hoogheid) tot Raden
Ordinair. Fol: 23.
• En de bezijden gen: (generale) de perzoonen tot Raden
Extra Ordinair te bevorderen. Fol: 23-24.
• Den Raad Extra Ordinair Carel Saxe tot prasident van
den Rade van Justitie. Fol: 25.
• En in desselfs plaats pl: (provisioneel) als water fiscaal
aan te stellen den pro interim adv: (advocaat) fisk:
(fiskaal) Mr Willem Popkens. Fol: 25.
• Het thans voorzittend lid in gem: (gemelde) Rade Mr
Jacob George van Rossum toegevolgd den titul en rang
van vice president. Fol: 25.
• Gelijk ook de hier neevens gen: (generale) tot ordinair
leeden bij dat collegie zijn bevorderd. Fol: 25.
• Zullende de gagie en emoluinenten van gemelde
bevorderde ingaan met den dag van heeden. Fol: 25.
• En zal hier van pr:(per) missive werden kennis gegeeven
aan de Hoge Regeering. Fol: 26.
• Reflectien omtrend den ontfangst te Souratta van 2
soekels noten waar in valsch paksel was bevonden. Fol:
26.
• En in aanmerking genomen zijnde dat zulks nergens
anders dan op Banda Kan zijn geschied. Fol: 26.
• Goedgevonden dezelve door de bedienden aldaar te laten
vergoeden. Fol: 26.
• Hebbende de Heer C.Gl.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) aan genomen zulxst e
effectueeren. Fol: 26.
30 november 1793
• Resumtie eener missive ten geleide van een extract
volgens notul van den 27 deezer. Fol: 27.
• Aanvang gemaakt zijnde met het onderzoek der te kort
bevondene rd: (rijksdaalder) 63000 op de kas van de
Bank Courant en Bank van Leening. Fol: 27.
• Als zijnde de afdoening daar van door de vergadering
van Heeren Zeventien aan C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) gedemandeerd. Fol: 27.
• Het welk tot het eerstvolgend besoigne is aangehouden.
Fol: 27.
2 december 1793
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Communicatie van den Heer Willem Arnold Alting van
den ontfangst eener missive van den gouv: (gouverneur)
en Raad op Java. Fol: 28.
• Aangaande de zig op Sourabaija leggende bevinden 2
Fransche freguatten L' Esperance en La Recherche. Fol:
28.
• Dewelke zig ter bekoming van leevens middelen aan de
M.M. (ministers) aldaar hadde geaddresseerd. Fol: 28.
• En zijn geleezen de hier neevens schrijven stukken het
voorn: (voornamelijk) geval betrekkelijk. Fol: 28.
• Waar op goedgevonden is dezelve van wegens de Hoge
Regeering aan te schrijven. Fol: 30.
• Van welke aanschrijvens copien agter dit verbaal zijn
gevoegd. Fol: 30.
• Op communicatie van den Heer C.G.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) over de
noodzakelijkheid dat bij s' lands freguat de Amazoon en
des komp: (kompagnie) gewapend schip de Zwaan ter
kruijspost nog diende te werden gevoegd een welbezeild
vaartuig. Fol: 30.
• Is daartoe gedespecieerd de Bengale Loots Chaloup de
Goede Frouw. Fol: 31.
• Hebbende de Heer C.Gl.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) aangenomen te zorgen dat gem:
(gemelde) vaartuig zo spoedig nogelijk in gereedheid
werde gebragt. Fol: 31.
• Hebben C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zig
geconformeerd met den inhoud der instructie voor den
kapitn: (kapitain) ter zee Kuvel door en Heere C.Gl.F
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius)
ontworpen. Fol: 31.
• Geleezen een adres van de Raden Ordinair Mr Isaac
Fitsingh en Jan Hendrik Wiegerman van C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) gerigt houdende verzoek dat
deselfs optreeding Raad Ordinair niet in prajuditie mag
streeken om te repatrieeren. Fol: 31.
• En is om bezijden gem: (gemelde) reedenen verstaan
dezelve van het aangaan van een nieuw verband te
excuseeren. Fol: 32.
• Als ook van de voldoening van rd: (rijksdaalder) 1000
aan de komp: (kompagnie) te voldoen bij optreeding van
Raad Extra Ordinair tot Raad Ordinair. Fol: 33.
4 december 1793
• Deeze besoigne ten principale belegt zijnde. Fol: 34.
• Eerstelijk hoe het in de Bank Courant en Bank van
Lening ontdekt deficit van rd: (rijksdaalder) 63076 en 32
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diende te worden vereffent. Fol: 34.
En op de dies weegens aan de vergadering van Heren
Zeventien gepresenteerde requeste te werden
gedisponeerd. Fol: 34.
Mitsgaders hoe de reeds door de Hoge Regering op gem:
(gemelde) te kortkoming genomen besluiten diende te
werden gealtereerd. Fol: 34.
En in de tweede plaats op welke wijze den staat dier
banken op een meer solide voet te brengen zoude zijn.
Fol: 35.
Of daar toe dienstig was hat intrekken der Bank Courant.
Fol: 35.
Hier over vijfeelijk gedelibereerd zijnde is omtrend het
eerst poinct die bezijden gemelde reflectie gevallen. Fol:
35.
En daar gem: (gemelde) deficit wel aan den kassier
Elardus Magnus de Roth is toe te schrijven. Fol: 35.
Gelijk blijkt uijt de onderzoeken van weegens de Hoge
Regering desweezens reeds gedaan. Fol: 35.
Dog om daar in met zeekerheid uijtspraak te konnen
doen. Fol: 36.
Nodig geoordeeld zulxs door ontpartijdige lieden te laten
onderzoeken. Fol: 37.
Is daartoe in aanmerking gekomen den Raad Extra
Ordinair Arnoldus Constantijn Mom. Fol: 37.
Aan wien de bezijden vermelde perzoonen tot adsistentie
zullen worden toegevoegd. Fol: 37.
Zullende aan dezelve alle boeken en papieren deeze zaak
betrekkelijk werden ten hand gesteld. Fol: 38.
En om van de goede uitslag verzeekerd te zijn is in
overweging genomen. Fol: 38.
Of het niet noodzakelijk zij dat gem: (gemelde)
perzoonen zig verbinden om getrouwelijk ter zullen
opgeeven. Fol: 38.
Wie zij bevinden dat de voorschr: (voorschrijven)
vergoeding zoude competeeren. Fol: 39.
Als de noodzakelijkheid daar van gepenetreerd zijnde.
Fol: 39.
Is
verder
goegevonden
gem:
(gemelde)
gecommitteerdens te laten beloven op den eed bij den
aanvaarding van hun ampt gedaan. Fol: 39.
Dat zij in alles getrouwelijk zullen te werk gaan. Fol: 39.
En aantoonen wie de voorschr: (voorschrijven)
vergoeding zoude competeeren. Fol: 39.
Betrekkelijk het tweede stuk hoe gezorgd zal moeten
worden dat gem: (gemelde) banken op een meer solide
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voet werde gebragt. Fol: 39.
Of daar toe dienstig zoude zijn de intrekking van de Bank
Courant. Fol: 39.
Dan dit als een zaak van veel gewigt beschouwd zijnde.
Fol: 40.
Zal alvorens hier omtrend te disponeeren het advies der
Hoge Regering werde gevraagd. Fol: 40.
En aan denzelven extract deezes werden toegezonden.
Fol: 41.
Ten einde daar op te dienen van hunne consideratien en
advies. Fol: 41.
Mitsgaders hoe de zwarigheden weg te neemen dat het
capitaal dier banken niet vermeerderen. Fol: 41.
Om de gemeente te doen genienten het effect van de
instelling der Bank van Leening. Fol: 41.
Voorts hoe te vereffenen het agterstal der
vendumeesters. Fol: 41.
gelijk ook de ten agteren staande vendupenn:
(vendupenningen) ten lasten van den boekhouder de wit.
Fol: 41.
Op de te kennen gegeeven bezwaaren daar den Directeur
dier Banker de Boek. Fol: 42.
Nopens het houden der verdutien van vervallen panden.
Fol: 42.
Namentlijk dat de redelijkheid pleitte voor den verkoop.
Fol: 42.
Dog dat van de kopers geen betaling kan worden erlangt.
Fol: 42.
Is al verder goedgevonden de Hoge Regering het
bezijden gem: (gemelde) in bedenking te geeven. Fol:
42.
Als die te verkopen zonder vooruitzicht te hebben het
rendement daar van op zijn tijd te zullen kunnen
otvangen. Fol: 43.
En bij het ontwerpen van een instructien voor de Bank
van Leening het hier neevens gemelde in overweging te
neemen. Fol: 44.
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) nadere informatien
bekomen hebbende omtrend de te Souratte ontvangen
drie soekels noten. Fol: 45.
Waar van in twee derzelve valsch paksel bevonden was.
Fol: 45.
is goedgevonden de door de Hoge Regering hier omtrend
genomen maatregelen zig te laten welgevallen. Fol: 45.
Is geleesen een ontwerp van het ceremonieel tot de
publieke voorstelling van C.C.G.G (Commissarissen
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Generaal) op den 9 deezer. Fol: 45.
• Waar op door de Hoge Regering de gedagten van
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) verzogt zijnde.
Fol: 45.
• Is goedgevonden zig daar meede te conformeeren. Fol:
45.
7 december 1793
• Is geleezen een request van kooplieden in lijwaten alhier.
Fol: 46.
• Aan de Hoge Regering gepresenteerd. Fol: 46.
• Te kennen geevende hoe zij gewoon waren hunne
ontfangene lijwaten te brengen onder de beheering van
de Bank van Leening. Fol: 46.
• Voor de penn: (penningen) die gem: (gemelde) Bank hun
daar op kwam te schieten. Fol: 46.
• En welke penn: (penningen) diende tot remises voor de
ontfangene lijwaten. Fol: 46.
• Uit dien hoofde qualificatie verzoekende dat met den
verkoop van de vervallen panden nog deezer maand een
aanvang werde gemaakt. Fol: 46.
• Ter vermijding van het nadeel dat voor hen nog zoude
konnen resulteeren. Fol: 47.
• En is om bezijden gemelde reedenen goedgevonden. Fol:
47.
• Dat voorschr: (voorschrijven) request ten fine van
consideratie te dienen aan de Hoge Regering zal werden
gezonden. Fol: 47.
• Communicatie van den Heer C.G.Siberg (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) omtrend des kompagnie
handel alhier in lijwaten bij een schrijftelijk advies in
Rade van Indie gediend. Fol: 47.
• Omme uit hoofde van bezijden vermelde reedenen. Fol:
47.
• Het houden van vendutien ca: (circa) 6 maanden uit te
stellen. Fol: 48.
• En eene verzending daar van naar groote oost te doen.
Fol: 48.
• Op welk voorstel bezijden vermelde reflectien gevallen
zijnden. Fol: 48.
• Is goedgevonden het verstaan. Fol: 49.
• Alvorens tot die verzending over te gaan. Fol: 49.
• De voornaamste kooplieden in lijwaten te doen
ontbieden. Fol: 49.
• En hun het hier ter zijde vermelde af te vraagen. Fol: 49.
• Is in overweging genomen wanneer de pakketboot de
expeditie haare depeches voor Nederland in gereedheid
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zoude konnen zijn. Fol: 50.
• Goedgevonden derzelver zeildag ter bepaalen na den 15
deezes. Fol: 50.
• Op bekomen informatien van de conduites van den
onderkoopman Cornelis van der Does. Fol: 50.
• Is verstaan dezelve als een onnut subject na Nederland
op te zenden. Fol: 50.
• En hier van bij missive kennis te geeven aan de Hoge
Regering. Fol: 50.
• Deliberatie over het plan tot het afzien van den handel op
de westersche comptoiren. Fol: 50.
• Mitsgaders ten dien einde jaarlijksch alhier vendutien te
houden van specerijen en Japans koper. Fol: 51.
• Is goedgevonden hier omtrend te verneemen de gedagten
der Hoge Regeering. Fol: 51.
11 december 1793
• Den Raad Extra Ordinair Arnoldus Constantijn Mom in
het besoigne verscheenen zijnde. Fol: 52.
• En aan dezelve gecommuniceerd zijnde de motiven waar
om C.C.G.G (Commissarissen Generaal) hem aan het
hoofd had gesteld der commissie tot het onderzoek van
het deficit in de Bank Courant en Bank van Leening. Fol:
52.
• Is door welgem: (gemelde) Raad Extra Ordinair
Arnoldus Constantijn Mom C.S.. Fol: 52.
• Gedaan de belofte voorkomen de bij de notulen van den
4 deezen. Fol: 52.
• Vervolgens gecompareerd zijnde de voornaamste
kooplieden in lijwaten. Fol: 52.
• Zijn C.C.G.G (Commissarissen Generaal) door hun
geinformeerd geworden. Fol: 53.
• Van de schadelijkheid der verkoop van lijwaten alhier.
Fol: 53.
• Waar op hun het neevenstaan de voorgehouden zijnde.
Fol: 53.
• Is goedgevonden de verzending volgens het voorstel van
den Heer C.G. (Commissaris Generaal) Johannes Siberg
te doen gevolg neemen. Fol: 54.
• En om de partikulieren handel te animeeren af te
schaffen. Fol: 54.
• De agio van 4 pr:ct: (percento) van penn: (penningen) op
de Oostersche comptoiren in des kompagnie kas
werdende geteld. Fol: 54.
• En zal hier van kennis worden gegeeven aan de Hoge
Regering. Fol: 54.
• In aanmerking genomen zijnde dat de verg:
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(vergadering) van Heren Zeventien uit de adviesen der
Hoge Regering heeft moeten opmaken. Fol: 54.
• Als of des noods des kompagnie comptoir op Makasser
te missen zouden zijn. Fol: 54.
• Zal hier omtrend werde gevraagd de consideratien der
Hoge Regeering. Fol: 55.
• Resumtie eener missive aan de Hoge Regeering. Fol: 55.
14 december 1793
• Resumtie van eene missive aan zijn doorl: (doorlugtige)
hoogheid als meede aan heeren gecommitteerde. Fol: 56.
• Om verzonden te werden p: (..) de pakketboot de
expeditie. Fol: 56.
18 december 1793
• In aanmerking genomen zijnde de manmodige
verdeediging van den kapitein ter zee Michiel Jurgens
van desselfs bodem de Erfprins. Fol: 57.
• In de recontre van een vijandelijk fregat van 36 stukken.
Fol: 57.
• Is in overweeging genomen dat of schoon door de
officieren en verdere equipagie niet anders was betragt
dan eene pligtelijke gehoudenissen. Fol: 57.
• Of evenwel uit bijzondere consideratie de goedkeuring
van C.C.G.G (Commissarissen Generaal) niet kende
werden aan den dag gelegt. Fol: 57.
• Goedgevonden de bezijden vermelde douceurs aan de
officieren en verdere equipagie toe te leggen. Fol: 58.
• En zal hier van bij extract kennis werden gegeeven aan
de Hoge Regering. Fol: 58.
• Ten welken geleijde heden eene missive is gearresteerd.
Fol: 59.
• Deliberatie over poincten waar van de afdoening door de
vergadering van Heren Zeventien aan C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) zijn overgelaten. Fol: 59.
• Omtrend de dissolutie van de amfioen sociteit. Fol: 59.
• Zal de stukken werden geexamineerd en de dispositie
aangehouden. Fol: 59.
• Betrekkelijk het onderzoek naat het emploij dat van des
compagnie zeevaaren de in indie gemaakt werd. Fol: 60.
• Is verstaan te verbieden het overgaan in partikuliere
dienst buiten voorkennis van de Hoge Regeering. Fol:
60.
• En zal hier van aan de Hoge Regeering kennisse werde
gegeeven. Fol: 60.
• Betrekkelijk het gecommuniceerde ter vergadering van
Heren Zeventien door Heeren C.C. (commissarissen) tot
den vaart en handel op China. Fol: 60.
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Wegens het bij haar ingekomen berigt van de
Cantonsche bediendens. Fol: 60.
Dat niet al het thin dat door de Engelschen werd
aangebragt als gesmokkeld thin is te merken. Fol: 61.
Mitsgaders van de ouvertures door welgem: (gemelde)
gecommitteerdens gedaan concerneerende het door de
Cantonsche bediendens gedaane voorstel om s'
kompagnie kantoor en Straat Banca te verplaatzen. Fol:
61.
Is goedgevonden de dispositie hier op aan te houden tot
de aankomst van den oud Resident van Palembang Pieter
Walbeek. Fol: 61.
Is nog geleezen de ter vergadering van Heren Zeventien
ingediende stukken door den koopman Jacobus Hendrik
Parringauw. Fol: 62.
Welke stukken door C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) zullen worden rondgeleezen. Fol: 62.
Waar na geleezen zijnde een extract resolutie van ged:
(gedaan) verg: (vergadering) van Heren Zeventien
nopens zeeker different hangende tusschen de
admiraliteit en de kompagnie. Fol: 62.
Omtrend de gedaan verstrekkingen van tafel gelden in
indie aan de officieren van s'lands eskader. Fol: 62.
Zal hier omtend geexamineerd worden de brief van de
vergadering van Heren Zeventien aan de Hoge
Regeering in dato december 1783. Fol: 63.
En de dispositie inmiddels blijven aangehouden. Fol: 63.
Vervolgens gedelibereerd op het poinct rakende de
vervalsching der nagulen in des kompagnie Westlijdsche
pakhuijsen alhier. Fol: 63.
Is door de Heeren C.C.G.G.A en S (Commissarissen
Generaal Willem Arnold Alting en Johannes Siberg)
gecommuniceerd dat deeze zaak bereeds op ordre der
vergadering van Heeren Zeventien was afgedaan. Fol:
63.
Goedgevonden dat de papieren hier toe betrekkelijk door
C.C (commissarissen) (korosi) worden onderzogt. Fol:
63.
Gelijk meede goedgevonden is te examineeren de
stukken betreffende des kompagnie handel op Sumatra's
Westkust. Fol: 64.
Wijders geleezen de 7 (singkatan) der voorgegeene
missive der vergadering van Heren Zeventien. Fol: 64.
Nopens de door de Hoge Regeering bedeelde
bedenkelijkheid namentlijk om de scheepen zonder last
te breeken van Japan naar Batavia te laten weeder
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keeren. Fol: 65.
• Is verstan dat aan de Hoge Regeering extract van
voorschr: (voorschrijven) missive zal worden
toegezonden. Fol: 65.
• Ten einde met de stukken hier toe betrekkelijk te stellen
in handen van den Raad Ordinair Mr Isaac Fitsingh. Fol:
65.
• Omme daar op te dienen van zijne consideratien en
advies. Fol: 65.
• Nader gedelibereerd weegens de opbrake van Makasser.
Fol: 65.
• En het hier bij vermelde geleezen zijnde. Fol: 65.
• Is goedgevonden uit hoofde van het gewigt der zaken
daar op te vorderen de consideratien van den
Makkassaarsche gouv: (gouverneur) Beth. Fol: 66.
• Laastelijk nog geleezen zijnde het bij de verg:
(vergadering) van Heeren Zeventien ingediende request
van de predikanten der hervormde gemeente alhier. Fol:
66.
• Om tehebben vermeerdering van tractement. Fol: 66.
• Is verstaan ter dispositie aan te houden. Fol: 66.
• Communicatie door den Hr.C.G.A (Heer Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting) van eene missive van
den Mallaka Gouv: (gouverneur) Couperus aan de Hoge
Regeering in dato 29 november 1793. Fol: 66.
• Is naar dankbetuijging voer communicatie aangenomen.
Fol: 67.
22 december 1793
• Is door den Heer C.G.A (Heer Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) gecommuniceerd eene sekreete
missive van den gouv: (gouverneur) Raad van Java's
N.O. Kust aan de Hoge Regeering gerigt in dato 13
deezer. Fol: 68.
• En eene aparte van gedaan gouverneur in dato 12 deezes.
Fol: 68.
• Houdende kennisgeeving van eenige zwarigheden door
den kommandant der zig te Sourabaija bevindende
Fransche freguatten La Recherche en L' Esperance
geopperd. Fol: 68.
• Omtrend het ligten van all het geschut en het niet aan
doen van Mauritius. Fol: 68.
• Conform de ordres van de Hoge Regeering. Fol: 68.
• Is goedgevonden dat het bezijden vermelde aan gedaan
gouv: (gouverneur) raad hier omtrend zal werden
aangeschreeven. Fol: 69.
• En zal hier van aan de Hoge Regeering de nodige kennis
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werden gegeeven. Fol: 70.
• En van dezelve gerequireerd worden copia van voor en
gen: (genamelijk) missive door de Hoge Regeering af te
zenden. Fol: 70.
• Om gevoegd te worden agter dit verbaal. Fol: 70.
8 januari 1794
• Is geleezen het rapport van den Raad Extra Ordinair
Arnoldus Constantijn Mom C.S. Als gecommitteerd
geweest tot het onderzoek. Fol: 71.
• Betrekkelijk het ontdekte deficit van rd: (rijksdaalder)
63076: 32: in de Bank Courant en Bank van Lening. Fol:
71.
• Waar op mitsgaders op de hier neevens daar toe
betrekking hebbende aan de vergadering van Heren
Zeventien gepresenteerde requesten. Fol: 72.
• Goedgevonden zig met het voorschrijven rapport
volkomen de conformeeren. Fol: 72.
• En met alteratie der dispositien door de Hoge Regeering
hier omtrend reeds genomen voor zo ver aan dit besluit
zoude contrarieeren. Fol: 72.
• Te verklaaren dat de geweese kassier Elardus Magnus de
Roth allen aansprakelijk is voor het ontdekte deficit van
Rd: (rijksdaalder) 63000. Fol: 72.
• En voorschrijven requestranten ontheeven van de hun op
gelegde belastingen. Fol: 72.
• Zullende extract deezes beneevens beneevens copia van
voorschrijven rapport werden gezonden aan de Hoge
Regeering. Fol: 73.
• Om te zorgen dat hier aan de nodige executie werden
gegeeven. Fol: 73.
• Door den Heer C.G (Commissaris Generaal) Johannes
Siberg verzogt zijnde om ontslagen te worden van het
prasidie bij het collegie van scheepenen. Fol: 73.
• Goedgevonden hoogstdezelve daar van te ontslaan en in
steede aan te stellen. Fol: 73.
• Den Raad Extra Ordinair Arnoldus Constantijn Mom
mitsgaders tot collonel der Bataviasche burgerij. Fol: 74.
• En door de aanstelling van den drossaart den Bataviasche
Ommelanden Steven Poelman tot Raad Extra Ordinair
van Indies. Fol: 74.
• Goedgevonden tot drossaard te bevorderen den secretaris
der weeskamer A.H. Wiese mitsgaders tot vice prasident
van het collegie van heemraden. Fol: 74.
• En in plaats van laastgem: (gemelde) secretaris der
weeskamer den secretaris van scheepenen Mr Wijbrand
de Jongh. Fol: 74.
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En in plaats van gem: (gemelde) de Jongh den gezw:
(gezworen) klerk aldaar Johannes Lohr. Fol: 74.
En op bekomen goede getuigenis aangesteld tot
boekhouder generaal mitsgaders prasident van het
collegie van boedelmeesteren den eersten suppoost ten
comptoire generaal Jacobus Prins. Fol: 74.
En in steede van deeze den boekhouder der artilleri A.C.
Munnuk. Fol: 75.
En wederom in plaats van deezen den pl: (provisioneel)
onderkoopman H.E. Wiltenaar. Fol: 75.
Zullende alle derzelver gagien en emolumenten ingaan
met de dag van heden. Fol: 75.
Laastelijk uit bijsondere consideratien aan den koopman
buiten emploij H.P. Bangeman toegevoegd de qualiteit
van sabandhaar. Fol: 75.
En zal hier van per missive kennis werden gegeeven aan
de Hoge Regeering. Fol: 75.
Is door den prasident van justitie Mr Carel Saxe aan
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) geproduceerd eene
verklaaring geteekend door eenige Cantonsche
bediendens. Fol: 76.
Houdende weegens eene openebrief door hun geleezen
aan boord van het schip de Schelde. Fol: 76.
En welke opene brieven door gem: (gemelde) Mr Carel
Saxe aan C.C.G.G (Commissarissen Generaal) meede
vertoond zijnde. Fol: 76.
Zo is bevonden dat dezelve was geaddresseerd aan den
Kapitein Westfaal. Fol: 76.
En voorts aan eene van des compagnie kruijssers. Fol:
76.
Geteekend door eene Charles Schneider. Fol: 77.
En de andere door zeekere J. Gouverneur. Fol: 77.
Houdende ordre van de eerstgem: (gemelde) om ter
waarde van 15000 dollars. Fol: 77.
En de laastgem: (gemelde) van 20000 dollars aan noten
en foulij bij hun verschijning onder het noorder eijland
te doen leeveren. Fol: 77.
is den Heer C.G.A (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) verzogt het strikste onderzoek na de
mede pligtigen van die openbaare smokkelhandel te
laten doen. Fol: 77.
En door de Hoge Regeering ter opspeuring van
denzelven een preemij te laten uijhoven een duijsend
holl: (hollands) ducaten. Fol: 77.
En zal gem: (gemelde) verklaring agter dit verbaal
werden gevoegd. Fol: 78.
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• En na Nederland werden verzonden. Fol: 78.
11 januari 1794
• C.C.G.G.N en F. (Commissarissen Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius)
hebben voorgedragen dat het werk aan het secretariaat
der commissie geaccrocheerd hoe langer hoe
uijtgestrekter wierd. Fol: 79.
• Den Secretaris Daniels niet in staat is zonder
genoegzaame adsistentie het voorschrijven werk te
kunnen verrigten. Fol: 79.
• Proponeerende dier dier halven om aan te stellen een
breeden secretaris. Fol: 79.
• Het welk geleegenheid zoude geeven om in andere op
zigten van de kennis en bekwaamheeden van gem:
(gemelde) Secretaris Daniels nut te kunnen trekken. Fol:
79.
• Waar op de voorschrijven noodzakelijkheid der
aanstelling van een tweeden secretaris erkend zijnde.
Fol: 80.
• Is geresolveerd om daar toe aan te stellen den oud
secretaris der Hoge Regeering Dirk Goetbloed. Fol: 80.
• Op het hier bij vermelde tractement. Fol: 80.
• C.C.G.G.N en F (Commissarissen Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius)
hebben gecommuniceerd den ontfangst eener missive
van den commissaris Abraham Josias Sluijskens in dato
25 october 1793. Fol: 80.
• Houdende een summier verslag der verrigtingen seederd
het vertrek van C.C.G.G (Commissarissen Generaal).
Fol: 80.
• Als meede een rescriptie welke aan dezelve zoude
konnen worden afgevaardigd. Fol: 80.
• Welk een en ander ter lecture zijnde overgenomen is de
dispositie daar op aangehouden. Fol: 81.
• Gedelibereerd zijnde op de requeste van Pierre Isaac de
Meuron aan de vergadering van Heren Zeventien
gepresenteerd. Fol: 81.
• Houdende verzoek dat de nodige ordres moge werden
gesteld dat des suppliant alhier berustende goederen
(singkatan) aan desselfs gemagtigdens mag werden
afgegeeven. Fol: 81.
• Is goedgevonden hetzelve te accordeeren. Fol: 81.
• En zal aan de Hoge Regeering hier van kennis werden
gegeeven. Fol: 82.
• Resumtie der nog on afgehandelde poincten waar van de
dispositie aan C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zijn
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overgelaten. Fol: 82.
Zijn daar op de gevallen de na volgende besluiten. Fol:
82.
Omtrend de hardigheid welke er voor den secretaris Dirk
Goetbloed in geleegen is van niet te mogen repatrieeren.
Fol: 82.
Als betrekken zijnde in de te kort koming op de groote
geld kas alhier. Fol: 82.
Is uijt aanmerking dat andere persoonen welke daar
mede waren in betrokken reeds zijn gerepatrieerd. Fol:
82.
Een hardigheid voor dezelve in geleegen is om op een
anderen voet te worden behandeld. Fol: 83.
Gem: (gemelde) Dirk Goetbloed mitsdien zal werden
gereleveerd aan gem: (gemelde) verpligting. Fol: 83.
Dog zal zig alvorens onder eede hebben te zuijveren
omtrend den boedel van den geweesen kassier Bierens.
Fol: 83.
En daar van bij missive kennis te geeven aan de Hoge
Regeering. Fol: 83.
Omtrend het berigt van den gew: (geweezen)
equipagiemeester alhier de Haart. Fol: 83.
Tot justificatie van diversche inkopen van houtwerken.
Fol: 83.
En het rapport door de kameren Amsterdam en Zeeland
ter vergadering van Heren Zeventien daar over
uijtgebragt. Fol: 83.
Waar uijt bleek dat enorme excessen en dit stuk hadden
plaats gehad. Fol: 83.
Zullende gem: (gemelde) stukken werden gesteld in
handen van den Raad Extra Ordinair en visitateur Gl:
(generaal) Neun ten fin daar op te dienen van berigt. Fol:
84.
De aan de vergadering van Heren Zeventien gedaane
verzoeken om bevordering van Mr E.J. Verklokke en
L.Z. Rijser. Fol: 84.
Als meede van J.H.A zezilles. Fol: 84.
Zijn uit hoofde van hun overlijden voor vervallen
gehouden. Fol: 84.
Betrekkelijk de zwarigheeden teegens de executie van de
resolutie van Hun Hoog Mogende in dato 5 maart 1789.
Fol: 85.
Omtrend het niet admitteeren van vreemde verlog
scheepen (singkatan) in de ind: (indische)
etablissementen. Fol: 85.
Ten zij ingevallen van den uitersten noord. Fol: 85.
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En het verlangen der vergadering van Heren Zeventien
dat C.C.G.G (Commissarissen Generaal) hoogstdezelve
zouden dienen van derzelver consideratien en advies.
Fol: 85.
Op wat wijze deeze zwarigheeden zouden kunnen
worden opgeligt. Fol: 85.
Zal aan welgem: (gemelde) vergadering van Heren
Zeventien worden gerepresenteerd dat C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) met zullen nalaten hier
omtrend de nodige informatien te neemen. Fol: 85.
Dog uit hoofde der verleegenheid waar in men zig thans
bevind. Fol: 85.
Hoe gem: (gemelde) resol: (resolutie) ter executie te
leggen. Fol: 86.
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) niet mogen nalaten
de vergadering van Heren Zeventien in consideratieten
geeven. Fol: 86.
Dat de voornaamste zwarigheid hier in bestaat. Fol: 86.
Dat het de compagnie op veel plaatzen aan magt
ontbreekt. Fol: 86.
En zal welgem: (gemelde) vergadering werden verzogt
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) ten spoedigsten
met positive instructie te municeren. Fol: 87.
Hoedanig zig hier in te moeten gedragen. Fol: 87.
Dat omtrend het verlangen van meergem: (gemelde)
verg: (vergadering) van Heren Zeventien dat de
zeevaarende manschappen opeen gezonde plaats alhier
werden bescheiden. Fol: 87.
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) niet zullen nalaten
haare aandagt hier op te vestigen. Fol: 87.
Dog agter zig verpligt de verg: (vergadering) van Heren
Zeventien te doen opmerken hoe weijnig vrugt men zig
thans hier van kan beloven. Fol: 87.
Waar in de zwarigheeden bestaan toont den text. Fol: 88.
Het aan C.C.G.G (Commissarissen Generaal)
gerenvoijeerde verzoek van de hervormde predikanten
alhier. Fol: 88.
Om te hebben vermeerdering van tractement. Fol: 88.
Zal men eerst informeeren omtrend hunne
jeegenswoordige in komsten. Fol: 88.
Met relatie tot de instantien van het Hof van Lisbon. Fol:
88.
Omtrend de ontheffing van tolder Portugeesche
scheepen in Straat Malakka. Fol: 88.
Zal over tien jaaren werden nagegaan hoe veel de
vertollingen hebben op gebragd. Fol: 89.
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En gevorderd worden de consideratien van de zig alhier
bevindende Cantonsche bediendens Teerlink en Certon.
Fol: 89.
• Welke faveurs voor de compagnie op Macao zoude te
bedingen zijn bij aldier hier over in onderhandeling
wierd getreeden. Fol: 89.
• Omtrend de recommandatie der verg: (vergadering) van
Heren Zeventien van te waaken teegens de overzending
van thee op vragt. Fol: 89.
• Zullen C.C.G.G (Commissarissen Generaal) niet nalaten
daar aan de hand te houden. Fol: 89.
• Concerneerende het voorstel der cant: (Cantonsche)
bediendens omtrend de verplaatzing van des compagnie
kantoor op Palembang. Fol: 89.
• Zal tot nader onderzoek werden aangehouden. Fol: 90.
• En zullen C.C.G.G (Commissarissen Generaal) almeede
onderzoeken de begaane slordig heeden in de medicinale
winkel. Fol: 90.
• En zal laastelijk de requeste van den kapitein militair Le
Clercq houdende klagten over de behandeling der
Ceilonsche ministers. Fol: 90.
• Werden gezonden aan de Hoge Regeering ter einde daar
op naar goedvinden te disponeeren. Fol: 90.
• C.C.G.G (Commissarissen Generaal) vehemente
suspicie opgevat hebbende uit hoofde dat het Cantonsche
opperhoofd merkelijk geenteresseerd is in het noord
Amerikansche schip The Fair Amerikaan. Fol: 90.
• En verder moeten denken dat de met gem: (gemelde)
schip na de Kaap overgegaane adsistend van schoor in
staat is daar omtrend nadere informatien te konnen
geeven. Fol: 90.
• Is den Heer C.G.A (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) verzogt door de Hoge Regeering den
commissarissen sluijsken kabo te laten aan schrijven.
Fol: 91.
• Alle mogelijke perquisitien daar na te doen. Fol: 91.
• En het zelve te brengen ter kennisse van de verg:
(vergadering) van Heren Zeventien. Fol: 91.
• Geresumeerd eene missive aan de Hoge Regeering van
heeden. Fol: 91.
15 januari 1794
• Resumtie der notulen van den 7, 11, 14, 18 en 22
december ao: po: (anno passato) en 8 ste deezer. Fol: 92.
• De tot tweede secretaris van C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) aangestelden oud secretaris der Hoge
Regeering Dirk Goetbloed. Fol: 92.
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In het besoigne van heeden verscheenen. Fol: 92.
En hem de dispositie van C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) ten zijnen opzigte bekend gemaakt zijnde. Fol:
92.
Heeft denzelven afgelegd den eed daar toe ontworpen.
Fol: 92.
Communicatie van den Heer C.G.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) dat door s'lands
fregat de Amazoon was hernomen. Fol: 93.
En den 12 deezer alhier opgebragt. Fol: 93.
Het noord Americ: (Americaansche) schip Canton kapt:
(kapitain) Mackij. Fol: 93.
Bemand behalven gem: (gemelde) equipagie. Fol: 93.
En negen zeevaarende van de genomen des kompagnie
Bank de Waaker. Fol: 93.
Met 7 Fransche officieren en 25 gemeenen. Fol: 93.
En dat gem: (gemelde) officieren en gemeenen reeds als
krijgsgevangenen in verzeekering waaren gebragt. Fol:
93.
Voorts geleezen eene missive van den Heer Kapitain
Kuvel in dato 12 deezer. Fol: 94.
Houdende communicatie dat volgens onderrigting de
lading van gem: (gemelde) schip Canton voor 2/3 eng:
(Engelsche) reek: (rekennig) zouden zijn. Fol: 94.
Dog had daar van aan boord geene papieren gevonden.
Fol: 94.
Zijnde verzelt van een lijst der Fransche navale magt op
Mauritius en Bourbon. Fol: 94.
Is goedgevonden gem: (gemelde) Noord Amerikaansche
schip te laaten verzijlen naar Onrust. Fol: 95.
Om aldaar ten overstaan van gecommitteerde en den
fiskaal van indie ontlost. Fol: 95.
de goederen geinventariseert en aldaar af ten bijlande de
Kuijper op geslagen te worden. Fol: 95.
En zal wijders den advt: (advocaat) fiscaal werden gelast
nauwkeurig onderzoek te doen. Fol: 95.
En de Franschen officieren te ondervragen de reedenen
die zij hebben gehad om dat schip te neemen. Fol: 96.
Communicatie van den Heer C.Gl.A (Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting) van den ontfangst eener
missive van het Engelsche Gouvernement in Bengale de
dato 22 november 1793. Fol: 96.
Waar bij word kennis gegeeven van het afzenden van 4
gearmeeren scheepen en een minder vaartuig om te
kruijssen. Fol: 96.
Als meede van eene missive van den command:
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(commandeur) van dat esquader Mitchell bedeelende
zijn arrivement alhier. Fol: 97.
En verzoek doende om geinformeerd te worden van de
alhier zijnde narigten omtrend de Franschen. Fol: 97.
Is goedgevonden den Heer C.Gl.A (Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting) te verzoeken daar
heenen te dirigeeren. Fol: 97.
Dat aan gem: (gemelde) commandeur eene gepaste
rescriptie werden afgezonden. Fol: 97.
En daar bij te verzoeken om de retour scheepen die onder
convoij van de Amazoon en de Zwaan van hier zullen
vertrekken. Fol: 97.
Meede tot in zee te willen convoijeeren. Fol: 98.
En zal gem: (gemelde) Eng: (Engelschen) command:
(commandeur) werden toegezonden de lijst van de
Fransche navale magt op Mauritius en Bourbon. Fol: 98.
En een uit treksel uit den brief van den Heer Kuvel in den
12 deezer. Fol: 98.
Om te strekken tot zijne informatie. Fol: 98.
Resumtie eener missive van den commissaris Mr
Abraham Josias sluijsken gedateerd op heeden. Fol: 98.
Nog is geleezen eene secrete resolutie in Rade van Indie
genomen de dato 10 januarij 1794. Fol: 99.
Op een door den Raad Extra Ordinair Mr Carel Saxe
overgelegd verklaring. Fol: 99.
Sprekende van voorgenomen morshandel. Fol: 99.
En door den Heer C.Gl.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) geproduceert weezende zeeker
declaratoir van den N.A. (Noord Amerikaansche) carga
gouverneur. Fol: 99.
Bij zijn aan weezen alhier in dato 30 julij 1790 in Rade
van Indie overgegeeven. Fol: 99.
Tot zuiverering van de tegen hem opgevatte suspicie.
Fol: 99.
Zo is goedgevonden in de daar tegen gestelde ordres door
de Hoge Regeering te berusten. Fol: 100.
En het gerept declaratoir de heeren supericeeren aan te
bieden. Fol: 100.
Door de verg: (vergadering) van Heren Zeventien aan
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) toegezonden
zijnde een missive en resolutie van hunne hoog
mog:(mogende). Fol: 100.
Betrekking hebbende tot zeekere vriendelijke
conversatie te lisbon. Fol: 100.
Tusschen den heer van spaan en den secretaris van staat
aldaar. Fol: 101.
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Over de tolheffing van de Portugeesche scheepen in
Straat Malakka. Fol: 101.
Waar omtrend onder den 11 deezer besloten was na te
gaan hoe veel die vertolligen in tien jaren hadden
gerendeerd. Fol: 102.
En van de zig alhier bevindende Cantonsche bediendens
te vorderen. Fol: 102.
Derzelver consideratien welke faveurs in steede van dien
te Macao zoude te bedingen zijn. Fol: 102.
Waar aan zij hebben voldaan bij een schriftelijk berigt.
Fol: 102.
Inhoudende ses poincten die zij vermeenen dat in zulk
een geval voor de comp: (compagnie) te Macao te
bedingen zouden zijnde. Fol: 102.
Waar in dezelve bestaan toond den text. Fol: 103.
Ten derden aan de Hollanders het voorregt te bezorg om
ingeval het voordemaatschappij of haat tenaaren. Fol:
104.
Die Hollanders bij Portugesche vrouwen hebben of in
vervolg van tijd mogten verwekken. Fol: 105.
Gouvernement van Macao nevens de politiecquen
eelesiastiquen de aldaar Hollanders. Fol: 106.
Zo is goedgevonden de verg: (vergadering) van Heren
Zeventien copia van voorschrijven berigt aan te bieden.
Fol: 107.
En ter kennisse te brengen de gedagten van C.C.G.G
(Commissarissen Generaal). Fol: 108.
Als welke prefereeren de inwilliging van gem: (gemelde)
poincten. Fol: 108.
Boven de invordering van de tot hier toe door de
Portugeesche betaalde fol te Malakka. Fol: 108.
En uit dien hoofde welgem: (gemelde) verg:
(vergadering) te verzoeken. Fol: 108.
Om wanneer mogt goedvinden daar over in
onderhandeling te treeden. Fol: 108.
Als dan aan te dringen op het expedieeren van stricte
ordres naar Macao. Fol: 108.
Om aan de Hollanders van als de spanjaar den te
vergunnen in cas van nood de Baaij van Taijpha in te
loopen. Fol: 108.
Om vermindering van tot op het te Macao geborgen
wordende goud en zilver. Fol: 109.
Om aan de Hollanders vrijheid te verleenen tot het kopen
en verkopen vaste goederen. Fol: 109.
Om even zo aan de Hollanders goed regt te doen
verschaffen als aan de Portugeeschen werd gedaan. Fol:
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109.
Om de beschikking over onegte kinderen aan de ouders
over te laaten. Fol: 109.
Om in allen deele gelijke handelwijs uit te oefenen als de
Hollanders aan de Portugeesche bewijzen. Fol: 110.
En daar gem: (gemelde) Cantonsche bediendens zig
verder refereeren aan de nadere berigten der in China
verbleeven cargas. Fol: 110.
Zo is verstaan dezelve van gem: (gemelde) berigt kennis
te geeven. Fol: 110.
Met aanschrijvens om wanneer zij nog uits op deeze
materie hadden bij te voegen. Fol: 110.
Zulx te brengen ter kennisse van de verg: (vergadering)
van Heren Zeventien en heeren gecommitteert op het rijk
van China. Fol: 111.
Het ampt van translaten in de Eng: (Engelsche) en
Fransche laaten thans open zijnde. Fol: 111.
Is goedgevonden den adsistend Boswel daar toe aan te
stellen. Fol: 111.
En aan denzelven toegelegd een douceur van 30 rd:
(rijksdaalder) termaand. Fol: 111.
Gelijk meede is bevorderd tot gezw: (gezwooren) klerk
bij het collegie van scheepenen den adjunct gezw:
(gezwooren) klerk Dirk Simon Smit. Fol: 111.
Zullende desselfs tractement door scheepenen des
jaarlijksch aan de compagnie wooden gerestitueerd. Fol:
112.
En van deeze aanstellingen aan de Hoge Regeering
kennis worden gegeeven. Fol: 112.
Op het gedaan verzoek van den onderkoopman Cornelis
van der Does. Fol: 112.
Is verstaan die instantie van de hand te wijzen. Fol: 112.
Gelijk meede te ontzeggen het verzoek van den
onderkoopman Petrus Dorotheus Maria van der Aa. Fol:
112.
Laastelijk is door den secretaris Daniels te kennen
gegeeven dat daar zijn gezigt van dag tot dag begint te
verzwakken. Fol: 113.
Hem zulks een tot aal verlies doer vreezen indien hij niet
in tijds de nodige hulp middelen gebruikte. Fol: 113.
Hij verzogt om bij verdere toeneem het secretariaat te
mogen nederleggen. Fol: 113.
En te retourneeren. Fol: 113.
Waar op gedelibereerd zijnde. Fol: 114.
Zo betuigden C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zulks
niet dan met leedweezen te verneemen. Fol: 114.
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Dat een minister van die iever en bequaam heid. Fol:
114.
• Van intentie was zijn ampt te verlaaten. Fol: 114.
• En daar hem door de aanstelling van den tweeden
secretaris Dirk Goetbloed veel verligting was toegebragt.
Fol: 114.
• C.C.G.G (Commissarissen Generaal) verlangden dat in
zijn ampt wilde continueeren. Fol: 114.
• Verklaarende den secretaris Daniels dat hij over de
toegeneegenheid van Hren: (Heeren) C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) zeer gevoelig was. Fol: 114.
• En zijne demissie niet te zullen verzoeken dan in de
uijterste nood. Fol: 115.
• Maar als dan verhoopte een gunstige reflexie op zijn
verzoek zal worden geslagen. Fol: 115.
22 januari 1794
• Door den heer C.G.A (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) voorgesteld zijnde. Fol: 116.
• Of C.C.G.G (Commissarissen Generaal) niet zouden
konnen goedvonden de Hoge Regeering te informeeren
van de consideratien der Cantonsche bediendens Bekker
Teerlink en Certon. Fol: 116.
• En van de dispositie daar op genomen. Fol: 116.
• Betrekking hebbende tot de faveurs op Macao te
bedingen. Fol: 116.
• Ingevalle de verg: (vergadering) van Heren Zeventien
mogt goedvinden met het Portug: (Portugeesche) hof in
onderhandeling te treeden. Fol: 116.
• Over aanzoek om ontheffing der fol van de port scheepen
in Straat Malakka. Fol: 117.
• Als meede de Cantonsche bediendens te gelasten hunne
elucidatien die zij en heer omtrend aan de verg:
(vergadering) van Heren Zeventien zullen suppediteeren.
Fol: 117.
• Ook meede te deelen aan de Hoge Regeering. Fol: 117.
• Zo is goedgevonden aan de Hoge Regeering te zenden.
Fol: 117.
• Copian van gem: (gemelde) berigt der Cant:
(Cantonsche) bediendens. Fol: 117.
• En een extract resol: (resolutie) handelen de over gem:
(gemelde) faveurs op Macao te bedingen. Fol: 117.
• En de Cantonsche bediendens te gelasten hunne
elucidatien mede aan de Hoge Regeering te zenden. Fol:
118.
• Omtrend de Fransche krijgsgevangenen. Fol: 118.
• Is goedgevonden dezelve p:(singkatan) de retour
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scheepen na nederland over te zenden. Fol: 118.
En op dat hier aan geen verhindering worde toegebragt
aan het onderzoek het officie fiskaal geordonneerd. Fol:
119.
Om onderzoek te doen na de om standigheeden die bij
het neemen van het N.A (Noord Amerikaansche) schip
Canton door de Franschen hebben plaats gehad. Fol: 119.
Zal denzelven worden geordonneerd daar meede so veel
spoed mogelijk te maken. Fol: 120.
En zal den commissaris sluijsken van weegens de Hoge
Regeering werden aangeschreeven. Fol: 120.
Te zorgen dat gem: (gemelde) krijgsgevangenen aldaar
niet komen te echapeeren. Fol: 120.
Geleezen eene missive van de Hoge Regeering in dato
16 deezer. Fol: 121.
Waar op besloten is de dispositie aan te houden. Fol: 121.
Nadere deliberatie op het aan de verg: (vergadering) van
Heren Zeventien gedaan verzoek van de predikanten der
hervormde gemeente alhier. Fol: 121.
Om te hebben vermeerdering van tractement. Fol: 121.
En gebleeken zijnde dat een predikant alhier 's
maandelijksch geniet buiten zijn gagie rd: (rijksdaalder)
102. Fol: 122.
Waar op gedelibereerd. Fol: 123.
En het bezijden namelde in aanmerking genomen zijnde.
Fol: 123.
overweging aan de predikanten der hervormde gemeente
te batavia en die van het Eiland Onrust bovende gagie.
Fol: 124.
Den Raad Extra Ordinair van Indie en visitateur generaal
der Indische negotie boeken Coenraad Martin Neum.
Fol: 125.
Missive der vergadering van Heren Zeventien en onder
de notulen voor schreeven berigt van de
equipagiemeester. Fol: 126.
De qualiteid en onderscheiden sotementen der op
gekogte houtwerken. Fol: 127.
Is goedgevonden en verstaan de voorschreeven
aanwijzing der prijzen van de oneigen op gekogte
houtwerken. Fol: 128.
Presentatie en desnoods prestatie van Solemneele eede.
Fol: 129.
Notulen van de Heeren Commissarissen Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik
Frijkenius omtrend de voordeelen op den handel der
amphioen societeit vallende. Fol: 130.
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De Heeren Commissarissen Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh
en
Simon
Hendrik
Frijkenius
gecommuniceert dat bij hoogst derzelver aanweezen aan
Cabo de Goede Hoop. Fol: 131.
• Placcaat aan een gepermitteerde vrije vaart en handel om
met te mogen. Fol: 132.
• De verzoeken alle nominatien vermelt bij een daarvan
geformeerde notitie. Fol: 133.
• Verbleven Capitain ter zee Nicolaas Acker om te hebben
dispensatie van de politieke ordonnantie. Fol: 134.
• Verzoek van den hoofd administrateur aldaar om
gelibereert te worden van de betaaling eenen somma van
rijksdaalders 838: 26:. Fol: 135.
• De klagten over het niet behoorlijk repareeren van der
scheide rethour scheepen. Fol: 136.
• Placcaat op den vrijen vaart en handel waar omtrend den
Heer mede Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius is verzogt. Fol: 137.
• En wijders de casteels opperkooplieden te demandeeren
om van de rijst en spicerijen. Fol: 138.
• Verzoek van den onderkoopman Francois Jacques de
ravellet dat zijn zaak reeds bij de Hoge Regering van
Indie afgedaan en hem vrijheid is gegeeven. Fol: 139.
• Dispensatie aan Nicolaas Acker van de politique
ordomatie. Fol: 140.
• Dat at meede zal worden aangehouden de dispositie over
het ambt geld. Fol: 141.
• Dan wel of die bodens voor haar vertrek van hier niet na
vereisch en zo behoort hadde zijn gerepareert geworden.
Fol: 142.
• Consideratien van den Heer mede Commissaris Generaal
Johannes Siberg. Fol: 143.
• Missive aan de Hoge Regeering van Indie behelzende
zodanige poincten van bijde notulen. Fol: 144.
• Missive aan de Heeren Gouverneurste Ceijlon en
circulaire missive aan de respective gouverneurs en
commandeurs om geen oorlog scheepen of gewapende
om geen oorlog scheepen of gewapende manschappen
van vreemde natien admitteren. Fol: 145.
25 januari 1794
• Missive van de Heer Mitchell commandeurs en
opperbevelhebber van de in Straat Sunda. Fol: 146.
• Berigten aan de Hoge Regeering van Indie
gesuppediteert door den Raad Extra Ordinair en Java
Gouverneur Overstraten. Fol: 147.
• De retourschepen die eerste daags van hier zullen
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vertrekken tot voor bij het Prince Eiland en zee te willen
convoieeren. Fol: 148.
Heer Mitcheel kennisse te geeven dat de Heer Capitain
Kuvel commandeerende 's lands fregat van oorlog de
Amazoon. Fol: 149.
Betreffende de terug rekening die Gouverneur Generaal
en Raad van Indie naar Cabo de Goede Hoop. Fol: 150.
Extract uijt de notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie met het ingehuurt schip Oost Zaandam van
Cabo de Goede Hoop ontvangen qualiteit van 15986
ponden. Fol: 151.
En alle de andere dat een parthij met het schip Willem de
Vierde van Cabo de Goede Hoop aangebragt en
aangerekent. Fol: 152.
Extract aan de Hoge Regeering van Indie ten einde dien
conform het nodige aanschrijvens naar Cabo de Goede
Hoop te doen. Fol: 153.
Resumtie gedelibereert zijnde over het poinct rakende de
amphioen societeid onder de notulen. Fol: 154.
Of om bij vernieuwing van het octroij vast te stellen de
wijze van betaaling der amphioen door de societeid. Fol:
155.
Advies van welgemelde Heer Willem Arnold Alting.
Fol: 156.
De berekening door de Heeren Commissarissen
Generaal Nederburgh en Frijkenius gedaan formeeren.
Fol: 157.
Is goedgevonden en verstaan het octroij voor de
amphioen societeid niet te vernieuwen. Fol: 158.
Dissolutie van de amphioen societeid doen hebben. Fol:
159.
Missive van de ministers aan Cabo de Goede Hoop met
diverse bijlaagen houdende dat met de rethour scheepen.
Fol: 160.
Door den Heer mede Commissaris Generaal Frijkenius
intusschen gereflecteert is dat de Hoge Regeering van
Indie het onderzoek en de correctie. Fol: 161.
Missive van de Raad Ordinair van Indie Mr Isaac
Fitsingh en Jan Hendrik Wiegerman. Fol: 162.
Resolutie door welgemelde regeering genomen om dat
de kosten die van tijd tot tijd daar aan moesten. Fol: 163.
Adres van den Commandeur Andriesse C.S. beschreven
present handelwijze om de zieken van scheeps boord
aftehaalen en naar de hospitaalen te transporteeren. Fol:
164.
Heer mede Commissaris en Gouverneur Generaal Alting
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heeft van wegende Hoge Regeering van Indie
gecommuniceert. Fol: 165.
• Capitain Rivals verzoek was gedaan om uit compagnie
cassa ge assisteert te worden met een duijzend
rijksdaalders. Fol: 166.
• Commissaris Generaal Frijkenius in bedenking gegeven
dat den commissaris over het Gouvernement aan Cabo
de Goede Hoop en den resort van dien Mr Abraham
Josias Sluisken wierde aangeschreeven. Fol: 167.
• De Hoge Regeering aan te schrijven aan den
Commissaris van Cabo de Goede Hoop Mr Abraham
Josias Sluisken. Fol: 168.
29 januari 1794
• Instructie voor den Capitain Kuvel commandeerende 's
lands fregat van oorlog de Amazoon om met de Heer
Engelsche Commandeur Mitchell. Fol: 169.
• Is goedgevonden en verstaan zijne Hoog Edelheid
Frijkenius voor de voorschrijven communicatie te
bedanken. Fol: 170.
• Commando gestelde esquader ter beveiliging van de
Bataviasche rheede en zuivering van Straat Sunda van
Fransche schepen. Fol: 171.
• De nodige ammunitie bij de onder zijn commando
staande gewapende Engelsche compagnies schepen. Fol:
172.
• Besloten den Raad Extra Ordinair en Javasch
Gouverneur van Overstraten kennisse te geeven van de
omstandigheden waarin men zich hier bewind. Fol: 173.
• Aankomst van een of meer Fransche kapers. Fol: 174.
• Dispositie door Heeren Commissarissen Generaal over
de amphioen societeid. Fol: 175.
• Dat den handel in amphioen weder alleen aan de
compagnie getrokken. Fol: 176.
• Redenen aan de gesamentlijke Heeren Commissarissen
Generaal in overweging. Fol: 177.
• Resolutie van hoog gemelde vergadering door Heeren
Bewindhebberen
dat
de
amphioen
societeid
gedissolveert. Fol: 178.
• Commissarissen Generaal of schoon dat de dissolutie
den societeid nodig was woor het algemeen belang. Fol:
179.
• Gedelibereert zijnde den amphioen in handel met het
meeste voordeel voor de compagnie zal konnen worden
gedreven. Fol: 180.
• Een boekhouden het ampt van scriba en aan de gemelde
officianten van het vast tractement door de societeid is
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betaalt. Fol: 181.
• Is goedgevonden en verstaan ontdekt deficit in de Bank
Courant en Bank van Leening. Fol: 182.
• Missive worden kennisse gegeven aan de Hoge
Regeering van Indie. Fol: 183.
1 februarri 1794
• Missive aan de Hoge Regeering van Indie en
Commissaris over het Gouvernement aan Cabo de
Goede Hoop en de resorte van dien Mr Abraham Josias
Sluijsken. Fol: 184.
• Capitain ter zee Jacob Thomsen gecommandeert
hebbende het naar Ceijlon door de Fransche kaper
L'Hivondelle genomen compagnies schip Willem de
Vierde. Fol: 185.
• Is goedgevonden en verstaan den prointerim advocaat
fiscaal van Indie Mr Willem Popkens te gelasten een
nauwkeurig onderzoek deswegen te doen. Fol: 186.
• Bij examinatie der papieren rakende den aanbreng van
ongepermitteerde goederen aan Cabo de Goede Hoop.
Fol: 187.
• Scheeps officieren zijn verkogt en gelevert door de
Commandeur Anderiesse en van Hek en het overige van
die articulen. Fol: 188.
• 19 picols door de bootsman J.Koman van een Javasch
scheepp onder der voorschreven papieren bij missive aan
te schrijven. Fol: 189.
• Dispensatie van de politieke ordonnantie reglement bij
de resolutie de Hoge Regeering van Indie. Fol: 190.
• Advies door den Raad van Justitie bij welgemelde Hoge
Regeering ingediend. Fol: 191.
• Dispensatien door den souverin van den lande zoude zijn
verleent bij haare resolutie speciaal aangehaalt. Fol: 192.
• Secrete missive van den Raad Extra Ordinair en
Gouverneur van Javasch Noord Oostcust Mr Pieter
Gerardus van Overstraten geaddresseert aan de Hoge
Regeering van Indie. Fol: 193.
• Zo is na deliberatie over dat poinct in aanmerking
genomen weezende de betuiging van den Gouverneur
van Overstraten. Fol: 194.
• Commissarissen Gouverneur Generaal Alting te
verzoeken dat de dispositie op die voorschreven instantie
geheel aan de prudentie van de Gouverneur van
Overstraten. Fol: 195.
• Administrateur in de medicinale winkel Fedrik
Schouwman relatief tot de door de vergadering van
Heren Zeventien bij missive aan de Hoge Regeering van
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Indie. Fol: 196.
• Notitie van de van medicamenten van het geene daar op
is voldaan. Fol: 197.
• De vergadering van Heren Zeventien aan Heeren
Commissarissen Generaal gedesereert is gelaaten. Fol:
198.
• Notitie en lijst over het voorgeenen der administrateur bij
hun berigt. Fol: 199.
• Dan wet tegen de in kasse tellingen restitutie der
voormelde penningen. Fol: 200.
• Administrateur Schouwman omslagtig is geweest
verificatie van den gedaan inkoop aan te haalen. Fol:
201.
• Medicinale winkel het gebruik om de medicijnen bij
ontvangst met trois gewigt van 16. Fol: 202.
• Het schriftelijk voorstel daaromtrent door de Heer
Commissaris Generaal Siberg gedaan. Fol: 204.
• Welk onderzoek aan Commissarissen Generaal is
voorgekomen. Fol: 205.
• De inkoop en leverantien van medicijnen en het berigt te
justificeeren. Fol: 206.
• Dispositie der vergadering van Heren Zeventien door
den present administrateur Fredrik Schouwman. Fol:
207.
• Boedel van den overleden administrateur Jacobus
Coenradus Felix Cox zo veel den inkoop van
medicimenten en behoeftens. Fol: 208.
• Administrateur in de medicinale winkel Johan Samuel
Fredrik Schiffel insgelijks aan de compagnie te laaten
vergoeden. Fol: 209.
• Dog de dispositie op het derde poinct waaromtrend de
solutis Heeren Commissarissen Generaal. Fol: 210.
• Verantwoording van den administrateur Schouwman
verpligt aan de apotherkars, laboranten, boekhouder,
penniste, en aan het comptoir van de generaal directie.
Fol: 211.
• Medicijnen aan de van vertrekkende scheepen en
vaartuigen. Fol: 212.
• Dispositien voor zo verre die de verantwording van den
administrateur Schouwman betreffen door extract. Fol:
213.
5 februari 1794
• Verzoek door den Capitain ter zee Michiel Jurgens bij
requeste aan de Hoge Regeering gedaan om uit
consideratie op het Japansche vaar water. Fol: 214.
• Het poinct rakende de prijs verhoging van het
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Mallacasch thin. Fol: 215.
De representatien der ministers tegen het fournissement
van het ambt geld. Fol: 216.
Administrateur in de medicinale winkel Fedrik
Schouwman
op
expresontbod
voor
Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 217.
De deliberatie op de voorschreven missive door den Heer
mede Commissaris Generaal Siberg in gestelt. Fol: 218.
Intentie ze van Heeren Commissarissen Generaal van de
Hoge Regeering dat alle verboden handel en het afladen
van particuliere goederen in compagnies schepen. Fol:
219.
Informeeren en te recommandeeren aan de begeerte en
verwagting van Heeren Commissarissen Generaal. Fol:
220.
Comissaris Generaal Siberg geproponeert equivalent
voor de reise buiten de gepermitteerde kisten. Fol: 221.
De lijst van scheepen van 140 tot en met 230 voeten. Fol:
222-229.
Scheepen en mindere vaartuigen op het Eiland Onrust.
Fol: 230.
De aanstellingen van de assistend en schriba op 's
Compagnie gewapent schip De Zwaan, Robbert Samuel
Immens; en Pieter Van De Weert als tweede secretaris
van de Hooge Regeering. Fol: 231.
De aanstellingen van Jacobus Johannes, Jacob Cranssen,
Petrus Theodorus, enz. Fol: 232.
De lijst van namen en hun werk. Bij voorbeeld, Jan Hugo
Stokman, Jacob Paulus Barens, Hermanus Everhardus,
enz. Fol: 233.
De aanstelingen met approbatie van Matthijs Sem,
Wouter Hendrik, Hendrik Francois Vincent, enz.. Fol:
234.
De lijst van namen en hun werk. Bij voorbeeld, Johannes
van Hek, Fredrik Pieter Seena, Jurgen Hendrik Vicq,
enz.. Fol: 235.
De lijst van namen en hun werk. Bij voorbeeld, Hendrik
Leonard, Adriaan Willem Jorissen, Jacob Roosmale
Cock, enz.. Fol: 236.
De lijst van namen en hun werk. Bij voorbeeld, Gustaaf
Wilhelm Wiese, Carel Hendrik Felix, Julius Fredrik Van
Velsen, enz.. Fol: 237.
De accordering van Gijsbert, opperhofd van Japan aan
Frans Ravensberg als de eerste administrateur in het
kleede pakhuis, Gabriel Jeremias, Theodorus van
Teijlingen, enz. Fol: 238.
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De accordering van Gijsbert, opperhofd van Japan aan
Herman Adriaan Nederburgh als de eerste administrateur
in het provisie, Coenraad Jonas, Erland Christiaan
Santzussen, enz. Fol: 239.
• De lijst van namen en hunnen werken die naar Heeren
C.C.G.G zendt. Bij voorbeld Krijsbert Ketelaar,
Christiaan Karoussen, en Samuel Bernard, . Fol: 240.
• De lijst van namen en hunnen werken, bij voorbeld
Gijsbertus Henricus De Wilt, Johan Adolph, en Caret
van Ingels. Fol: 241.
• De approbatie van aanstellingen, die qualiteid en gaggie
van koopman te accordeeren aan Benedictus Leonardus,
Gerard Johan Tijbrands, en Johan Samuel Fredrik
Schiffel. Fol: 242.
• De verzogte qualiteid en gagie van opperkoopman van
Gouverneur van Javasch Noord Oostkust aan de Raad
Extra Ordinair van Indië. De erlangen van J. Eilbracht in
Bengalen. Johannes Schuneman muntmeester en
dispeneeren aan Johan Joachim Haszon. Fol: 243.
• De lijst van namen en hunnen werken in Bengale en
omstreken, bij voorbeeld Casparus Leonardus Eilbarcht,
Johannes Cornelis Heijning, Anthonij Fredrik
Folkerszon, enz. Fol: 244.
• De lijst van namen en hunnen werken, bij voorbeeld
Gijsbertus Adrianus Jan Heldewien, Emanuel Christiaan
Brandes, en Christiaan Van Warmelo. Fol: 245.
• De lijst van namen en hunnen werken, bij voorbeeld
Adolph Ferdinand, Willem Christoffel Engert, en Jacob
Klaagman. Fol: 246.
• De lijst van namen en hunnen werken, bij voorbeeld
Jacobus Midderhoff, Jacobus Adrianus, en Nicolaas
Michiel die door C.C.G.G werd geconsideert. Fol: 247.
• De presenten voor Koning van Bantam en Secretaris
Daniel, na C:C:G:C: Nederburgh en Frijkenius
arriveerde in Straat Sunda. Fol: 248.
• De consideratie van officierensversending. Fol: 249.
8 februari 1794
• De resolutie over staande qualiteit en gagie aan de
vergadering van XVII. Fol: 250.
• De reekening van gagien. Fol: 251.
• De soldij dood rekeningen, en provisie. Fol: 252.
• De verzoek om inkoopsprijs te verhogen. Fol: 253.
• Een missive onder de materie van Malacca betreffebde
verhoogde prijs. Heeren Commissarissen Generaal
appointeert advocaat en waterfiscaal. Fol: 254.
• De vergadering van XVII en Hooge Regeering van Indië
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tegen het drijven van verboden handel, en het afladen.
Fol: 255.
• De reccomendatie van heeren Commissarissen Generaal
tegen alle morserijen en sluikerijen. Fol: 256.
• Het onderzoek betreffende gepleegde ontrouw voor het
vervolg met kragt. Fol: 257.
• Pro interim advocaat en waterfiscaal. Fol: 258.
• Het eerste besluit op den 22 Maart 1784 over de
verstrekking der gemlafel gelen behalven den gene
patrieerden. Fol: 259.
• Resolutie betreffende de rekening van 's Lands Esquader
voor te debiteeren. Fol: 260.
• Het retour van het eerste esquader. Fol: 261.
• De toestemming voor particulieren om met compagnie
scheepen en vaartuigen naar Cabo De Goede Hoop te
vaaren. Fol: 262.
• De list van handelsactiviteiten die konnen worden
geregisteert. Fol: 263.
• De acceptatie van goederen opdragt alleen hebben
bepaalt. De alteratie en ampliatie van articul 4. Fol: 264.
• De alteratie van articul 5, 6, 8 en 11. Fol: 265.
• De alteratie van articul 11. De nodige executie te geeven
om naar de buijten comploiren te doen. Fol: 266.
• De informatie betreffende kosten volgens de factuur. Het
verzoek van Koning van Bantam door Commandeur
Beijnon over de rijk schulden consideratie. Fol: 267.
• De informatie betreffende peper tuinen en coffie culture
op Bantam. Fol: 268.
• De bequamen van peper tuinen. Het verzoek van
C:C:G:G: Nederburgh en Frijkenius aan Commandeur
Beijnon om peper tuinen te superieueren. Fol: 269.
12 februari 1794
• Een missive van Pieter Gerardus, Gouverneur van
Javansch Noord Oost Kust, aan Hooge Regeering van
Indië betreffende de twee scheepen La Recherge en
L'Esperance. Fol: 270.
• De reise met De Cours door Straat Balij naar Cabo de De
Goede Hoop. Fol: 271.
• Heer D'Auribeau reise naar Sourabaija en had gevraagt
compagnies protectie. Fol: 272.
• Heer D'Auribeau expediceert naar Sourabaija met twee
officieren. Fol: 273.
• -38671. Fol: 274.
• De toestand van de zee nabij Banjoewangie. Fol: 275.
• De oorlog met de Fransche kaper door den kaper
Capitain Chepeau in Straat Sunda. Fol: 276.
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Het ampt van gezag hebber in den oost hoek van Java
door de aanstelling van Anthonij Barkeij tot raad extra
ordinair van Indië. Fol: 277.
• Het verzoek om Fransche scheepen te handelen, en om
protectie 's compagnie te neemen. Fol: 278.
• De onderzoek van verbonden handel in coffijboonen van
der Hoofd Administratie te Samarang aan
Onderkoopman Martinus Leonardus Gaaswijk. Fol: 279.
• Het ampt van schepen bekleed en daar in veel genoegen
gegeven heeft, toetevoegen, den president met de
prerogatie van daar aan geaccrocheert,. Fol: 280.
• Een hospitaalsschip wordt toegestaan te gebbruiken. Fol:
281.
15 februari 1794
• De Commandeur en opperequipagie Meester Willem
Jacob Andriesse formeerde korte strekte van het getal
Europesche zeevarenden. Fol: 282.
• De nodigheid van en sloep voor Amboina en een
pantjalling voor Timor. Fol: 283.
• Retourscheepen. Fol: 284.
• Commissaris Gouverneur Generaal Alting verzocht aan
de Commandeur Andriesse over de reise naar
Nederland.. Fol: 285.
19 februari 1794
• Den besloten van Heeren Commissarissen General over
executie te dragen. Een missive aan het opperhoofd en
de verdere Supercarga 's van Compagnie Handel te
Canton. Fol: 286.
• De toestemming voor Bekker Teerlink en Certon om
direct handel in China te doen. Fol: 287.
• Een missive van Hooge Regeering van Indië over eenige
assistentie ter bekruising langsjava. Andere missive van
Compagnie Handel in China, Braam Houckgeest aan
Heeren
Commissarissen
General
betreffende
retourneerentdeensch compagnie schip te Bantam. Fol:
288.
• Een extract Fransche brief van den Missionaris
Grammont, over directen vaart en handel op China. Fol:
289.
• De toestemmingsoprichting van suikermolenste de
Hooge Regeering aan twee Chineesen. Fol: 290.
• Communnicatie van Alting over suiker culture en
cultieve in Tangerang. Fol: 291.
• De resolutie van Heeren C:C:G:G: voor de directeur,
dirigerende leeden, en verdere officianten betreffende
amphioen. Fol: 292.
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Commissaris Generaal Siberg stel Josua van Speren als
boekhouder van de wapen kamer. Fol: 293.
22 februari 1794
• Een missive aan de Hooge Regeering van Indië over de
aanstelling van den onderkoopman Van Ham en Van
Speren. Communicatie van Commissaris Generaal
Nederburgh over geweezen fiscaal van Amboina Koene
Koeneis. Fol: 294.
• Communicatie van Commissaris Generaal Nederburgh
over geweezen fiscaal van Amboina Koene Koeneis.
Fol: 295.
• Een summier verslag over de aankomst van Commissaris
Generaal Nederburgh en Frijkenius en vijandelijke
schepen in Straat Sunda. Fol: 296.
• De missive van opperhoofd van den Chinaschen handel,
Braam Houckgeest betreffende directen vaart en handel
op China. Fol: 297.
• De toestand van China en de instructie door Commissaris
Generaal Siberg oever getrokken handel in amphioen.
Fol: 298.
• De instructie te conformeeren onder zoodanige alteratien
en ampliatien. De informatie over amphioenshandel. Fol:
299.
• De informatie over de werk en gagie van Jan Hendrik
Sem, en Carel Hendrik Specht. De prepositie van
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 300.
• Vacant werk als secretarie. Fol: 301.
26 februari 1794
• Resolutie betreffende de bank courant. Fol: 302.
• Werkzaam tusschen bank van leening en Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 303.
• De informatie over de kasse van de bank courant en het
openen van de bank van leening. Fol: 304.
• Het gebruik van de kasse van de bank courant. Fol: 305.
• Een missive van Gouverneur Java Noord Oostkust Pieter
Gerardus te Samarang over Fransche Fregatten La
Recherge en L'Esperance met Heer D'Auribeau in de
oosthoek. Fol: 306.
• De verzoeken om protectie van de Compagnie en de
fregatten en arresten te mogten worden gehouden. Fol:
307.
• De informatie over Fregatten en Heer D'Auribeau. Fol:
308.
5 maart 1794
• Een missive aan de Hooge Regeering van Indië
vervattende
aanschrijvens
om
directeur
en
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commissarissen van de bank van leening te qualificeiren.
Aanmerkingen en maatregelen voor de securiteit en de
belang van de participanten. Fol: 309.
De ordonantie van de kassien van de amphioen societeit.
Fol: 310.
De informatie van de kasse en amphioen. Fol: 311.
De afbetaalde obligatien en gedissolveerde van de
amphioen societeit. Fol: 312.
De informatie betreffende compagnieskasse in
boekouder. Fol: 313.
De informatie betreffende amphioenshandel. Fol: 314.
De informatie betreffende amphioenshandel en
gedissolveerde societeit. Fol: 315.
De informatie betreffende amphioenshandel en de kasse.
Fol: 316.
De informatie betreffende de kasse in Februarij em
Augustus. De consideratie van Heeren Commissarissen
Generaal. Fol: 317.
Kasse van het aandeel der in Europa. Fol: 318.
De informatie van het gebruik van den kassien en
boekhouder. Fol: 319.
De kassien en boekhouder van de gedissolveerde
societeit, compagnieskasse en administratuer der
amphioen. Fol: 320.
De informatie over gedissolveerde societeit. De
geordonneerde medicinale winkel. Fol: 321.
Een berigt over de dekoktum ketels en chirurgijns. Fol:
322.
Een berigt over de dekoktum ketels en chirurgijns. Fol:
323.
Scheepen vertrokken naar Java Cheribon en Bantam met
alle ketels, en chirurgijns. Het belang van de
verstrekkingen van medicijnen aan de vertrekkende
scheepen. Fol: 324.
Een missive van de vergadering van Heeren XVII
betreffende medicijnen in scheepen. Fol: 325.
Een berigt oever verstrekkingen en verantwoordingen
van chirurgijns gereetschappen. Een advis van Willem
Popkens betreffende pro interim advocaat en
provisioneel waterfiscaal. Fol: 326.
De reccommdatie van Heeren C:C:G:G: over morserijen
en sluijkerijen als het ongequalificeert beladen. Fol: 327.
De qualificatie van de beladen op compagniesscheepen.
Fol: 328.
De lijst van de beladen en wapen op
compagniesscheepen. Fol: 329.
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Het belang van gewapende scheepen.Bijvoorbeeld tegen
alle verboden handel. Fol: 330.
• De toestand over advocaat, en waterfiscaal. Fol: 331.
• De informatie betreffende advocaat, en waterfiscaal. Fol:
332.
• De beladen van verboden handel of particuliere
goederen. Fol: 333.
• De aanvaarding van Hoog Commissie door Heeren
Commissarissen Generaal Nederburgh en Frijkenius op
goede gronden. Fol: 334.
• Continueele ziektens en menigvuldige sterfte. Fol: 335.
• Het bergraven der dooden in de kerken en op de
kerkhoven. Fol: 336.
• De graven in de kerken en op de kerkhoven. Verplaatsing
van nhet kerkhof te Samarang. Fol: 337.
12 maart 1794
• De examinatie van het gesubsisteert hebbende octroij
voor de nu gedissolveerde amphioen sociteid. Fol: 338.
• De consideraties van Heeren XVII over het octroij voor
de societeid en amphioenshandel. Fol: 339.
• De ratifiicatie van het octroij voor de amphioen
societeid. Het octroij voor de amphioen societeid zal
expireeren. Fol: 340.
• De consideraties om articulsratificatie te doen vanwege
meerder winsten. Fol: 341.
• Het rendement van amphioenshandel. Fol: 342.
• De consideratie van morshandel in amphioen, en
verboden amphioen. Fol: 343.
• De bepaling van amphioensadvententie. Fol: 344.
• De overendere constitutie van amphioenshandel in
Bengale en De Engelsenshandel in amphioen in Straat
Malacca en langs de Maleidche Cust. Fol: 345.
• De regulatie in het placaat over morshandel in amphioen.
Fol: 346.
• De strafte tegen den sluikhandel in amphioen. Fol: 347.
• Het besluit over de toestemming van handel met
vreemde Europesen. Fol: 348.
• Het besluit over de toestemming van handel met
vreemde Europesen. Fol: 349.
• Slavenshandel op de resolutie der Hooge Regeering van
29 Augustus 1755. Fol: 350.
• Invoer van slaven aan den Sabandhaar. Fol: 351.
• De
invordering
van
de
waarde
der
uitgevoeringsgoederen door vreemde Europesen. Fol:
352.
• De prijs voor ider slaaf. De consideraties over slaven
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handelaar door Heer Siberg. Fol: 353.
De pagt van de inkomende en uitgaande regten van
slavenshandel. Fol: 354.
Slavenshandel door vreemde Europesen. Fol: 355.
De aanstelling van Jacobus Theodorus Rijnst, Jacobus
Prins, Elias Jacobus Beijnon, enz. Fol: 356.
De informatie over opperkoopman en secretaris van den
Raad van Justitie, Jan Daniel Beijnon. Fol: 357.
Het verzoek van de Hooge Regeering aan Heeren XVII
om gedraagten instantie te accordeeren. Fol: 358.
De aanstellingen van Elias Jacobus Beijnon. Fol: 359.
De aanstellingen van Jacobus Theodorus Reijnst, en
Gerrit Smit . Fol: 360.
De informatie over geene oorlog scheepen of gewapende
manschappen van vreemde natien in de Indisch
etablissimenten van de Nederlandsch compagnie. Fol:
361.
Berustinde orders in alle voorkomen op Java. Fol: 362.
Protestatie van reemde scheepen. Fol: 363.
De bepaling of op heldering van de nadere verklaring
hunner Hooge mogende zal moeten worden afgewagt.
Fol: 364.
Een missive aan Heeren Commissarissen Generaal over
den gerepatrieeerden commandeur en opperequipagie
meester Philip Hendrik De Haart. Fol: 365.
De nalatenschap van Willem Adriaan Van Este,
Timotheus Wansson, enz.. Fol: 366.
De lijst van 17 namen uit 19 namen. Fol: 367.
De lijst van 2 namen uit 19 namen die afgezond werden
naar Batavia. De lijst van 5 namen uit 9 namen. Fol: 368.
De lijst van 5 namen uit 9 namen die moeten blijven. Fol:
369.
De toestand in Straat Sunda. Fol: 370.
Het verzoek aan den Commanderen den officier op ged:
Cartel scheepen te willen afgeven. Fol: 371.
Een berigt van de administrateur in de medicinale winkel
over het verwaardigen alhier van composita en de
verlegentheid tot samestelling derzelve. Fol: 372.
De examinatie va administrateur Schouwman over de
gebrek en nadelige gevolgen. De informatie over de
nalatenschap van den geweezen kassier der bank
courants bank van leening Elardus Magnus De roth. Fol:
373.
De informatie van De Roth betreffende deficit op de kas
den beide banken. De klagten van de Hooge Indiasche
Regeering over de brutale en stoute insinulatie. Fol: 374.
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Het verzoek van Hooge Regeering om een eclatante
satisfactie aan te houden. Fol: 375.
• Het verzoek van Hooge Regeering om een eclatante
satisfactie aan te houden. De aanstelling van Hendrik
Pieter Woordman. Fol: 376.
• De aanstelling van Josua van Speren. Fol: 377.
• De declaratie van Commissarissen Generaal Nederburgh
en Frijkenius over de reductie van de lasten te Ceijlon.
Fol: 378.
• Commissarissen Generaal Alting en Siberg berzogt over
de reductie en besnoeing te Ceijlon. Fol: 379.
• De berigten van Commissaris Generaal Nederburgh over
de intrekking van de bank courant. Fol: 380.
15 maart 1794
• De communicatie over Pro interim advocaat fiscal van
Indië, en afstraffentie. Fol: 381.
• De ontdekking van Poelman over eene brutaale wijze.
Fol: 382.
• Een formede verwijdering en continueele stribbing
tusscchen den president en de Raaden van Justitie. Fol:
383.
• De observatie der goede onder in den Raad van Justitie.
Fol: 384.
• De verboden gestelde penalitietien. Fol: 385.
• Het verzoek van Heer Commissaris Generaal
Nederburgh om Carel Saxe en Wijland Van Hoesten te
aanstelingen als President van den Raad van Justitie en
gemeelde raade. Fol: 386.
• De consideratiesaantellingen van Wijland Van Hoesten
als gemeelde raade. Fol: 387.
• De vernietiging van de gedissolveerde amphioen sociteid
en het drijven van den handel in amphioen. Fol: 388.
• De aanstellingen van Adriaan De Bock, Hendrik Senn
Van Basel, Carel Hendrik Specht, enz.. Fol: 389.
• De beschrijvingen van de rangen. De articul over
amphioen sociteid. Fol: 390.
• Het verzoek van Hooge Regeering om informatie te
dienen, en om zorge te dragen. Fol: 391.
22 maart 1794
• Een missive over de klagten door de Hooge Regeering.
Fol: 392.
• De insimutatien van Jacob Eilbarcht in Chormandel. Fol:
393.
• De patriasche missive. Het verzoek van Hooge
Regeering over de beledigingen .. Fol: 394.
• De informatie van ontvangende Javasche brieven door
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de keijser en sulthan van Java. Fol: 395.
• Een missive betreffende het invigten van brieven aan de
Jacasche vorsten. Fol: 396.
• De veranderingen van straffe aan lijf en lieven. Fol: 397.
• De consideraties van den welvart en het belang der
ingezetens van Batavia. Fol: 398.
• Het verzoek van Hooge Regeering om consideraties te
disponeeren. Fol: 399.
• Het verzoek om President kleinagting te doen en hem de
waarneming van zijn ampt moiselijk in onaagenaam
tragten te maaken. Fol: 400.
• De prointirim advocaat fiscaal. Fol: 401.
• De toestand over de reise van het convoieeren der
retourscheepen. Fol: 402.
• De informatie over de Fransche krijgsgevangenen en
cartel scheepen. Fol: 403.
• Een missive van Gouverneur van Javasch Noordoostkust
Pieter Gerardus betreffende de destinatie van 'slands
fregat De Amazoon naar Samarang. Fol: 404.
29 maart 1794
• Een missive betreffende het disolvererenden amphioen
societeid en veranderingen in de inkomsten van den
Sabandhaar. Fol: 405.
• Een notulen over morshandel in amphioen en de
getsatueerde straffe. Fol: 406.
• De straffen wegens verboden handel. Fol: 407.
• De straffen wegens verboden handel. Fol: 408.
• De instructie voor den Capitaien Kuvel, Commandeur
'slands fregat van oorlog Amazoon om naar op zijne
bereets aangevangen bekruisjing lang Java re reguleeren.
Fol: 409.
• De consideraties om 'slands fregat van oorlog De
Amazoon te verstrekken. Fol: 410.
• De aboueseering van Commissarissen Generaal over
zaaken van gewigt. Fol: 411.
• De informatie van Gouverneur van Javasch
Noordoostkust Pieter Gerardus betreffende Fransche
Fregatten La Recherge en L'Esperance te Sourabaija.
Fol: 412.
• De toestand in Samarang. Fol: 413.
• De communicatie tusschen Heer D' Auribeau en Fransch
Goubernement over de clausul. Fol: 414.
• De informatie over de reizen naar Sourabaija zonder
Capitain Lieutenant Pietersen Meijer en naar Samarang
onder het convoi van het schip Frinconomali. Fol: 415.
• Het verzoek van de Hooge Regeering om De Heer
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D'Auribeau en zijne officieren om de publieke acte te
onderteeken. Fol: 416.
• De toestemming aan De Heer D'Auribeau na het
arrestatie der scheepen. Fol: 417.
• De oordering van precautieen over de vrijheid van De
Heer D'Auribeau. Fol: 418.
• De verzoeken aan De Heer D'Auribeau over de negotie,
scheepen, en vaartuigen. Fol: 419.
• De lijst van de gepermitteerde kisten. Fol: 420.
• De communicatie over de benodigde specerijen en het
Japansch staaf koper. Fol: 421.
• De uitvoering der Hooge Commissie. Fol: 422.
• De invloed van welke deze verandering op de lasten der
gemelde comploireen. Fol: 423.
31 maart 1794
• Het Nederlandsche plan tot reductie of intrekking der
westersche comploiren. Fol: 424.
• Het vertrek van Commodore Mitchell naar Bancohoeloe.
Fol: 425.
• De toestand in Bancohoeloe. Fol: 426.
• De fregat De Amazoon werd afgezonden naar Samarang
tegen gewapende compagnies scheepen. Fol: 427.
• De toestand van twee cartel scheepen met Fransche
krijgsgevangenen. Fol: 428.
• De vraag van Commodore Mitchell de hoedanig te
handelen. Fol: 429.
• De vaartuigen van 'sLands Fregat De Amazoon met het
zelve gecombineert naar Samarang. Fol: 430.
• De extract aan de Hooge Regeering over de informatie
van Commodore Mitchell. Fol: 431.
• Een missive van Pieter Gerardus aan de Raad Extra
Ordinair betreffende de depiche naar Samarang van
Compagnies gewapent schip De Zwaan. Fol: 432.
• De informatie van de aanwezigheid van de presumtief
Fransche kapers in Sumanap en Banjoewangie. Fol: 433.
• De opdracht aan Capitain Kuvel om te vertrekken naar
Java met het gewapent Compagnies Schip De Zwaan.
Fol: 434.
• De informatie over de nieuw ingevoerde belasting op alle
de comploiren van de compagnie buiten Batavia. Fol:
435.
• De permissie aan de overheden op de hier in 's land
varende compagnies scheepen en vaartuigen in vroeger
tijd. Fol: 436.
• Pro interim advocaat fiscaal van Indië. Fol: 437.
• De gestelde order door de Hooge Regeering om het
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bedragen daar van de compagnies kasse te betaalen. Fol:
438.
• De jaarlijk bedrage van termijnen. Fol: 439.
• De termijnen van De Hooge Indiasche Regeering. Fol:
440.
• Het verzoek aan de Heeren Commissarissen Generaal
Nederburgh en Frijkenius om alle besluiten sedert eenige
jaaren over de aanstellingen te suppediteeren. Fol: 441.
• De veranderingen van orders en reglementen. Fol: 442.
• De verleening van suiker molenaars en araksbranders.
De advertentie van de gemeelde articulen. Fol: 443.
• Andere nieuwe belastingen onder de Chineesen en
inlandsche natien. Fol: 444.
• De consideraties over hoofd geld op de slaven. Fol: 445.
• De examinatie van de Heeren Commissarissen Generaal
Nederburgh en Frijkenius over de militie en defensie te
Malacca. Fol: 446.
• Het verzoek van de Hooge Regeering om geringen
militaire magt te informeeren. Fol: 447.
• De consideratien van de Heeren van de Militaire
Commissie. Fol: 448.
• De informatie over de werk van pharmacopoea wurtem
burgiea tot gebruik in de medicinale winkel. Fol: 449.
• De aanstellingen van Hendrik Willem Franke, en
Anthonij Maartenszoon met hun gagie. Fol: 450.
• Het verzoek van Capitain Lieutenant en gezaghebber op
de pacquet boot De Wijl Francois Mozer te bevordeeren.
Fol: 451.
• De adviezen van de Heeren XVII over de booten en
waterfiscaal. Fol: 452.
• De adviezen van de Heeren XVII over de booten en
waterfiscaal, goederen, scheepen, en vaartuigen, . Fol:
453.
• De obligatie van goederen. Fol: 454.
5 april 1794
• Een missive door de Commandeur te Bantam, Fredrik
Hendrik Beijnon aan de Hooge Regeering van Indie
betreffende groot schip. Fol: 455.
• Een missive aan Commodore Mitchell over de navale
magt. Fol: 456.
• Een missive aan Commissaris Generaal Nederburgh over
advies betreffende de bank courant. Fol: 457.
• Het advies over de vernietiging van de bank courant. Fol:
458.
• Het advies over de vernietiging van de bank courant. Fol:
459.
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De informatie over de bank courant, artikel 1. Fol: 460.
De informatie over de bank courant, artikel 1 en 2. Fol:
461.
De informatie over de bank courant, artikel 2 en 3. Fol:
462.
De informatie over de bank courant, artikel 3 en 4. Fol:
463.
De informatie over de bank courant, artikel 4 en 5. Fol:
464.
De informatie over de bank courant, artikel 5. Het
verzoek over de interessen door de bank van leening.
Fol: 465.
Een instructie voor de bank van leening. Fol: 466.
De informatie door de Hooge Regeering over de jaarlijks
planten van hout en bamboesen. Fol: 467.
De eerste en tweede qualificatie van de situatie en
gestelheid van het hijpoteecq. De proponeerig van de
Raaden Ordinair en extra ordinair, De Bock en Mom
over beleningen. Fol: 468.
De verbeteringen van de staat en conditie. Fol: 469.
Het advies van de Raad Ordinair, Wiegerman over
beleningan. Fol: 470.
De bepaaling van capitaal. Fol: 471.
Het advies van de Raaden extra ordinair, Mom over
beleningen. Fol: 472.
De nieuwe instructies voor de officianten van de bank.
Fol: 473.
De invoering van willekeurige behandelingen van geld.
Fol: 474.
De list van aanstellingen en organisatie structuur. Fol:
475.
De list van aanstellingen en organisatie structuur. De
beschrijving van de werk, artikel 1. Fol: 476.
De salarij list. Fol: 477.
De salarij list. Fol: 478.
De salarij list. De beschrijving van de werk, artikel 2.
Fol: 479.
De informatie van de benodigheid. Fol: 480.
De salarij list. De beschrijving van de werk, artikel 3.
Fol: 481.
De salarij list. De beschrijving van de werk, artikel 3, 4,
en 5. Fol: 482.
De salarij list. De beschrijving van de werk, artikel 5, 6,
en 7. Fol: 483.
Het advies van de Raad Ordinair, Wiegerman over
salaris. Fol: 484.
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Het advies van de Raad Ordinair, Wiegerman over
salaris. Fol: 485.
• Het advies van de Raad Ordinair, Wiegerman over
salaris. Fol: 486.
• Het advies van de Raad Ordinair, Wiegerman over
salaris. Fol: 487.
• Het advies van de Raad Ordinair, Wiegerman over
debituren belasten. Fol: 488.
• Het onderzoek over het vendu comptoir. Fol: 489.
• Het onderzoek over het vendu comptoir. Fol: 490.
• De informatie over schuldig, en gagien. Fol: 491.
• De overkropping der ingezetenen met goederen. Fol:
492.
• De straffeloos in Batavia. Fol: 493.
• Een missive aan de Heeren Hooge Committenten in
Nederland over de protectie te bezorgen in Batavia. Fol:
494.
• De consideratien over de vaart en handel op en langs
Java. Fol: 495.
9 april 1794
• De adviesen van de Hooge Regeering over de bank van
leening, den verkoop bij publiek renditie van specerijen
en Japansch slaaf. Fol: 496.
• De consideratien van de Heeren XVII over de
berekening van het waare konstende van Amboina, en
van het kostende van retour tot op Batavia terug. Fol:
497.
• De berekening van belasting van een comptoiren. Fol:
498.
• De berekening van belasting van een comptoiren. De
communicatie tusschen Frijkenius en Commodore
Mitchell. Fol: 499.
• Het vertrek van Commodore Mitchell met twee
gewapende scheepen. Fol: 500.
12 april 1794
• Een notulen van den 12 Maart en 5 April over de
vernietigde bank courant, de gewezende bookhouder en
secretaris. Fol: 501.
• De gewezende bookhouder en secretaris. Fol: 502.
• De informatie over de vervalende bank. Fol: 503.
• De informatie van De Wilt over de bank. Fol: 504.
• De informatie ovef de bank van leening. Fol: 505.
• Het berigt van de Raaden Extra Ordinair van De Weert
en Neun betreffende interseen van de bank. Fol: 506.
• De toestemming om te intrekken van de Bataviasche
Negotie boeken. Fol: 507.
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De instructie over de kassier en boekhouder. Fol: 508.
De examinatie over de advisen van de Raaden Extra
Ordinair. Fol: 509.
• De vermeerdering van 's Compagnies inkomsten. Fol:
510.
• De vraag aan particulieren om overvoeringsgoederen te
betalen. Fol: 511.
• De handel in Bengale. De handel in suiker in Soeratta.
Fol: 512.
• De handels in specerijen en Japansche slaaf koper. Fol:
513.
• De informatie over specerij pakhuisen. Fol: 514.
• De informatie over specerij pakhuisen. Fol: 515.
• Geen informatie. Fol: 516.
• De informatie over pakhuisen. Fol: 517.
• De informatie over specerij pakhuisen. Fol: 518.
• De advis van den Raad Extra Ordinair Neun om
particulier handel naar Persien te contribueeren voor de
colonie. Fol: 519.
• De Chineese jonken vervoeren capitaal naar China. Fol:
520.
• Vervoerende goederen en geld naar China. Fol: 521.
• Het advis van den Raad Ordinair Tilsing om Batavia
voor een vrije handels te verklaren. Fol: 522.
19 april 1794
• Een missive aan de Hooge Regeering van Indië
betreffende de consideratien en het advis van
welgemelde Regreering. Een missive van den Raad
Extra Ordinair en Gouverneur van Javasch Noord
Oostcust Mr Pieter Gerardus van Overstraten te
Samarang. Fol: 523.
• De orders tegens de admissie van vreemde scheepen.
Fol: 524.
• De orders over het hospitaalschip den compagnies. Fol:
525.
• De eerste observaties over het hospitaalschip den
compagnies. Fol: 526.
• De tweede en derde observaties over het hospitaalschip
den compagnies. Fol: 527.
• De vierde en vijfde observaties over het hospitaalschip
den compagnies. Fol: 528.
• De zesde en zevende observaties over het hospitaalschip
den compagnies. Fol: 529.
• De zevende, achtste en negende observaties over het
hospitaalschip den compagnies. Fol: 530.
• De tiende, elfde en twaalfde observaties over het
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hospitaalschip den compagnies. Fol: 531.
• De twaalfde, dertiende, en veertiende observaties over
het hospitaalschip den compagnies. Fol: 532.
• De veertiende, en vijftiende observaties over het
hospitaalschip den compagnies. Fol: 533.
• Een instructie over het hospitaalschip. Fol: 534.
• De bepaalingen op een directeur, een kassier, en een
boekhouder. Fol: 535.
• De bepaalingen op een koopman, en scheepen. Fol: 536.
• De consideratien over de medicinale winkel. Fol: 537.
• De eerste informatie over de medicinale winkel. Fol:
538.
• De eerste en tweede informatie over de medicinale
winkel. Fol: 539.
• De tweede, derde, en vierde informatie over de
medicinale winkel. Fol: 540.
• De vierde, en vijfde informatie over de medicinale
winkel. Fol: 541.
• De vijfde, zesde, en zevende informatie over de
medicinale winkel. Fol: 542.
• De achste informatie over de medicinale winkel. Fol:
543.
• De achste en negende informatie over de medicinale
winkel. Fol: 544.
• De Jaarlijksche leverantie. Fol: 545.
• De jaarlijksche inkomsten uit compagnies kasse. Fol:
546.
• De jaarlijksche inkomsten uit compagnies kasse. Fol:
547.
• De instructie over den eersten apothekar. Fol: 548.
• De instructie over den eersten, tweede, en derde
apothekar. Fol: 549.
• De instructie over de medicinale winkel. Fol: 550.
• De preposition om den stads apothekar voor de
medicijnen. Fol: 551.
• De reekening van provisie. Een missive over het
laboratorium. Fol: 552.
• Een missive aan de administrateurs van de medicinale
winkel over het plan of concept plan. Fol: 553.
• Een resolutie door de Hooge Indiasche Regeering over
de medicinale winkel. Fol: 554.
• De consideratien van Commissaris Generaal Siberg over
Bengale. Fol: 555.
• Een missive aan de Hooge Regeering en is vervolgens
besloten het ordinair besoigne. Fol: 556.
30 april 1794
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Een resolutie over de examinatie over de Ceijlonsche
boeken. Fol: 557.
• De informatie over de Ceijlonsche negotie boeken. Fol:
558.
• De onderzoek over de Jaarlijksche vermeerdering der
Ceijlon. Fol: 559.
• De informatie over Candiasche oorlog. Fol: 560.
• De consideratien over vermeerdering van winsten en
inkomsten van Ceijlon. Fol: 561.
• De rekeningen van interessen. Fol: 562.
• Een circulair door de Indiasche Regeering. Fol: 563.
• De informatie over boekjaaren van het Gouvernement
Ceijlon. Fol: 564.
• De eerste en tweede informatie over het houden der
Ceijlonsche Negotie boeken. Fol: 565.
• De tweede en derde informatie over het houden der
Ceijlonsche Negotie boeken. Fol: 566.
• De derde en vierde informatie over het houden der
Ceijlonsche Negotie boeken. Fol: 567.
• De vierde informatie over het houden der Ceijlonsche
Negotie boeken. Fol: 568.
• De vierde informatie over het houden der Ceijlonsche
Negotie boeken. Fol: 569.
• Een nauwkeurig onderzoek naar den staat van alle de
emploiren van de compagnie in Indië. Fol: 570.
• De examinatie der bovengemelde boeken en wel
inzonderheid betrekkelijk de Bataviasche huishouding.
Fol: 571.
• Een missive aan Heeren Commissarissen Generaal over
de aankomst het gewapent schip De Zwaan. Fol: 572.
• De communicatie tusschen Commissarissen Gouverneur
Generaal Alting en Van Overstraten over de twee
Fransche fregatten. Fol: 573.
• Het verzoek om de maatschappij te overeenkomen aan
Gouverneur Van Overstraten. Fol: 574.
7 mei 1794
• Door den Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh) in consideratie gegeeven zijnde
welke voor stellen aan den Eng: (Engelschen) Comm:
(Commodore) Mitchell die heeden in het besoigne van
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zoude verschijnen
zoude werden gedaan. Fol: 575.
• Is uijt hoofde van het bezijden vermelde verstaan gem:
(gemelde) comm: (commodore) Mitchell te tragten te
persuadeeren den met zijn esquader voor eerst de rheede
niet te verlaaten. Fol: 575.
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Verzoeken van Commodore Mitchell daar hij de
creticque gesteldheid. Fol: 576.
Communicatie van den Heer C.Gl.F (Commissarissen
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) omtrend de Hoogst
dezelve bekome informatie wegens de aan de comm:
(commodore) Mitchell bij zijn instructie verleende
vrijheid. Fol: 577.
Mitsgaders dat den Kapitain Kuvel niet responsabel mag
werden verklaard voor het opbrengen hier ter rheede van
de twee suspecte Noord Americaansche scheepen door
het gecombineerd esquaders in beslag genomen. Fol:
577.
Waar omtrend de hier bij vermelde reflexien gevallen
zijnde. Fol: 578.
Is het zelve geconsidereerd te zijneen zaak die de
commandanten van het gecombineert esquader aangaat.
Fol: 578.
Productie van de Heer C.G.S (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) van een concept instructie voor den
directeur en officianten der Bank van Leening. Fol: 578.
En is meede geleezen een adres van den directeur van
gemelde bank houdende desselfs bezwaar teegens het
verkopen van lijwaten voorde Bank Courant inpand
aangenomen. Fol: 579.
Zullende de dispositie hier op werden aangehouden en
van den gemelde directeur C.S. werden afgevorderd eene
opgave van de soliditeid der beleende vaste goederen en
lijwaten. Fol: 579.
Is in het besoigne van C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) verscheenen den Eng: (Engelschen)
Commandeur Mitchell en aan den zelven het vooren
staande voorgehouden zijnde. Fol: 579.
Is door den zelven verzogt dat het gemelde verzoek aan
hem in geschrifte werden gedaan. Fol: 580.
Hebbende wijders gedellareerd de onmogelijkheid om de
door het gecombineerd esquader genomen twee suspecte
Americhaansche scheepen naar Bengalen onder convoij
van een zijner scheepen op te konnen zenden. Fol: 580.
En uit dien hoofde verzoekende dat gemelde twee
scheepen beneevens de twee door hem gemaak te
Fransche prijzen alhier confiscabel moge werden
verklaard. Fol: 581.
Mitsgaders dat de papieren concern ende gemelde twee
Americaansche scheepen aan hem ter hand gesteld moge
werden. Fol: 581.
Is den Heer C.Gl. A (Commissaris Generaal Willem
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Arnold Alting) verzogt met dies bezorging zigwel te
willen chargeeren. Fol: 581.
• En aan den commr: (commodore) Mitchell om zijne
belangen omtrend gemelde twee Noord Amerikaansche
scheepen ingeschrift voor testellen. Fol: 582.
• Door gemelde Eng: (Engelschen) Comm: (Commodore)
Mitchell te kennen zijnde gegeeven gebrek aan genoeg
zame ballast te hebben voor de te rug reijze na Bengalen.
Fol: 582.
• Verzoekende ten dien eijn de om met een toereikend
quantiteit koper of andere zwaare articulen te worden
geadsisteerd. Fol: 582.
• is hier op door C.C.G.G (Commissarissen Generaal) de
onzeekerheid in overweging genomen of men in staat zal
zijn dit jaar een schip over de Cust Chormandel naar
Bengale te expedieeren. Fol: 583.
• En op propositie van hoogst dezelve heeft gemelde
commodore Mitchell aangenomen een quantiteit Japans
koper na Bengalen voor reek: van de kompagnie over
tevoeren. Fol: 583.
• Hebbende Heer C.Gl.A (Commmissaris Generaal
Willem Arnold Alting) aangenomen hier van aan de
Hoge Regering kennis te geeven. Fol: 584.
• Aanwelke is over gelaten een conventie met gemelde
commodore Mitchell over het betaalen der vragt aan te
gaan. Fol: 584.
• En daar omtrend het terzijde vermelde worden
geobserveert. Fol: 584.
• Informatie per missive aanden Eng: (Engelschen)
Comm: (Commodore) Mitchell van den toestand waar in
men zig hier bevind. Fol: 584.
• En verzoek om vooor eerst met zijn esquader met van
hier te vertrekken. Fol: 584.
10 mei 1794
• Een getranslateerde missive van den Engelschen
Commodore
Charles
Mitchell
aan
Heeren
Commissarissen Generaal betreffende de magt van het
esquader onder zijn commando. Fol: 585.
• Het verzoek aan den Raad van Justitie om die scheepen
te condemmeeren. Fol: 586.
• De Commodore Mitchell ongenege is in onder handeling
te treeden over de betaaling der vragt gelden. Fol: 587.
• De toestand over de handel in Bengalen, en de
besprekking tusschen Engelsche Gouvernement en
Nederlandsche Directie in Bengalen. Fol: 588.
• Het transport der meergemelde goederen. Fol: 589.
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14 mei 1794
• Het verzoek door de Commodore Mitchell om Le
Venguer en Le Resolutie te condemneeren. Fol: 590.
• De Commodore Mitchell requireert een zoort gelijk
certificaat als in het jaar 1745. Fol: 591.
• De intentie van Heeren Commissarissen Generaal over
de regulatie van behandeling. Fol: 592.
• De informatie over de twee scheepen onder een
Amerikaansche vlag. Fol: 593.
• De qualificatie van de souverain. Fol: 594.
• De informatie over de twee scheepen op de rhede in
Bantam. Fol: 595.
• Een missive aan den Commodore Mitchell over de
confirmatie van genomen besluiren. Fol: 596.
• De toestand in Sourabaija. Fol: 597.
17 mei 1794
• De geresumeert resolutie oevr 's Lands scheepen. Fol:
598.
• Een missive van den Engelschen Commodore Mitchell
aan Heeren Commissarissen Generaal betreffende het
verzoek om zijne missive te antwoorden. Fol: 599.
• Een vaartuig van Japansch slaaf koper naar Bengalen.
Fol: 600.
• Het verzoek van den Commissarissen Gouverneur
Generaal Alting over het gewapent schip ijsselmonde.
Fol: 601.
• Een missive van Fransche officieren aan den
Commissaris Generaal Frijkenius over schepen La
Recherche en L'Esperance. Fol: 602.
• De declaratie van de Heer D'Auribeau ocer een gedeelte
der equipagien. Fol: 603.
• Een missive van de Hooge Regeering van Indië
betreffende voorbiedingen in de kerken. Fol: 604.
• De eerste informatie van de missive door de Hooge
Regeering van Indië betreffende het verzoek om lasten
te verminderen te Ceijlon. Fol: 605.
• De tweede informatie van de missive door de Hooge
Regeering van Indië betreffende gedissolveerde
amphioen societeid. Fol: 606.
• De tweede informatie van de missive door de Hooge
Regeering van Indië betreffende gedissolveerde
amphioen societeid en de derde informatie. Fol: 607.
• De derde informatie van de missive door de Hooge
Regeering van Indië betreffende geene gewapende
scheepen te admitteeren en de vierde informatie. Fol:
608.
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De vierde, vijfde, en zesde informatie van de missive
door de Hooge Regeering van Indië. Fol: 609.
De boedel van De Meuron. Fol: 610.
De lasten gebragt door den Chinese Tjap Tjieuwmet de
boedel van De Meuron. Fol: 611.
Een missive door de Hooge Regeering betreffende de
lijst der salarissen met dies ampliatie. Fol: 612.
De examinatie over geweezen pro interim water fiscaal.
Fol: 613.
De informatie van opperchirurgijn Jan Van
Schaardenburg aan den waterfiscaal. Fol: 614.
De informatie over de negotie van koffij. Fol: 615.
Het verbaal door Commissarissen over de aanstelling
van president van justitie. Fol: 616.
De consideratie over de aanstelling van Saxe als de
president van Justitie. Fol: 617.
De onderzoek van den voormaligen Joana 's residenst
Gaaswijk. Fol: 618.
De onderzoek van den voormaligen Joana 's residenst
Gaaswijk. Fol: 619.
De informatie over de positien van Koene Koenes. Fol:
620.
De voorschreven requisitie uitgezondert van de ambten
en bedieningen op Chormandel, Bengale, Souratte, en
Mallabaar. Fol: 621.
De confrontatie van die verantwoording tegen het raport
den Raad Extra Ordinair Schilling. Fol: 622.
De stelling van de executie om een ider goed regt te
verschaffen. Fol: 623.
De indormatie over de provisien en andere ligte goederen
in Japan. Fol: 624.
De requisitie om het gedaan verzoek te accordeeren. Fol:
625.
De informatie van den Raad Extra Ordinair visitateur
generaal der Indische Negotie boeken Coenraad Martin
Neun over de uitschot. Fol: 626.
De informatie over de negotie boeken. Fol: 627.
De informatie over de Indische negotie boeken. Fol: 628.
De informatie over de boeken van de respective
comploiren. Fol: 629.
Het trainneeren in deezen der maatschappij. Fol: 630.
De verlanging van de voormelde missive van de
vergadering van Heeren XVII. Fol: 631.
De informatie over de gedeelte van de compagnieskasse.
Fol: 632.
De consideratien van de risico voor de maatschappij. .
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Fol: 633.
• De informatie over de aggregatie van de. Fol: 634.
• De vragt om eenige betaalingen te vermindeeren. Fol:
635.
• De drie verantwoordingen door den geweezen Ternatsch
Gouverneur Alexander Cornabe. Fol: 636.
21 mei 1794
• Een missive aan de Ceijlonsche Ministers betreffende
der negotie boeken. Fol: 637.
• De regulatie naar de circulaire onder de HoogeIndiasche
Regeering. Fol: 638.
• Het deficit in de groote geldkasse te Ternate. Fol: 639.
• De communicatie tussen Heeren Commissarisse
Generaal en Engelschen officieren over het verzoek om
de benodigde papieren. Fol: 640.
• De communicatie tussen Heeren Commissarisse
Generaal en Engelschen officieren over de approbatie
voor de diensten. Fol: 641.
• De toestemming voor de Engelsche Commodore
Mitchell om zijn magt te blijven en gealliarde natien.
Fol: 642.
• De informatie door Van Overstraten over de toestand van
schepen op Sourabaija. Fol: 643.
• De instructie voor gearresteert te houden. Fol: 644.
• Het rendement der gehouden venditien met alteratie. Fol:
645.
• Het presidie van de Heeren den gouverneur en Directeur
Generaal. Fol: 646.
• De bepalingsinstructie van de banqueroeten op de
venditien vallende. Fol: 647.
• De afbetaaling van particuliere klerken, boekbinders en
andere particuliere. Fol: 648.
• De notitie over de fouten en verkeerde opgaven. Fol:
649.
• De communicatie van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh betreffende het ordinair besoigne. Fol: 650.
31 mei 1794
• De informatie van den Engelschen Commodore Mitchell
over de toestand in Straat Sunda. Fol: 651.
• De informatie over het schip Amerika en haar Capitain
Adam Babcoeck. Fol: 652.
• De informatie over het schip Amerika en haar Capitain
Adam Babcoeck. Fol: 653.
• De consideratien over Capitain Adam Babcoeck. Fol:
654.
• Het verzoek van Gouverneur General Alting om
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Capitain Babcoeck mede te neemen. Fol: 655.
• Het verzoek van Capitain Babcoeck om van hier te
vertrekken. Fol: 656.
• De vaartuig van een cartel schip naar Mauritius. Fol: 657.
• De informatie van de Commodore Mitchell aan de
Hooge Regeering van Indië. Fol: 658.
• De communicatie tusschen de Nederlandse en Engelshe
officieren. Fol: 659.
• De consideratien over de beveiliging van
compagniesscheepen en vaartuigen tegen vijandelijk
aanvallen. Fol: 660.
• De afzending van het gemelt fregat. Fol: 661.
3 juni 1794
• De legalisatie document om te compareren over de zaak
rakende het arresteeren van de scheeps Amerika en
Entreprise. Fol: 662.
• Het verzoek van Heeren Commissarissen aan Capitain
Kuvel om Commodore Mitchell deswegen te
informeeren. Fol: 663.
• De toestand van Amerikaansche schepen. Fol: 664.
• De toestand van Amerikaansche schepen. Fol: 665.
• Het verzoek om Capitain Babcoeck te laaten afhaalen.
Fol: 666.
• De toestand in Straat Sunda. Fol: 667.
• De informatie door Van Overstraten betreffende de
gewapende scheepen in Sourabaija. Fol: 668.
• De opdracht voor 's Lands Fregat van Oorlog
D'Amazoon naar Straat Sunda en andere scheepen naar
Japan. Fol: 669.
• De resolutie over de requisitie der waarheid te geeven.
Fol: 670.
• De consideratien van Capitain Babcoeck. Fol: 671.
• De zeevaarende met het schip De Erfprins. Fol: 672.
• De consideratien over de ongezontheid van Batavia. Fol:
673.
• De qualiteid als voormalig boekhouder, secretaris en
pandbewaarder. Fol: 674.
• De informatie over de vorige direcie van de bank,
kassier, commisarrissen, boekhouder, en advocaat. Fol:
675.
• De informatie over de provisioneel waterfiscaal. Een
vaartuig naar Nederland. Fol: 676.
11 junij 1794
• Den heer mede commisaris Generaal Frijkenius voor
indispositie om verzoek te infomeren. Fol: 677.
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Informatie over de eerste der voormelde missive
schriftelijk medegedeelt de lijdings met de jongst uit
Nederland gekomen met De Pacquel boot uit Europa en
van de Caal ontvangen. Fol: 678.
• Informatie van De Pacquel boot van Februarij tot en met
April. Het waren ses Engelsche oorlogs, ses schepen van
linie, vijf Fregatts, en twintig compagnies scheeps. Fol:
679.
• Consideratie genomen aan de Commodore Mitchell en
restitutie te vragen van de sestig zeevarende. Fol: 680.
• De Pacquel boot was onder convoij van de Commodore
Mitchell van De Cust Chormandel naar Bengale en de
hoofdplaatsen. De pacquel boot hebt amphioen, en
compagnies kasse. Fol: 681.
• Communicatie van Commissaris Generaal Siberg over
De Boot Pacquel en haar goeders van Cabo De Goede
Hoop. Fol: 682.
• Communicatie tusschen regering over deliberatie. Fol:
683.
• De conditie van west van Indië en Batavia na de
aankomst van Engelsche oorlogscheepen. Fol: 684.
• De klagende van beide partijen. Fol: 685.
• Capitein Kuvel commiteerd leeds van justitie aan
Capitein Adam Babeock. Commodore Mitchell vaarde
naar Bengale. Fol: 686.
• De Pacquel boot verzogt een vaartuig onder convoij van
Commodore Mitchell met goeders van Bengale naar
Chormandel. Fol: 687.
• Een verzoek van De Pacquel Boot om convoij te
zeevaren met gewapende scheepen naar Bengale. Fol:
688.
• Verzoek van Commodore Mitchell om compagnies
schepen te assisteren naar Mauritius. Fol: 689.
• De retouren zeevaren van Mauritius en de toestand in
Sourabaija. Fol: 690.
14 junij 1794
• Een schip met Amerikaanse vlag was gekomen in het
gezigt van de Post Anjer. De toestand van twee prauwen
van Poeloe Pangang en Lampong. Fol: 691.
• Verzoek om gemelt schip te informeren hetzij het
vijandelijk schip was. Fol: 692.
• De hooge Indiasche Regering wordt geadvicessert door
Gouverneur van Javasche Noord Oost Cust, Pieter
Gerardus, om Heer De Auribeau te qualificeeren en De
Fransche Fregatts te toestaan om te komen in Samarang.
Fol: 693.
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Scheeps van de compagnie vertrekken naar Europa met
de eerste vloot onder quarantie van wederzijdsche hulp.
De Fransche commandant Heer De Auribeau
communiceeren over retouren naar Europa. Fol: 694.
Meester Willem Jacob Anderssen verzoekerde permissie
tot het die inkoop van Commodore Mitchell in Strraat
Sunda veroverde Fransche scheeps Le Vengeur en
Resolu om tot de aan de colonie gepermitterde vrije
handel geemploieert te worden. Deliberatie van twee
scheeps. Fol: 695.
Resumtie over de deliberatie van twee scheeps en de
toestand van Fransche sheeps en krijgsgevangenen. Fol:
696.
De aanstellingen van den onderkoopman en fiscaal te
Bantam, Huibert Ketelaar. Fol: 697.
De aanstelingen van tweede administrateur in het graan
magasijn, Pieter Christian Willem Hossel. De verzoek
van eerste pakhuismesster en negotie boekhouder te
Samarang, Johannes Wilhelmus Cröse de rang
geaccrocheert om het ampt van scheeps te behouden
behouden en de koopman en herwarts verlost te worden.
Fol: 698.
De aanstelingen van Carel Lodewijk Wieling en
Leonardus Gaaswijk. Fol: 699.
De aanstelingen van Fisscher tot boekhouder te
Samarang. 's lands scheeppen van Frijkenius hadden
geordonneert op morgen met De Amazoon op morgen.
Dus werdt Commodore Mitchell geverzocht om te
assisteeren. Fol: 700.
Het antword van Commodore Mitchell over assistetie.
Twee missive van Commisaris Generaal over, ten eerste
is over Frijkenhuis en het vijandelijk schip in Straat
Banka. Fol: 701.
Zijne hoog Edelheid De Amazoon proponeerd naar
Straat Sunda. De informatie van de tweede missive van
Commisaris Generaal is over het verzoek van
Conmodore Mitchell en het gewapend schip
Christophorus Columbus. Fol: 702.
Commisaris Generaal Frijkenhuis confimeerde de
afzending van De Amazoon naar Straat Sunda. Her
verzoek van Secretaris Daniel naar Capitain Kuvel om te
zeevaren naar Japan. Fol: 703.
De toestand in Straat Sunda en ten eerste artikel van den
missive van Hoofe Regeering van Indie. Fol: 704.
Ten twede, derde en vierde artikel van den missive van
Hoofe Regeering van Indie bettrefebde consideratie van
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deliberatie. Fol: 705.
• Ten vierde artikel over Benodigheid van Batavia, en een
brief van Secretaris Daniel. Fol: 706.
• Ten vijfde, zesde, en zevende artikel over de Hooge
Regeering requireerde informatie over hoedanigden
particuliers op alle etablissements van de maatschappij,
uitvoer van contants met de Chinasche jonken,
opperchirurgijn op het hospitaal schip; . Fol: 707.
• Ten achte artikel over het verzoek van Hooge Regeering
door Commandeur van Bantam Fredrik Hendrik Beijnon
bettrefende deliberatie van de betaaling der 2.000
Spaanische reaalen. Fol: 708.
• Ten negende en ten tiende artikel over de aanstellingen
van Samuel Bernard als onderkoopman negotie
boekhouder en dispencier van den handel in Japan en
dispositie een secrete missive van de Gouverneur te
Macasser, Willem Beth Jacobszon. Fol: 709.
• Ten tiende artikel bettrefende de toestand in de zee van
Macasser en deliberatie van scheeps. Fol: 710.
• Ten tiende artikel bettrefende de toestand in de zee van
Macasser. Fol: 711.
• Tractaat tusschen Nederlander en De Engelschen over
De Engelsche toegestaane vrije vaart in de oostersche
zeien. Commodore Mitchell verzoek om De Amazoon
naar Straat Sunda te afzenden. Fol: 712.
• Het verzoek van Commodore Mitchell om De Amazoon
naar Straat Sunda te afzenden en assumtie over
vijandelijke scheeps. Fol: 713.
• Commodore Mitchell declaarde om naar Bengalen terug
te keeren. Fol: 714.
• Aliantie tusschen Nederlanden en Groot Brittansche den
15 April 1788. Commodore Mitchell verzogt bij missive
om te acquisceeren in de herhaalde duingende instantie
van heeren commissarissen generaal, en om met het
onder zijn commando gestelt esquader nog eenige tijd
hier te vertoeven. Fol: 715.
• Communicatie met Fransch gouvernement op Mauritius
over het Cartel Schip. De toestand na het vertrek van de
Commodore Mitchell. Fol: 716.
• Commissaris Nederburgh declaarde dringende redenen
en gronden waaroom Esquarder niet vertrekken. Fol:
717.
18 junij 1794
• De verleende vrijheid aan en Commandeur en
opperrequipagie Meester Andriessen. Fol: 718.
• Een secrete missive van Willem Beth Jacobszon. Fol:
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719.
20 junij 1794
• Een missive van Engelschen Commodore Mitchell aan
Heeren Commissarissen Generaal bettrefende zijne
verloren, koop handel en expeditie. Fol: 720.
• Comminicatie tusschen Engelschen Commodore
Mitchell en Heer Commissaris Generaal Nederburgh
bettrefende zeevaren met geheel magt. Fol: 721.
• De toestand in Straat Sunda. Het verzoek om met Heeren
commissarissen Generaal in overleg te treeden, en om
articul van het tractaat van defensive alliantie te
manifesteeren. Fol: 722.
• Vaartuig over Chormandel naar Bengalen onder de
convoij van Commodore Mitchell. Fol: 723.
• De informatie bettrefende de Fransche scheppen in
Straat Sunda en de gevaarlijke toestand. Fol: 724.
• Het verzoek om te assiteeren aan Commodore Mitchell.
Commodore Mitchell verzoekt om defensie te dienen
aan Commissaris Generaal. Fol: 725.
• Het verzoek van Commodore Mitchell aan Frijkenhuise
om zijne twee scheepen te equiperen. Het vaartuig van
Straat Sunda en de nodigheid informatie over het
hospitaal van binnen regent. Fol: 726.
• De informatie over het hospitaal van binnen regent en de
resume van een missive aan Commodore Mitchell. Fol:
727.
21 junij 1794
• Een missive van de Residentie te Cheribon, Johan
Lubbert Umbgrove, aan Heeren Commissarissen
Generaal betreffende het formeers den staat en de
Cheribonsche producten. Fol: 728.
• Communcatie tusschen Gouverneur Generaal Alting en
Fransche Capitain Rival betreffende de krijgsgevangen
met Noord Amerikaansche schip Canton. Fol: 729.
• Het verzoek van Capitain Rival om zodanige articuls te
inkopen, en examinatie papieren. Een missive van het
hoofd te Bourone Comans aan Heeren Commissarissen
Generaal betreffende het vetrek van het Engelsch schip
De Duke of Clarinie naar deze hoofdplaats. Fol: 730.
• Een missive van de opperhoofd van Compagnies handel
in China A.L. Van Braamhouckgeest aan Heeren
Commissarissen General betreffende Tsontocq had
bereigt zijne Majesteid den Keijser. Fol: 731.
• Presenten voor Tsontocq als congratulatie. Fol: 732.
• Het verzoek van een envoje ter congratulatie aan
Tsontocq. Fol: 733.
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Het bespreking betreffende arbitrarie handelingen. Fol:
734.
De afzending kosten van envoje van Canton naar Peking.
De presenteren van Engelsen, Spaanjar, en Portugeesen.
Fol: 735.
De informatie van afzending bureaucratie van
geschenken en de kwestie over een envoje. Fol: 736.
De reden van afzending presenteren aan Tsontocq voor
de compagnie. De receptie van een envoje te Peking om
sestige jaarige regeering van Tsontocq te congratuleeren.
Fol: 737.
De informatie van de deputatie van drie andere natien en
de compagnies interest om handel te voorzetten in dat
rijk. Fol: 738.
Het verzoek om te infomeeren omtrend de kosten om
compangies te verstrekken. De benoeming van envoje en
de dispositie der missive van het opperhoofd Braam
Houckgeest. Fol: 739.
De kosten van ceremonie. Het verzoek door Capitain
Kuvel en Commodore Mitchell om te assisteren, om te
protecteren, en om te aanzien van alle goederen aan
Babcoeck en Hubart. Fol: 740.
Capitains van de scheepen Amerika en Entrepresie
verpligten van den Engelsche Capitain Maxwel om
onder eede te verklaren mits van die goederen terug
gehouden. De toestemming met de Engelsche buk te
Recharsch naar Bengale. Fol: 741.
Het verzoek aan Capitain Adam Babcoeck om
transportatie te verleenen. Het verzoek door Capitain
Kuvel en Commodore Mitchell aan de Hooge Indiasche
regeering. Fol: 742.
De communicatie tusschen Commissaris Generaal
Frijkenius aan Commodore Mitchell over de besluit
ingevolge zijn verzoek om hem en het vertrek. Fol: 743.
De voldoening aan het verzoek van Heeren
Commissarissen General over twee schepen van Straat
Sunda, manschappen en hospitaal. Fol: 744.
Het verzoek van Commissaris Generaal Frijkenius om
het gewapent schip Christophorus Colombus haast terug
te komen. Fol: 745.
De afzending om in Straat Sunda te kruisen op de uit
Nederland verwagt wordende scheepen ter beveiliging
van die kielen voor de vijandelijk aanvallen van
Fransche kapers. Het retour van het gewapent schip De
Zwaan. Fol: 746.
Die expeditie met fregat van oorlog De Amazoon van
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Straat Sunda naar Bantam. Fol: 747.
• Het verzoek door den Commandeur Opperequipagie
Meester Willem Jacob Andriessen over twee Fransche
sheepen. Fol: 748.
• De toestand in Cabo der Goede Hoop. Fol: 749.
• De alteratie van articul 2, 3, 8, en 12 en De toestand in
Cabo der Goede Hoop. Fol: 750.
• De opdragt van Capitain De Jong en Liutenant Claris aan
De Scipio en de buk Comeet. De alteratie en ampliatien
in de instructie voor den opperchirurgijn op het hospitaal
schip. Fol: 751.
• De alteratie en ampliatien door de Hooge Regeering van
Indie in het 2, 3, 8, en 12 articul. Fol: 752.
• Een missive van de Hooge Regeering van Indië aan den
Engelschen Commodore Mitchell. Fol: 753.
25 junij 1794
• Een missive van Commodore Mitchell aan Heeren
Commissarissen Generaal betreffende de sestig
zeevarende. Fol: 754.
• De informatie over de sestig zeevarende. Fol: 755.
• Het afscheid van Engelschen Commodore Mitchell en
zijnen besoigne over compagnies. Fol: 756.
• Gouverneur Generaal Alting te verzoeken te laaten
nagaan sedert alles hetgeen sedert de aankomst van de
Commodore Mitchell met de Engelsen. Het verzoek van
de Hooge Regeering om drie officieren in de veldschans
Tangerang en op de Post Ankê te plaatsen, en de vrijheid
van La Recherge en L'Esperance om naar boord van het
Cartel schip te vertrekken. Fol: 757.
• De nazig van de goederen van twee Fransche scheepen.
Het verzoek van Fransche officieren om vrijheid te
verleenen tot verblijf. De toestemming van de Hooge
Regeering aan de Fransche officieren door een paar
manieren. Fol: 758.
• De toestemming van de Hooge Regeering aan de
Fransche officieren door een paar manieren. Fol: 759.
• De kosten van de Compagnie te laaten emploieeren tot
envoje aan het hof en bij den Keijser van China ter
volbrenging van de ceremoniale commissie. Fol: 760.
• De informatie van transportatie voor de ceremoniale.
Fol: 761.
• De reis van Raad Ordinair Indië Isaac Filsingen naar
Canton en Peking. Fol: 762.
• Het retour uit China. De plan van geschenken te
inkoopen van den China schon handel Braam
Houckgeest. Fol: 763.
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De arrangementen van Filsingen in China. De resumé
van de handel van amphioen. Fol: 764.
Het rapport van de handelstransacties van amphioen van
Bengalen en Ceijlon. Fol: 765.
De consideratien van Heer Commissaris Generaal
Nederburgh over de ampten van advocaat fiscaal van
Indie en waterfiscaal, en de inkomsten. Het verzoek aan
Commisaris Generaal en commandat over de navale
magt Frijkenius om twee scheepen te equiperen tot het
bekruissen van Straat Sunda. Fol: 766.
De toestand van de Priencen Eiland en Straat Sunda.Er
waren Fransche kapers en een paar scheepen. Fol: 767.
Een missive van Commodore Mitchell gedateert 22
deeser maand. Fol: 768.

28 junij 1794
• Communicatie van den Secretaris Daniels uit nam van
den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) dat d'lands fregat de Amazoon en des
compagnie gewapend schip de Zwaan heeden morgen in
zee waaren gestooken om tusschen de Javasche wal om
het prince eijland te kruijssen. Fol: 769.
• Hebbende C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zig
geconformeerd met de instructie door hoogst gem:
(gemelde) Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) aan den Kapitain Kuvel ter
handgesteld. Fol: 769.
• Op de door den Heer C.Gl.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) te kennen gegeeven
noodzakelijkheid dat het Eiland Onrust van eenige
militairen wierde voorzien. Fol: 770.
• Zullen een officieren en 25 gemeenen Wuthembergsche
militairen aldaar tot nader order moeten postvallen. Fol:
771.
• Gelijk verder door gem: (gemelde) Heer C.Gl.A
(Commissaris Generaal Willem Arnold Alting) is
gecommuniceert dat den Fransche krijgsgevangene
Kapitain Rival was aangezegt geworden om aan de
sabandhaar op te geeven het benodig de voor zijne reijze.
Fol: 772.
• Daar op hadde geantwoord mits benodigt te hebben aan
de vrije lugt. Fol: 772.
• Vervolgem: (gemelde) door welgem: (gemelde) Heer
C.Gl (Commissaris Generaal) den ontfangst eene
missive van den Gouv: (Gouverneur) van Javasche
Noord Oostcust Mr Pieter Gerardus van Overstraten
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gecommuniceert zijnde houdende dat aldaar was ten
anker gekomen een drie mast schip voerende een roode
standaard en een Engelsche vlag. Fol: 772.
Die na de stad met schooten te hebben ge salueerd met 7
schooten was bedankt geworden. Fol: 773.
Dog kort daar na weder was onderzeijl gegaan agterlat
ende een brief aan gem: (gemelde) gouverneur. Fol: 773.
Uit welk was gebleeken dat den kapitain van dat schip
zig overhet doen van het contra salut had beleedigd
gevonden. Fol: 774.
Dat voornoemde Capitain Haijes zig bij zijne brief mede
op een bijzondere wijze had uitgelaten. Fol: 775.
Verzoekende gem: (gemelde) gouverneur dat hem
satisfactie moge erlangen over de independentie uijt
..kingen ten zijnen ofzigte bijgem: (gemelde) missive
gebeesogd. Fol: 776.
Is vorst aan dat van weegens het Hollandsche
gouvernement aan het Engelsche Minister in Bengalen
ernstige representatien deswegens zullen worden
gedaan. Fol: 777.
En wijders het gedrag van gem: (gemelde) gouverneur
onder neevenstaande remarque te approbeeren. Fol: 777.
Ter verzoekering dat de aankomende scheepen
weezentlijk zijn die ze voorgeevon zal door den
sabandhaar hunne papieren worden afgevraagt. Fol: 778.
En bij hun vertrek weder worden ter hand gesteld. Fol:
778.
Is op het te kennen goeven door den Heer C.Gl.N
(Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh)
dat door den provisioneel waterfiskaal aan de boom was
aangehouden een vaartuig met nieuwe en 2 oude zeijlen.
Fol: 778.
Dog die ter ordre van de Hoge Regeering om ter zijde
vermelde reedenen wederom waar gelargeert geworden.
Fol: 779.
Uit dien hoofde proponeerende dat dezelve als nog zoude
worden geordonneerd zijne vermeen de actie te
institueeren. Fol: 779.
Is op het door den Heer C.Gl.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) ter zijde vermelde te
kennengegeeven. Fol: 779.
Omtrend het in komen van de administrateur in de
pakhuijsen op Onrust en de Kuijper door den Heer
C.Gl.S (Commissaris Generaal Johannes Siberg)
overgelegd zijnde eene memorie waar bij derzelver
inkomen als ter zijde vermeld word gedetailleerd. Fol:
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780.
En bij die memorie komende dat administratie wel eer de
lucratiefste van geheel indie. Fol: 781.
Mitsgaders van de ongelden die door dezelve moeten
worden gedragen. Fol: 782.
Maatschappij thans het voordeel geniet van de
overwigten en van het geen anders particulier wierd
verkogt. Fol: 783.
Proponeerende welgem: (gemelde) Heer C.Gl.S
(Commissaris Generaal Johannes Siberg) de ter zijde
vermelde 6 poincten buijten voel bezwaar van de
kompagnie aandezelve zoude konnen werden
geaccordeert. Fol: 784.
Zullende de inkomsten vaneen administrateur hier door
op circum circa rd: (rijksdaalder) 6000 worden gebragt.
Fol: 785.
Is verstaan de vijf eerste poincten te amplecteeren en al
zo die administratien door een persoon te laaten beheeren
met de qualiteid van koopman. Fol: 785.
Aanwijzing van den Heer mede Commissaris Generaal
Siberg en eene door den administrateur van Basel
schriftelijk. Fol: 786.
Twee ponden overwigt per picul op de Javasche en
Cheribonsche koffij boonen. Fol: 787.
En omtrend het ses poinct om het huijsten Eilande Onrust
voor reekening van de kompagnie overteneemen onder
bepaling als bezijden gemeld te accordeeren. Fol: 788.
Mitsgaders van deese dispositien aan de Hoge Regeering
kennis te geeven. Fol: 789.
Op communicatie van den Heer C.Gl.N (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) dat aan
hoogstdezelve was ter hand gesteld een on geteekend
schriftuur houdende consideratien over de oorzaken van
Bataviasch ongezondheid. Fol: 789.
Op het gedaan verzoek van den s'lands kapitain Kuvel
om met agthonderd rijksdaalders uijt des compagnie
kassa te worden geadsisteerd. Fol: 790.
Zal de Hoge Regeering tot dies afgave werden
gequalificeerd. Fol: 791.
Onder voorwaarden terzijde vermeld. Fol: 791.
Is besloten aan teekening te houden dat de Engelsche
Commodore Mitchell ongenoegen is geweest om op te
geeven de route die hij van hier na Bengale denkt te
neemen. Fol: 791.
De door den Heer C.G.A (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) geproduceerde bedenkingen over de op
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brake off aanhouding der Westersche comptoir. Fol: 792.
Zal de deliberatie werden aangehouden tot na het
inkomen der deswegens gevraagde consideratien van de
Hoge Regeering. Fol: 792.
Deliberatien omtrend de voor den Heer C.Gl.N
(Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh)
overgelegde consideratien betrekkelijk de amplen van
advocaat fiskaal en waterfiskaal van Indie om
aandezelve een beeter middel van bestaan te bezorgen.
Fol: 793.
Pligten van de Hoge Commissie om deeze kanker der
Indische huishouding uitte roeijen. Fol: 794.
De vervulling der posten van advocaat en waterfiscaal
van Nederlandsch Indie. Fol: 795.
Is dat men allen te zorgen zoude hebben voor de
Bataviasche rheede. Fol: 796.
Waar in hun toegen woordig bestaan is geleegen. Fol:
797.
De inkomsten van den advocaat fiscaal slegt zullen
bestaan. Fol: 798.
Dat beide de fiscaal daar en boven nog welgenie ten de
voordeelen der boetens en compositie. Fol: 799.
Dat de post van water fiscaal egter altoos lucratieve zal
blijven. Fol: 800.
In dat aan dezelve tot verbeetering van hun bestaan een
procento van de zuivers winst door de compagnie op de
amfioen behaald wordende zoude konnen worden
toegelegt. Fol: 801.
Ten einde gem: (gemelde) fiskaal met billijkheid op te
leggen uijtgestrekten middelen tot tegengang van
smokkelhandel aan te wenden. Fol: 802.
Proponeerende gem: (gemelde) Heer C.Gl.N
(Commissarissen
Generaal
Sebastian
Cornelis
Nederburgh) de kompagnie hier in te gemoot te komen
een belasting te leggen op de vreemde en particuliere
scheepen die van het zee hooft alhier gebruijk maken.
Fol: 803.
Is verstaan zig methet voorgestelde door den Heer
C.Gl.A (Commissaris Generaal Willem Arnold Alting)
te conformeeren. Fol: 804.
Dog de geproponeerde introductie van een belasting op
voorschreeven scheepen de dispositie aan te honden tot
dat het terzijde vermelde zal weezen onderzogt. Fol: 804.
Gelijk ook op de bij gebragte consideratien van den Heer
C.Gl.N (Commissarissen Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh) dat het waarneemen van die beide ambtan
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door den persoon niet met de vereischt exactitude kan
worden verrigt. Fol: 805.
Uit dien hoofde den prointerim advocaat fiskaal en provl:
(provisioneel) water fiskaal van indie Mr Willem
Popkens van eerstgem: (gemelde) post te ontslaan en tot
de laastgemelde aan te stellen. Fol: 806.
En tot het ampt van advocaat fiskaal van indie te
bevorderen het ordinair lid in den Rade van Justitie Mr
Paul Mounier. Fol: 806.
Beide met te rug schrijving van gagie tot f(floren) 50
termaand. Fol: 807.
En is vervolgens tot vervulling van de post van tweede
administrateur in het graanmagazijn door gem:
(gemelde) Heer C.Gl.N (Commissarissen Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) voorgedragen den
persoonen van Coenraad Jonas en Jan Constantijn van
Son. Fol: 807.
Dog dat uijthoofde van derzelver 13 jarige dienst de
eerstgenoemde het meest daar toe bij hoogst denzelve
was in aanmerking gekomen. Fol: 808.
Geproponeerde verder om den laastgemelde tot den
dienst van de eerstgemelde provisioneel aan te stellen.
Fol: 808.
Zo is verstaan gem: (gemelde) Coenraad Jonas daar toe
te bevorderen. Fol: 809.
En de provisioneele administratie van het eizer magazijn
in zijn plaats op te dragen aan den onderkoopman Jan
Constantijn van Son. Fol: 809.
Hebbende den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) verzogt dat hoogstderzelver
declaratie omtrend de aan stelling van gem: (gemelde)
Coenraad Jonas als ter zijde vermeld bijde notulen
mogteverden aangeteekent. Fol: 809.
Is in overweeging genomen de zwakke gesteldheid van
het collegie van den Raad van Justitie en de
noodsarkelijkheid dat daar in worde voorsien. Fol: 810.
Mitsgaders gelet dat onder de zig hier bevindende
perzoonen of schoon den titul van Mr voerende geene zig
bevinden die in bekwaarheid zommige onderen
dienaaren evenaaren. Fol: 811.
Is daar toe het meest in consideratie gekomen den
onderkoopman Jan Gregorius Herklots. Fol: 812.
Mitsgaders verstaan derzelver tot Raad Ordinair in
gemelde collegien aan te stellen. Fol: 812.
Zullende de vergadering van Heren Zeventien het ter
zijde vermelde omtrend zommige uijtkomende leeden
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van justitie onder het oog werden gebragt. Fol: 812.
• Mitsgaders werden verzogt om dat collegie verstaan te
laaten bestaan de helft uit persoonen in regten gestudeert
en de anderen helft uijt persoonen die niet in regten
gestudeert hebben. Fol: 813.
5 juli 1794
• Is in nadere overweeging genomen of het nuttig zoude
weezen dat de Hoge Regeering wierde gequalificeerd om
bij vacature in het collegie van den Raad van Justitie van
persoonen die niet gestudeert hebben direct tevervallen.
Fol: 814.
• Is daar op wel door een de Heeren de terzijde vermelde
zwarigheeden daar teegens geoppert. Fol: 815.
• Dog dat dezelve zoude weg te neemen zijn indien door
den Raad van Justitie de voordragt tot vervulling bij een
tripel getal aan de Hoge Regeering nier de gedaan. Fol:
816.
• Ten welken einde de Hoge Regeering zoude dienen te
werden gequalificeerd. Fol: 817.
• Om vervolgens aan de vergadering van Heren Zeventien
tot de verkrijging van de effective qualiteid te worden
voorgedragen. Fol: 817.
• Is verstaan dat den raad eed door den advocaat en
waterfiskaal van Indie tepresteeren met het hier bij
gevoegde zal worden geamplieert. Fol: 818.
• Wijders die van den waterfiscaal nog apart. Fol: 819.
• Particulieren schepen en vaartuigen die van de
Oostersche Gouvernementen hier aankomen. Fol: 820.
• Zullende de Hoge Regeering werden aangeschreeven
jaarlijks bij vernieuwing dien eed door de fiskaal
mitsgaders alle hoge en lange ambtenaaren aan den eed
subject te laten prateeren in Rade van Indie. Fol: 821.
• Except de ter zijde vermelde collegien. Fol: 821.
• Omtrend het te bepaalen middel van bestaan voor de
prasidenten van den Raad van Justitie en scheepen zal de
dispositien bij provisie werden aangehouden. Fol: 822.
• Omtrend de bij C.C.G.G (Commissarissen Generaal)
bekomen informatien rakende het niet permitteeren aan
de meede leeden der Hoge Regeering in zommige
gevallen van visie te mogen neemen van de ingediend
worden de advisen den ter bij weesen van een der
secretarissen. Fol: 822.
• Zal de Hoge Regeering van het ter zijde vermelde
worden geinformeerd. Fol: 823.
• Daar van bij de resolutien uit denkkelijk te doen blijken.
Fol: 824.
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In de verwagting dat zig zulxs tot narigt zal laten
strekken. Fol: 825.
Is bij resumtie eener missive van de Hoge Regeering
verstaan. Fol: 825.
De daar bij toe gezondene publicatie behelzende een
betere elucidatie aan de ingezeetenen omtrend den
handel met vreemde delingen. Fol: 825.
Onder de ter zijde vermelde aanmerking voor voldoende
te considereeren. Fol: 826.
En als eerste resident te Banjermassing te bevestigen den
onderkoopman Adriaan Willem Jorissen. Fol: 827.
Dog het gedaan verzoek om pardon van Paulus Jacobus
Blandouw bij provisie aan te houden. Fol: 827.
Gelijk ook omtrend het gedaane voorstel van den Heer
C.Gl.S (Commissaris Generaal Johanes Siberg) van een
gedeelte der losvaartuigen afteschaffen. Fol: 828.
En te approbeeren de plaatzing van den kapitain
lieutenant ter zee Wijnand Lucas Baggers op het schip
de Pollux en dezelve te bevonderen tot kapitain ter zee.
Fol: 828.
Mitsgaders tot prasident van het collegie van curatoren
en scholarchen over de stads schoolen aan te stellen den
Raad Extra Ordinair Steven Poelman in sterden van den
Raad Ordinair Adriaan de Bock. Fol: 829.
Gelijk ook op de aangedrangen instantie der Hoge
Regeering omtrend zeer insollente brief door den Eng:
(Engelsche) kapitain John Haijes aan den gouverneur
van overstraten geschreeven. Fol: 829.
Gem: (gemelde) Hoge Regeering te qualificeeren copia
van gem: (gemelde) missive aan de ministers in Bengale
te zenden en door dezelve van het Eng: (Engelsche)
gouvernement te Calcatta satisfactie dientweegen te
werde gevraagd. Fol: 829.
En het accordeeren het gedaan verzoek door den
Resident te Paccalongang Nicolaas Alexander Lelieveld
om uijt die post te werden ontslagen. Fol: 830.
Mitsgaders in steede van dezelve aan te stellen den
onderkoopman en secretaris van politie te Samarang
Frederik Jacob Rothenbuhler. Fol: 831.
En de vervulling van den post van gem: (gemelde)
Frederik Jacob Rothenbuhler aan den gouverneur van
overstraten over te laten. Fol: 831.
Omtrend
het
door
den
commandeur
en
opperequipagiemeester Willem Jacob Andriesse gedaan
verzoek om met twee scheepen rijst van jaar naar aan der
oostersche gouvernementen over te brengen zal de Hoge
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Regeering werden gequalificeerd. Fol: 831.
• Mits direct van daar herwaards keerende. Fol: 832.
• Zullende ook gebruik konnen worden gemaakt van het
aan bod van gem: (gemelde) commandeur om des
kompagnie benodigd heeden naar Javas vragt vrij over te
brengen. Fol: 832.
• En welk geval gem: (gemelde) aan bod voor vervallen
zal moeten worden gehouden word ter zijde vermeld.
Fol: 832.
• Op zigtelijk het verzoek van den lieutenant ter zee Joris
Schut zal de Hoge Regeering werden gequalificeerd hem
te ontslaan van de pakketboot het haasje en op des
kompagnie schip de Hertog van Brunswijk wederom
doen overgaan. Fol: 832.
• Op de door den Raad Ordinair Mr Isaac Fitsingh
gesuppediteert de bedenkingen over het continueeren
van den vaart en handel op Japan. Fol: 833.
• En de opbrake of aan houding der Westersche
comptoiren zal de dispositie en werden aangehouden.
Fol: 834.
• Is verstaan aan de ter zij de vermelde klerken Hermanus
van der Hoeven en Marcus Alonsa de Mendosa ten
dienste der commissie toe teleggen aan douceur van 15
rd: (rijksdaalder) ter maand. Fol: 834.
• Door den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) gecommuniceerd zijnde dat het
repareeren van vreemde scheepen ten Eilande Onrust
aller verdervelijkst voor de kompagnie beschouwde. Fol:
835.
• Hebben hoogstdezelve geproponeerd daar in de hier bij
vermelde bepalingen te maken. Fol: 835.
• Is verstaan de dispositie aan te houden en nadere
schikkingen hier inne te beraamen. Fol: 836.
• Door den commandeur en opperequipagiemeester
Willem Jacob Andriesse van den Engelschen
commondore Mitchell ingekogt Fransch prijs schip le
Resolu. Fol: 837.
9 juli 1794
• Is gearresteert eene missive aan de Hoge Regeering
gedateerd op heeden, 9 juli 1794.
• Is gearresteert eene missive aan de Hoge Regeering
gedateerd op heeden. Fol: 838.
• Is op gedaane klagten van den directeur der Bank van
Leening over ontdekte fourberien welke door den
boekhouder secretaris en pandbewaarden Paulus Jacob
Barends zouden zijn gepleegt. Fol: 838.
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Verstaan de dispositie aan te houden tot de nadere
consideratien van ged: (gedaan) directeur zullen zijn
ingekomen. Fol: 839.
Zullende immiddens door den Heer C.G.N (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) de nodige
middelen voor den in het werk gesteld tot securiteit van
gem: (gemelde) bank. Fol: 840.
En is gereflecteert dat in de morsserijen aldaar gepleegt
de Armenische kooplieden Manoek Jacob Jan en Warten
Gasper meede hadden getrampeert. Fol: 840.
Zal hunne lijwaten niet worden verkogt voor dat zij
kunne oude schulden volkomen hebben betaalt. Fol: 840.
Op het gecommuniceerd door den Heer C.G.F
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius) van
den ontfangst eener missive van den kapitain Jan
Cornelis Baane mitsgaders een extract uit het journaal
door hem gehouden. Fol: 841.
Houdende kennisgeeving van het herneemen van des
kompagnie schip Houtlust komende van Malakka en de
om standigheeden die daar bij hebben plaats gehad. Fol:
841.
Het veroverde schip te zijn compagnie schip Houtlust
gecommandeert geweest door den Capitain Christiaan
Laurens Koster. Fol: 842.
Is verstaan de equipagie van het schip Christophorus
Columbus het bij zonder genoegen voor C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) over hem gehouden gedrag
te bestuigen. Fol: 843.
En door extract deezes aangem: (gemelde) kapitain
Baane kennis te geeven met last om zijne officieren en
geheele equipagie hier van te informeeren. Fol: 844.
Zullende de aanboord van gem: (gemelde) schip
Houtlust gemaakte krijgsgevangenen naar land werden
getransporteerd. Fol: 845.
De officieren in het laboratorium en de gemeenen in des
compagnie en burger boeijen worden geplaats op
bezijden vermelde tractement. Fol: 845.
Gelijk ook in commando van het schip Houtlust zal
worden gesteld den kapitain lieutenant Leonardus van
Catz en aandezelve transport van schip en lading werden
gedaan. Fol: 845.
En aan den commandeur en opperequipagiemeester
werden gelast de op gem: (gemelde) bodem bescheiden
manschappen aldaar te laaten. Fol: 846.
Hebbende den Heer C.Gl.A (Commissaris Generaal
Willem Arnold Alting) zig gechargeert van deezen
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dispositie in Raade van Indie kennis te geeven. Fol: 846.
Is op een door den Heer C.Gl.F (Commissaris Geneeral
Simon Hendrik Frijkenius) geproduceert schriftuur aan
boord van het hernomen schip Houtlust gevonden zijnde
een instructie voor den Franschen commandeur op gem:
(gemelde) bodem. Fol: 846.
Houdende route die hij soude hebben te neemen wameer
hij van het fregat La Modeste mogt afraken. Fol: 847.
Mitsgaders in aanmerking genomen de publieke tijding
onlangs ingekomen. Fol: 847.
Verstaan s'lands fregat de Amazoon en des kompagnie
gewapend schip de Zwaan ter vereijdeling der
vijandelijke desseinen af te zenden. Fol: 848.
Mitsgaders hier bij te voegen het schip Christophorus
Columbus of IJsselmonde. Fol: 848.
En den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) werden verzogt met den
commandeur en opperequipagiemeester Willem Jacob
Andriesse in overleg te treeden omtrend den verkoop van
den aan hen toe behoorende wel bezeilde brik. Fol: 849.
Ten einde bijgem: (gemelde) gewapende scheepen
teworden gevolgd. Fol: 849.
Zullende dit besluit ten aller sterksten werden
gesecreteerd en de instructie voorden kapitain Kuvel
verzegeld worden afgegeeven. Fol: 849.
Gelijk ook de naar Java en Cheribon op hun vertrek
leggende scheepen als ter zijde vermeld zullen worden
opgehouden. Fol: 850.
Als ook de Hoge Regeering bij missive aanteschrijven
dat de kapitain der gearmeerde kompagnie scheepen
werden gelast bij hun retour van een kruijs togt als hier
bij verere de an hunne ontmoetingen ten eersten kennis
te geeven. Fol: 850.
Is op communicatie van den Heer C.Gl.A (Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting) aan den ontfangst eener
secreete missive van den gouverneur van Javas N.O
(Noord Oost) kust. Fol: 851.
Houdende kennisgeeving van zeeker verhaal door den
Engelsch schip de Hertog capitain John Haijes van den
gezaghebber te Sourabaija gedaan. Fol: 851.
Nopens de uijtzinnige gevoelens der meeste officieren in
geleerden op de Fransche Freguatten La Recherge en
L'Esperance. Fol: 852.
Zijn verhaal des weegens. Fol: 852.
Missive verder dat den gezaghebber van Hogendorp hier
van ten verzoeke van Capitain Haijes taals niet magtig
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was. Fol: 853.
• Het in voorschrijven geval gehonden gedrag van de M.M
(ministers) op Java. Fol: 854.
• Verzoek van gedaan gouverneur hoe zig verder daar in
te moeten gedragen. Fol: 855.
• Verstaan dat gem: (gemelde) gouverneur van weegens
de Hoge Regeering zal werden gequalificeert ter fine als
ter zijde vermeld. Fol: 856.
• Is op het bij missive door den Heer D' Auribeau aan
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) gedaan verzoek
verstaan dezelve te laaten rescribeeren dat aan zijn
verlangen om de papieren onder de daar bij op genoemde
persoonen be..stende te arresteeren met kon worden
voldaan. Fol: 857.
30 augustus 1794
• De onderofficieren en gemeenen van compagnie
zeevaart en militie dat dezelve buiten hunne gagie. Fol:
858.
• Onderwerp nog goedgevonden en verstaan de Hoge
Regeering landen van al het bij missive kennisse te
geeven. Fol: 859.
• Rapport van den Secretaris Eduard Daniels en den Raad
Extra Ordinair van Indie Coenraad Martin Neum
wiegens het door onderzoek der negotie administratie.
Fol: 860.
• Orders van zijn commandant daar omtrend te hebben
ontvangen. Fol: 861.
• Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius heeft
gecommuniceert dat het groot gebrek aan manschappen.
Fol: 862.
• Dat de verschillende berigten bij zijne Hoog Edelheid
ook ontvangen de hospitaalen op de Eilanden Purmerend
en Onrust. Fol: 863.
• Waar gedelibereert en den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius voor de genomen moeten gegeven
communicatie bedanktzijnde. Fol: 864.
• Dat op Tanjong Poura als sestig paalen. Fol: 865.
• Heer
Commissarissen
Generaal
Frijkenius
gecommuniceerd dat het gewapent schip de Hertog van
Brunswijk thans hier ter rheede legt om naar Java te
kennen vertrekken. Fol: 866.
• Is goedgevonden en verstaan voormelt schip de Hertog
van Brunswijk met alleratie van het daar omtrend
genome besluit van de reise naar Java te excuseeren. Fol:
867.
• Is goedgevonden en verstaan den Heer Commissaris
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Generaal Commandant over s' lands scheepen Frijkenius
te verzoek Capitain Kuvel. Fol: 868.
• Missive aan de Hoge Regeering van Indie strekken de ter
kennisgeving van eenige in deezes genomen besluiten.
Fol: 869.
12 juli 1794
• Is gearresteerd aan de Hoge Regeering gedateert op
heeden. Fol: 870.
• En eene aan der commandeur der op Sourabaija leggende
Fransche Freguatten La Recherge en L'Esperance. Fol:
870.
• Is verstaan op het voor gestelde door den Heer C.G.F
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius) hoe
te handelen met de aan gebragte particuliere goederen
per het schip Houtlust de dispositie voor eerst aan te
houden. Fol: 870.
• En de Hoge Regeering aan te schrijven dezelve des
compagnie pakhuijsen te doen opslaan. Fol: 871.
• Gelijk ook omtrend het gecommuniceerde door
hoogstdezelve
van
den
Commandeur
en
Opperequipagiemeester Willem Jacob Andriesse te
hebben onderhouden over den verkoop aan de
compagnie van het ten eilande de Kuijper gebouw de
brik scheepje. Fol: 871.
• En dat vaartuig aan gem: (gemelde) commandeur kwam
te staan op circa 9000 rijksdaalder. Fol: 872.
• Zal geen Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius) werden verzogt het zelve tot de
minst te prijs voor de compagnie in te koopen. Fol: 872.
• En zo spoedig mogelijk tot de bekruijssing in gereedheid
te doen brengen. Fol: 872.
• Mitsgaders op propositie van hoogstdezelve het schip de
Zwaan te ontwerpenen en het schip de Hertog van
Brunswijk tot den oorlog te laaten toerusten. Fol: 873.
• En gem: (gemelde) schip de Zwaan ten eersten te laaten
kielen om de destinatie van het schip de Hertog van
Brunswijk te vervolgen. Fol: 874.
• Als ook de equipagie van het schip de Hertog van
Brunswijk te laten overgaan op het schip de Zwaan. Fol:
874.
• Hier van bij missive aan de Hoge Regeering kennis te
geeven. Fol: 874.
• Op propositie van den Heer C.Gl.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) zal den kapitain
Kuvel werden gelast de scheepen naar Java gedestineerd
tot op de hoogte van Samarang te convoij eeren. Fol:
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875.
En hoogstdezelve werden verzogt gem: (gemelde)
kapitain Kuvel zijne instructie verzegeld meede te
geeven. Fol: 875.
Gelijk ook op voordaagt van gem: (gemelde) Heer
C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) de Hoge Regeering zal worden
gequalificeerd de amfioen gehoorende tot de lading van
het Noord Amerikaansch schip Canton voor reekening
van de compagnie overteneemen. Fol: 875.
Op communicatie van den Heer C.G.N (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) van de
arrangementen door hoogstdezelve gemaakt met den
directeur der Bank van Leening omtrend den persoon
van den boekhouder secrets: (secretaris) en
pandbewaarder van gem: (gemelde) bank Jacobus Paulus
Barends. Fol: 876.
En dat den Directeur Neum daar op verzogt hebbende
gemelde Jacob Paulus Barends liever gehal buiten
functie te stellen. Fol: 877.
Als dat gem: (gemelde) Jacobus Paulus Barends reeds in
civile bewaring was gebragt. Fol: 878.
Mitsgaders dat derzelver goederen en effecten reeds in
beslag waren genomen. Fol: 878.
En de ordre omtrend gem: (gemelde) Jacobus Paulus
Barends gegeeven aan den commandant van het
guarnisoen. Fol: 879.
Als ook aan de officier van de hoofdwagt. Fol: 879.
De slaven naar compagnies boeijen waaren
getransporteert zommige bij Barends. Fol: 880.
Order van den President van den Raad van Justitie Mr
Carel Saxe naar de kamer op het zo genaamt particulier
comptoir van Barends. Fol: 881.
Dog dat niet teegen staande de gegeeve order door der
Raad Extra Ordinair van de weert een briefje van
weegens gem: (gemelde) Jacobus Paulus Barends aan
hoogst dezelve was gepresenteert. Fol: 882.
Houdende verzoek om ontslag onder borgtogt uijt zijn
arrest. Fol: 882.
Het welk door hoogstderzelver was afgeweesen
geworden. Fol: 882.
Waar aan zijn keuze had gelaten om in de hooftwagt
arrest te blijven houden dan wel zig in compagnie
boeijen in gijseling te begeeven. Fol: 882.
Welk laatste op het gedaan verzoek van gem: (gemelde)
Jacobus Paulus Barends reeds was te executie gebragt.
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Fol: 883.
Mitsgaders dat hoogstdezelve naar gedaane recherche
niet had konnen ontdekken op welke wijze gem:
(gemelde) briefje aan de Raad Extract Ordinair van de
Weert was bezorgt geworden. Fol: 883.
Dog dat het hoogstdezelve toescheen dat den
commandeur van het guarnipen niet exact genoeg in het
expedieeren der daar omtrend gegeeven order waaren
geweest. Fol: 884.
Is verstaan met het verrigte door den Heer C.G.N
(Commissaris Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh)
zig te conformeeren. Fol: 884.
En copia van het onder de notulen van den 9 deezer
vermeld addres van den Raad Extra Ordinair Neun ten
fine om in handen van den advocaat fiskaal te
wordengesteld aan de Hoge Regeering te zenden. Fol:
884.
Met last om tegens de geene die schuldig worden
bevonden zijne actie voorden Raad van Justitie
institueeren. Fol: 885.
Is verder door den Heer C.G.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) gecommuniceert de van
den verzoeken door den Raad Extra Ordinair van de
Weert gedaan voor en ten behoeve van Jacobus Paulus
Barends. Fol: 885.
En bestaande in de hier bij vermelde 7 poincten. Fol:
885.
De brieven die aan zijn adres uit Nederland op van een
der buiten comptoiren aangebragt worden. Fol: 886.
Waar op is verstaan da twee eerst dier poincten aan den
Raad van Justitie te renvoijeeren. Fol: 887.
Het der de poinct onder bezijden gemelde bepaling te
accordeeren. Fol: 887.
Dog het vierde te ontzeggen en hem daar en teegen het
vijf de te accordeeren. Fol: 887.
Als ook het ses de voor vervallen te houden. Fol: 888.
En tot het zevende poinct qualificatie te verleenen. Fol:
888.
Zullende bij missive hier van kennis worden gegeeven
aan de Hoge Regeering. Fol: 888.
Is verstaan de instantie bij missive der Hoge Regeering
voor gedragen van den kapitain lieutenant Cornelis van
Aart om bevordering tot kapitain ter zoe aan te houden.
Fol: 888.
Dog daar onteegen te approbeeren het plaatsen van den
kapitain lieutenant Diederich Wiese in commando op het
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schip de Surcheance onder bevordering tot capitain ter
zee. Fol: 889.
• Is gearresteert eene missive aan de Hoge Regering
gedateert op heeden. Fol: 889.
16 juli 1794
• Op communicatie van den Heer C.G.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) van het vertrek op
gisteren van s'lands fregat de Amazoon en compagnie
gewapen schip Christophorus Columbus met de hier bij
vermelde scheepen onder hun convoij. Fol: 890.
• Mitsgaders van de aan den kapitain Kuvel meede
gegeeven gemeene en secreete instructien. Fol: 891.
• Is verstaan zig met den inhoud der voor schrijven
instructien te conformeeren. Fol: 891.
• Zullende den gouverneur van Javasche N.O (noord oost)
kust van het oog merk deezer expeditie worden
geinformeert. Fol: 892.
• Met aanschrijven van als te zijde vermeld. Fol: 892.
• Gelijk ook door hoogstdezelve wierd gecommuniceert
de gehouden onderhandeling met den commandeur
Willem Jacob Andriesse over den verkoop de aan hem
toe behoorende nieuwe brik. Fol: 892-893.
• Zullende gem: (gemelde) Heer C.G.F (Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius) tot dies inkoop
worden gequalificeerd. Fol: 894.
• En gem: (gemelde) brik werden genoemd de Beschermer
en door op in commando worden geplaats den lieutenant
Jacobus Herbrug onder bevondeling tot kapitain
lieutenant. Fol: 894.
• Mitsgaders de equipagie tot gem: (gemelde) brik te
bepaalen op 40 Europesche en 20 Javaansche
zeevarende. Fol: 895.
• Bij missive van Heeren B.B (Bewind Hebberen) ter
kamer Rott: (Rotterdam) kennis gegeeven zijnde van de
bij hoogstdezelve bekomen informatien dat de slegte
gesteldheid van het schip de Zeebouwer was toe te
schrijven aan het lang leggen ter Bataviasche rheede.
Fol: 895.
• En de ontstaane bedenkingen omtrend den verkoop van
ged: (gedaan) bodem te Bengalen met dies geheele
inventaris voor slegts 374000 ropias. Fol: 896.
• Zullen de papieren daar toe betrekkelijk worden
geexamineert. Fol: 896.
• Den Heer C.G.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) op gemerkt hebbende dat tot de sterfte onder
de gemeene zeevaarende meede alcontribueert het
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willekeurig emploij van dezelve tot roeiers op de
schuiten en sloepen. Fol: 897.
• Zal
hier
omtrend
den
commandeur
en
opperequipagiemeester bij extract deezes als ter zijde
vermeld nader werden gelast. Fol: 898.
• Is door den Heer C.Gl.A (Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting) gecommuniceert eene missive van de
Kaapsche M.M (ministers) aan de Hoge Regeering gerigt
gedateert 23 meij laatstleden. Fol: 899.
• Houdende een summier verslag van hunne verrigtingen.
Fol: 899.
• Als ook communicatie dat en vier van de agt retour
scheepen reeds gearriveerd waaren. Fol: 899.
• Mitsgaders toezending van den declaratoir gegeeven
door de officieren van de pakketboot de expeditie
vervallende de omstandigheeden die bij het verdeeren
van gem: (gemelde) pakket door den Franschen hadden
plaats gevonden. Fol: 900.
• Omtrend het aan de Hoge Regeering gepresenteert
request van den Fransche Lieutenant Crestin
verzoekende om vermeerdering van tractement. Fol:
900.
• Zal de dispositien werden aangehouden. Fol: 901.
19 juli 1794
• Is verstaan zig met den door den Heer C.Gl.F
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius)
gedaane inkoop van het brik scheepen toe behoorende
aan den commandeur opperequipagiemeester Willem
Jacob Andriesse voor een somma van agt duizend
rijksdaalders te conformeeren. Fol: 902.
• Mitsgaders dat gem: (gemelde) commandeur het van
Bengalen verwagtende koper voorgemelde brik inkoops
prijs aan de compagnie overdoen. Fol: 903.
• Zullende gem: (gemelde) somma van agt duizend
rijksdaalders uit des compagnie kasse aan de zelve
werden voldaan. Fol: 903.
• Betreffende het bij request gedaan verzoek van den
Fransche Lieutenant de Crestin ter erlanging van
meerder tractement. Fol: 903.
• Zal de Hoge Regeering werden gequalificeert ter afgave
eener somma van rijksdaalder 75 s' maands. Fol: 904.
• Om gesteld te worden opreekening dar op Sourabaija
leggende Fransche fregatten La Recherche en L'
Esperanches. Fol: 904.
• Omtrend het bij missive gedaan verzoek van den met het
schip Houtlust op gebragt Fransche officieren om tot
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conservatie hunner gezontheid dagelijksch een
beweeging te mogen maken. Fol: 905.
Zal zulx aan hun onder bezijden vermelde bepaling
worden geaccordeerd. Fol: 905.
Rapport aan den Lieutenant Collonel Schaffer ter
kennisse van den Heer Gouverneur Generaal Alting. Fol:
906.
Op het geproponeerde van den Heer C.Gl.F
(Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius) zal
de pakketboot het haasje naar Java werden gedepecheert
om in de bekruijssing aldaar door den s' lands kapitain
Kuvel geemploijeerd te werden. Fol: 907.
Omtrend de door den Heer C.Gl.S (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) geformeerde vertooning van
zuivere winsten voor de kompagnie behaald op de langs
verkogte partij amfioen. Fol: 907.
Zal de dispositie werden aangehouden. Fol: 907.
Is geleezen eene missive der vergadering van Heren
Zeventien in dato 11 januarij 1794. Fol: 907.
Hebbende den eerste secretaris Eduard Daniels bij het
leezen der 2 § van gemelde missive zig uit het besoigne
geabsenteert als een poinct hem concerneerende. Fol:
908.
En is verstaan hier van aanteekening en deliberatie op
gemelde missive voor eerst aan te houden. Fol: 908.
En vermelts zig hier bevindende ingehuurde scheepen de
vrouwe Agatha, Dordrecht en de vrouwe Geertruijda
Petronella niet van october zullen komen retourneeren.
Fol: 908.
Dus zeer gemakkelijk een togt van Java ter afhaal van
rijst zoude konnen doen. Fol: 909.
Zal de schippers van gemelde scheepen daar omtrend
door den Heer C.Gl.S (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) het bezijden vermelde worden voorgehouden.
Fol: 909.
Op communicatie van den Heer C.Gl.N (Commissaris
Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh) dat het
retourneerend schip van Banda met noten muschaten
beladen den oosthoek op Java legt en de bedenkingen
hoogstdezelve om het zelven met zonder convoij van
daar te laten vertrekken. Fol: 910.
Mitsgaders meede resumtie genomen van een briefje
door den Raad Extra Ordinair van Indie Pieter van de
Weert aan den Heer C.Gl.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) geschreeven. Fol: 911.
Houdende dat het scheepje van den overleedene hoofd
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administrateur te Samarang gaaswijk te Sourabaija met
noten beladen was aan gehouden. Fol: 911.
• Is verstaande deeze besoigden gouverneur van
overstraten door den Heer C.Gl.Alting (Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting) uit particulier
aangeschreeve gem: (gemelde) bodem niet zonder
convoij te laten vertrekken. Fol: 912-913.
23 juli 1794
• Is gearresteerd eene missive aan den gouverneur van
Javasch N.O (noord oost) kust gedateerd op heeden. Fol:
914.
• Is geleezen eene aparte missive van den als gezaghebber
te Banda waar neemende hoofd administrateur veuge aan
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) gerigt in dato 10
junij. Fol: 914.
• Houdende zijn antwoord op het circulaire daar schrijvens
van C.C.G.G (Commissarissen Generaal) betrekkelijk de
resolutie van Hoog Mogende om geen vreemde oorlog
scheepen in de Indische etablissementen te admitteeren
dan ingevalle van uitterste nood. Fol: 915.
• Mitsgaders omtrend het verder geremarqueerde van
ingeval van benodigtheid zig niet wilde vergenoegen om
buiten gaats te blijven naar ongeagt gedaane protestatien
op de rheede te komen. Fol: 916.
• Om als dan geweld met geweld te keer tegaan. Fol: 917.
• Zullende het op dit respect voorgehoudene aan de
gouverneur van Java en Maccasser van applicatie
werden gemaakt op alle de buiten comptoiren. Fol: 918.
• En bij secreete missive worden gelast zig daar na te
moeten gedragen. Fol: 918.
• Is verstaan de door den Heer C.G.S (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) geformeerde vertoning van
zuivere winst op 973 96/125 kisten amfioen te
approbeeren. Fol: 918.
• En copia van dezelve aan de Hoge Regeering werden
gezonden om tot een lijnosure voor het vervolg te dienen.
Fol: 918.
• Door de advocaat fiskaal volgens resolutie der Hoge
Regeering in dato 23 october 1793 geen en de water
fiscaal een duijzend rijksdaalders aan amptgeld kant
optebrengen. Fol: 919.
• Zo is om ter zijde vermelde reedenen verstaan dat door
den advocaat fiskaal 400 en door den water fiskaal 600
rijksdaalders voor amptgeld zal worden opgebragt. Fol:
919.
• Omtrend de door den directeur der Bank van Leening
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Coenraad Martin Neum beraamde schikkingen tot het
vaststellen van een geregelde administratie en voor
koming van de quade practijken. Fol: 919.
Is goedgevonden dezelve te approbeeren. Fol: 920.
En dienvolgende goed te keuren dat het ambt van
secretaris werd waargenomen door den commissaris
vogelaar. Fol: 920.
En dat den boekhouder door den eerst gezwooren klerk
Valet. Fol: 920.
Als ook het aan dezelve toegelegde douceur van een
honderd rijksdaalders des maands. Fol: 921.
Mits het zelve door de banks officianten weder
gerestitueert. Fol: 921.
Gelijk ook het stellen den sleutels van de bank
(singkatan) in honden van den commissaris van de
maand. Fol: 921.
Mitsgaders de afschapfing van het ampt van pand
bewaarder. Fol: 922.
Onder de ter zijde vermelde bepaling. Fol: 922.
Betrekkelijk de te houdene vendutien geduurende de
absentie van den secretaris Barends zullende procentos
derzelve als ter zijde vermeld moeten worden verdeeld.
Fol: 922.
En het spoedige in palming der vendupenn: (penningen)
zal de oudsten commissaris van de maand met het
uiteinde dezelve de geteekende quitantien moeten
overleggen. Fol: 923.
Op de te kenne gave ged: (gedaan) directeur van de
bevonden disordre in de particuliere correspondentie.
Fol: 923.
Zal aan de presentie bank officianten werden
geaccordeerd de bezijden vermelde somma in des
kompagnies kas te mogen overbrengen. Fol: 924.
Om bij preferentie na Nederland te werden geremitteert.
Fol: 924.
Zullende de belanghebberen in Nederland moeten
worden geinformeerd dat voor het vervolg alle
particulier commissien blijven afgeschaft. Fol: 925.
Nog is verstaan het bedragen van rd: (rijksdaalders)
5507:8: toebehooren den aan den gerepatrieerden oud
directeur generaal titulair Hendrik Breton door de
officianten in des compagnie kas telaten overbrengen.
Fol: 925.
En op het favorabel getuigenis van den commissaris
vogelaar aan de zelve toegevoegd den titul en rang van
oud scheepen an Batavia. Fol: 925.
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Omtrend de bij gem: (gemelde) bank verbonden lijwaten
door de armeniers Manuek Jacob Jan en Warten Gasper.
Fol: 926.
Zal om bezij den vermelde reedenen. Fol: 926.
Als om dat bij onderzoek was gebleeken dat zo wel de
belening op naam van Manuek Jacob Jan C.S. gedaan als
die op de naam van awitmahl een dezelf de is. Fol: 927.
Aan de bank des officianten werden gelast gem:
(gemelde) lijwaten betoend op de naam van awitmahl te
verkopen. Fol: 927.
Ondezelve werden aan geregt gem: (gemelde) lijwaten
voor ultimo aug: (augustus) aanstaande te moeten lossen.
Fol: 928.
Mitsgaders om bezij den vermelde reedenen gem:
(gemelde) awitmahl te verbieden van hier te vertrekken.
Fol: 928.
Gelijk ook verder is verstaan te approbeeren de door ged:
(gedaan) directeur gemaakte schikkingen om een
generale op een der verpande lijwaten te laten doen. Fol:
928.
Als ook den hem of twee maal s' maandelijks vendutie te
houden van lijwaten toe behoorende aan Christoph
Petrus en Elias Jacobs. Fol: 929.
Dog om bezijden vermel de reedenen de voor rang te
geeven aan de goederen van den oud onderkoopman
winkelmans. Fol: 929.
Zullende hier van extract zo verre het de gew:
(geweezen) directeur en officianten van de vernietig de
Bank Courant en Bank van Lening aangaat werden
afgegeeven aan den Raad Ordinair de boek. Fol: 929.
Met vrij lating om een beeter middel tot voorkoming van
hunne schade aan C.C.G.G (Commissarissen Generaal)
te mogen voordragen. Fol: 930.
Omtrend de bij request te kennen gegeeven bezwaaren
door den Armenier Elias Jacobs aan het collegie van de
Bank van Lening. Fol: 930.
En door deeze ter beslissing C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) aangeboden. Fol: 930.
Van niet te worden belast voor het minder rendement van
7 1/2 corgies armosijnen dewelke bijde vendutie was
bevond en doorvreten te zijn. Fol: 930.
Zal copia van het gem: (gemelde) request aan den
geweese pandbewaarder Paulus Jacob Barends werden
afgegeeven om zig daar op te verantwoorden. Fol: 930.
Gelijk ook is goedgevonden te approbeeren dat bij gem:
(gemelde) banks officianten genomen besluit omtrend de
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belanghebbers der verbonden lijwaten zijde stoffen. Fol:
930.
Mitsgaders het verzoek bij gem: (gemelde) adres gedaan
om (korosi) der kamers in de bank ledig te maken en die
te laten appropieeren tot een woning voor den eerst
gezwoore klerk. Fol: 931.
Dog met het voorstel om de papieren van credit met de
koopbrieven der vaste goederen in een wet gesloten
eezere geld kist in de bank te plaatsen. Fol: 931.
Hebben C.C.G.G (Commissarissen Generaal) zig niet
konnen conformeeren. Fol: 932.
Als preferabel oordeelen de dat dezelve de eigentlijke
groot geld kasse worden dewaart. Fol: 932.
Zullende van deeze dispositien aan de Hoge Regeering
worden kennis gegeeven aan de banks officianten te
werden gecommuniceert. Fol: 933.
Is geleezen een adres van den Raad Ordinair van Indie
Adriaan de Bock houdende zijn bezwaar. Fol: 933.
De voor 1/5 gedeette aan hem op gelegde vergoeding in
de vendupenn: (vendupenningen) ten lasten van den
gem: (gemelde) boekhouder Gijsbertus Henricus de
Witt. Fol: 933.
Teegens de qualificatie aan de presentie banks
officianten verleend om de vendittien der vervallen
panden te houden voor rekening van de vorigen bank
officianten. Fol: 934.
Dog wanneer hij van het eerste gedeelte van zijne
ingebragte bezwaar en niet kan worden ontslagen. Fol:
934.
Dat als dan neevenstaande de somma van rd:
(rijksdaalder) 6576:38 mag werden afgetrokken. Fol:
934.
Als ook dat in zijn faveur mag werden gebragt en
geaccordeerde 1/29 (korosi) in de kamer ongelden. Fol:
935.
Als ook gelibereert te worden van de minder
rendementen der ponden die niet te dig genoeg hebben
konnen worden verkogt. Fol: 935.
Zullende gem: (gemelde) adres en bijlagen ten fine van
hunne consideratien daar op te dienen aan de Hoge
Regeering worden gezonden. Fol: 935.
Is bij resumtie eener missive van de Hoge Regeering
gedateerd 22 deeser daar op verstaan. Fol: 935.
Omtrend het daar bij toegezondene addres door de Raad
Ordinair en Extract Ordinair Wiegerman en van de
Weert in rade gediend ter voldoening aan het requiste
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van C.C.G.G (Commissarissen Generaal). Fol: 935.
Vervattende de poincten die bepaalt zoude dienen te
worden bij het verleenen aan den commandeur en
opperequipagiemeester om met particuliere scheepen
handel te mogen drijven. Fol: 936.
Is verstaan de dispositie als ter zijde vermeld aan te
houden. Fol: 936.
Als ook omtrend het gedaan verzoek der banks
officianten om eenige alteratie en ampliatie in het tweede
articul der instructie. Fol: 936.
En qualificatie om in bezijden gemelde gevallen
verbonden vastigheeden te mogen verkopen. Fol: 936.
Op de gedaane voordragt om aan de twee op het
hospitaals schip geplaatste onderchirurgijns maandelijk
tot een douceurs toe te leggen rd: (rijksdaalder) 6:32 der
zal de Hoge Regeering qualificatie worden gegeeven.
Fol: 937.
Gelijk ook op de gedaane voordragt van het hoofd van
de chirurgie tot twee de practisijn en varband meester in
het binnen hospitaal is aangesteld den opperchirurgijn te
Bantam Johan Adolph Juchler. Fol: 938.
Is verstaan de bij requeste gedaan verzoek van den
onderkoopman Cornelis Eekhout om de qualiteit van
koopman van de hand te wijzen. Fol: 938.
Met vrijlating om na uijtgediend verband van
onderkoopman zig nader aan de Hoge Regeering te
mogen addresseeren. Fol: 939.
Dog daar en tegen geaccordeerd het bij requeste gedaan
verzoek van den kapitain commandant van de
veldschans Tanjong Poura Willem Diederik Pielat om
ontslag uijt den dienst met toevoeging der titul en rang
van ond majoor van de infanterij. Fol: 939.
En in diesplaats aangesteld den kapitain militaire Jacob
Christiaan Vetter op het tractement van lieutenant. Fol:
940.
Zullende als in werden afgezonden de onder 21 meij
laatstleden gearresteerde secreete missive aan de Hoge
Regeering. Fol: 940.
Rakende het geval van de aangehaalde koffij boonen in
1793 met het schip den Arend van Java aangebragt. Fol:
940.
Welkens af zendeng onder voormelde datum om ter zijde
vermelde reedenen was opgeschooten. Fol: 940.
Declaratie van den Heer C.G.F (Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius) deswegens. Fol: 940.
Voorschreven zaak bij Heeren Commissarissen Generaal

H O G E C O M M I S S I E | 897

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

heeft verwekt. Fol: 941.
Ambten van Raad Extra Ordinair van Indie en president
van den Raad van Justitie. Fol: 942.
En uijt dien hoofde den Raad Extra Ordinair en president
van den Raad van Justitie Mr Carel Saxe teegens den 26
deeser in het besoigne van C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) te ontbieden. Fol: 943.
Om wegens gem: (gemelde) geval voortehouden het
hoge ongenoegen van C.C.G.G (Comissarissen
Generaal). Fol: 943.
Productie van den Heer C.Gl.N (Commissaris Generaal
Sebastian Cornelis Nederburgh) van hoogstdesselfs
gedagten over het introduceeren van een nieuwe
belasting op de vreemde scheepen en vaartuigen welke
van het zeehooft gebruik maken. Fol: 944.
Is verstaan de dispositie daar op aan te houden. Fol: 944.
Communicatie door den Heer C.G.S (Commissaris
Generaal Johannes Siberg) dat de onderhandelingen met
de schippers der particulieren scheepen om een togt na
Java te doen vrugteloos was afgelopen. Fol: 944.
En wat uithoofde dat de equipagie dier scheepen zig daar
toe niet (korosi) laten emploijeeren. Fol: 945.
En gem: (gemelde) Heer C.G.S (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) onder verzogt nog maals een preuve te
willen neemen om het volk daar toe overtehaalen. Fol:
945.
En ter bereiking van dit oogmerk den commandeur en
opperequipagiemeester
Andriessen
werden
gequalificeert aan eeder equipagie een premie te loven.
Fol: 946.
Als ook aan de schipper toe te leggen 5 rd: (rijksdaalders)
voor eeder last rijts die zij boven de ordinaire lading
zullen aanbrengen. Fol: 946.
Is in aanmerking genomen inconvenienten dier zig hier
voor doen uijte hoofde van het ges(korosi)leerde bij de
certe parthijen der particuliere scheepen. Fol: 947.
Van met tot binnen landsche togten te mogen worden
geemploijeert. Fol: 947.
Waar omtrend de vergadering van Heren Zeventien het
ter zijde vermelde in consideratie zal worden gegeeven.
Fol: 947.
Op de door den Heer C.G.S (Commissaris Generaal
Johannes Siberg) gecommuniceerde zwaarigheden die
ersucceessivelijk waaren voorgekomen in het
bereekenen van de vragt der goederen dien particuliere
reekening werdende afgeladen. Fol: 948.
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Uithoofden dat van agteren was gebleeken dat de
sereekende vragt bij de conditien van den 21 maart 1794
bepaald van zommigen articulen te hoog was genoomen.
Fol: 948.
• Zal de Hoge Regeering werden gequalificeerd daar
intehandelen als met de billijkheid in des compagnie
meeste belang zal overeentekomen. Fol: 949.
• Is verstaan zigte conformeeren met de door den Heer
C.Gl.F (Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius) ontworpen instructien voor den gezaghebber
op de pakketboot het haasje. Fol: 949-950.
26 juli 1794
• Op het aan de Hoge Regeering gedaan verzoek voor
krijgsgevangen Fransche officieren met het schip
Houtlust opgebragt om geassisteert te worden met een
somma van rd: (rijksdaalders) 200. Fol: 951.
• Als ook vrijheid om communicatie te mogen houden met
de gemeenen tot hun equipagie gehoorende. Fol: 951.
• Omtrend welkens eerste verzoek de Hoge Regeering
reeds had besloten vier honderd rijksdaalders aandezelve
te doen afgeeven. Fol: 951.
• Dog de overigen instantie aan C.C.G.G (Commissarissen
Generaal) voortedragen. Fol: 951.
• Is verstaan de Hoge Regeering te qualificeeren tot de
afgeeven nog 600 rijksdaalders. Fol: 952.
• Mits zij daar voor verleenen een wissel betalende aan de
Nederland compagnie. Fol: 952.
• Zullende bij de verstrekking van gem: (gemelde)
penningen hier worden voorgehouden omdezelve zuinig
te bestellen. Fol: 952.
• Den capitain Degtos werden geaccordeerd om met zijn
meede krijgsgevangenen te mogen spreeken. Fol: 952.
• Omtrend favorabele voordragt der Hoge Regeering
(korosi) gedeporteerden capitain lieutenant Paulus Roos
ten regte (korosi) Paulus Jacobus Blandauw weder
mogte worden hersteld. Fol: 953.
• En het ter zijde vermelde in aanmerking genomen zijnde.
Fol: 954.
• Deliberatie in aanmerking genomen dat h et voorval
tusschen den suppliant en den capitain ter zee Smit. Fol:
955.
• Door den scheeps raad bevordert tot sous lieutenant. Fol:
956.
• Is verstaan gem: (gemelde) Hoge Regeering te
qualificeeren tot het herstellen van gem: (gemelde)
Paulus Jacobus Blandauw in zijn vorige qualiteit van
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kapitain lieutenant. Fol: 957.
Betreffende het gedaan verzoek der Hoge Regeering om
de goedkeuring van haar besluit genomen op het door
den Heer C.G.S (Commissaris Generaal Johannes
Siberg) gedaan voorstel ter afschaffing van compagnies
los vaartuigen. Fol: 957.
Dispositie bij notulen van den bij examinatie dat de
kosten der losvaartuigen. Fol: 958.
Is daar bij in overweging genomen dat het een
wenschelijke zaak zoude zijn wanneer particulieren
konden worden geanimeert tot het aanhouden van eenige
derzelve. Fol: 959.
Ten welke einde de Hoge Regeering bij missive zal
werden aangeschreeven daar op te dienen van derzelver
consideratien en berigt. Fol: 960.
Zullende nadien in komen aan den eersten secretaris
Eduard Daniels werde gedemandeerd het formeeren van
eene bereekening der voordeelen die daar uijt voor de
compagnies zoude proflueeren. Fol: 960.
Bij examinatie der bedenkingen van den Raad Ordinair
Mr Isaac Fitsing over het continueeren van den vaart en
handel op Japan. Fol: 960.
Resumtie en examinatie der gemelde bedenkingen
aankomst der Nederlanders in Japan. Fol: 961.
Mitsgaders de daar bij voorgestelde middelen om een
verbeetering in den handel aldaar tebekomen. Fol: 962.
De provisien voor het Eiland Decima en van de koopman
schappen. Fol: 963.
Drie Japansche ciculs in Japan te zijn geweest en 's
keijsers bescherming te hebben genoten. Fol: 964.
Brief vier afschriften zullen moeten worden gemaakt.
Fol: 965.
Gouverneur van Nangazakkie kennis te geven dat de
compagnie het op dien voet niet langer kan gaan de
houden handel in Japan. Fol: 966.
De koopman schappen die men gewoon is geweest van
alle oorden antevoeren. Fol: 967.
Het schip mede onder de Papenberg geankert moet
blijven. Fol: 968.
C.C.G.G (Commissarissen Generaal) gebleeken zijnde
dt dezelve zijn gegrond op een locaale kennis van dat
land. Fol: 969.
En zal uit doen hoofde bij aanhoudende om redelijke
behondeling der Japanders van het laaste voorstel
gebruijk worden gemaakt. Fol: 970.
Zullende aan gem: (gemelde) Heer Fitsingh hier van

H O G E C O M M I S S I E | 900

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

worden kennis gegeeven. Fol: 970.
(korosi) einde C.C.G.G (Commissarissen Generaal) hier
omtrend nader zullen konnen bepaalen (korosi)laan den
eerste secretaris Eduard Daniels op te dragen om
onderzoek (korosi) wat voordeel de kompagnies doen in
handel geniet. Fol: 971.
En wa..het wenschelijk geweest dat voorschreeven
memorie voor de jongste bezending naar Japan ter
kennisse van C.C.G.G (Commissarissen Generaal) was
gebragt. Fol: 972.
Zullende naaukeurig worden onder zogd omtrend de bij
gem: (gemelde) memorie voor komende klagten over de
slegte qualiteit der voor die handel uijt europa gezonden
wordende manufactuure. Fol: 972.
En de waarheid van dies bevinding aan de vergadering
van Heren Zeventien voorredragen. Fol: 973.
Is aan den Raad Extraordinair en prasident van den Raad
van Justitie Mr Carel Saxe in het besoigne van C.C.G.G
(Commissarissen
Generaal)
voorgehouden
hoogstderzelver ongenoegen omtrend zijn gehouden
gedrag als geweezen water fiskaal betreffende zekere
quantiteit aangehaalde koffijbonen in 1793 met het schip
den Arend van Java aangebragt. Fol: 973.
Hebbende gem: (gemelde) Mr Carel Saxe daar op het ter
zijde vermelde gerepliceert. Fol: 974.
En zijn ontslag uit beide zijn ambten verzogt en
permissie om naar Nederland te mogen retourneeren.
Fol: 975.
Als ook om zigte verantwoorden. Fol: 975.
Het welk aan hem geaccordeert geworden zijnde. Fol:
975.
Vermits de instantie om zigte verantwoorden als ter zijde
vermelt ontzegt. Fol: 976.
Is in deliberatie genomen hoed het op de Franschen
heroverde compagnies schip Houtlust moest worden be
schouwd. Fol: 976.
Het zij als een prijs dan wel het wettig ergendom van de
compagnie. Fol: 976.
En welke belooning in het laaste geval aan de equipagie
van het schip Christophorus Columbus. Fol: 976.
Als aan die van het schip de Erfprins zonde dienen te
worden toegevoegt. Fol: 976.
Is verstaan de quistie of het wezentlijk een prijs is of niet
in het midden te laaten. Fol: 977.
En uit dien hoofde aan de equipagie van het schip
Christophorus Columbus tot een belooning toe te leggen
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tien duijzend rijksdaalders. Fol: 977.
Om als terzijde vermeld te worden verdeeld. Fol: 978.
Zullende bij te rug komst van het schip de Erfprins van
Japan omtrend dies equipagie werden gedisponeerd. Fol:
978.
En de Hoge Regeering werden gequalificeerd de
particuliere en vragt goederen met het gem: (gemelde)
schip Houtlust aangebragt aan de (korosi) onder
betaaling aan 10 procente te laten afgeeven. Fol: 979.
Is bij resumtie gedelibereerd op de missive der
vergadering van Heren Zeventien aan C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) in dato 17 januarij 1794.
Fol: 979.
En omtrend het voor komende onder § 2 door de
vergadering van Heren Zeventien na genome dispositie
op de requeste van weegens Eduard Daniels
gepresenteert. Fol: 979.
Zal daar op het ter zijde vermelde in antwoord. Fol: 980.
En de dispositie werden aangehouden op de aan wel
gem: (gemelde) vergadering gepresenteerde requesten
door den gem: (gemelde) administrateurs der westz:
(Westzijsche) pakhuijzen C.P Reigersman (Carel Pieter
Reigersmans). Fol: 981.
Houdende verzoek dat op zijn gagien en goederen gelegd
beslag mogt worden gehooven. Fol: 981.
En het bij § 4 voorkomerd request van den
gerepatrieerden commandeur Philip Hendrik de Haart
daar bij verzoekende om restitutie van eenige schuitan en
zeijlen door hem ingebruijk afgestaan zijnde aan het
schip de Denie. Fol: 982.
Waar omtrend welgem: (gemelde) vergadering de
gedagten van C.C.G.G (Commissarissen Generaal)
hebben verzogt. Fol: 982.
Zal het zelve benevens daar bij ontfangen quitantie van
den baas zejlemaker Jan Al. Fol: 982.
Gesteld worden in handen van den advocaat fiskaal van
indie. Fol: 983.
Om te onderzoeken van waar gem: (gemelde) baas
zeijlmaker het daar toe verbruikte te zeijl doek heeft
bekomen. Fol: 983.
Mitsgaders omtrend het bij § 5 voorkomende request van
den zaak bezorger van den Hertog van Wurtemberg. Fol:
983.
Tendeerende dat de zig alhier op Mr Cornelis
bescheijden troupes van desselfs regiment uijt hoofde
van de aldaar plaats hebbende groote sterfte door andere
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compagnies troupers te doen vervangen. Fol: 983.
En doen welgem: (gemelde) vergadering aan C.C.G.G
(Commissarissen Generaal) gerenvoijeert. Fol: 983.
Zal van de op gem: (gemelde) post bescheeden
wurtembergersen kapitain een declaratoir worden
gerequireeren. Fol: 984.
Om aan de vergadering van Heren Zeventien te werden
aangeboden. Fol: 984.
Zullende de vergadering van Heren Zeventien worden
bedankt voor de gegeeve informatie van het vacant
verklaarende post van independent fiskaal aan kabo. Fol:
984.
Tot fiscaal aan Cabo de Goede Hoop aantestellen den
koopman Willem Stephanus van Reijneveld. Fol: 985.
Het vertrek van voornamelijk van Lijnden aan den
geweezen adinterim fiscaal Mr Jacob Pieter de Nijs. Fol:
986.
Verzoek van het octroij der Nederlandsche oost indische
maatschappij te experieren wanneer de vergadering van
Heren Zeventien. Fol: 987.
Voor dat het onderzoek der zaaken aan Commissarissen
Generaal op gedragen. Fol: 988.
Aan den secretaris Eduard Daniels en den Raad Extra
Ordinair van Indie en visitateur generaal der indische
negotie boeken Coenraad Martin Neun gedemandeert
onderzoek. Fol: 989.
De schriftuur van den Heer Commissarissen Generaal
Johannes Siberg omtrent zommige generale Patriasche
missive aangehaalt. Fol: 990.
Aan den secretaris Eduard Daniels en den Raad van Indie
mitsgaders visitateur generaal Coenraad Martin Neun
opgedragen onderzoek der Bataviasche huishouding veel
grondgeeven. Fol: 991.
Consideratie omtrent den staat der Oostersche
gouvernementen en inzelvervoegen omtrend het
gouvernement Malacca en de residentie van
Banjermassing. Fol: 992.
Aan de orders van Heeren Commissarissen te mogen
repatrieren buiten staat. Fol: 993.
om met en benevens den Raad Ordinair van Indie Mr
Isaac Fitsingh als benoemde ambassadeur aan het hof en
bij den keeijser van China. Fol: 994.
Een missive aan den keeijser van China of onderkoning
van Canton ter kennisgeving van oogmerk der
ambassade. Fol: 995.
Een acte voor het opperhoofd van compagnies handel te
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Canton en China Andreas Everhardus van Braam. Fol:
995.
• Verzoek van Raad Ordinair Mr Isaac Fitsingh dat Heeren
Commissarisen gelieven te bepaalen welke bagage hij
zal mogen mede nemen. Fol: 996.
• Deliberatie aan het hof en bij den keizer van China
vertont zijnde het project ter verzending der articulen
voor de directe vaart en handel uit Nederland. Fol: 997.
• Door fournissement van fonds op China door
particulieren van Batavia. Fol: 998.
• De Hooge Regeering van indie door den
bewindhebberen en gevolmagtigden tot den directen
vaart en handel op China word geinformeert. Fol: 999.
• Om de schippers en equipagie der hier ter rheede
geankert leggende ingehuurde scheepen de Vrouwe
Agatha, Dordrecht en de Vrouwe Geertruijda Petronella.
Fol: 1000.
• Terwijs den Heer Commissaris en Gouverneur Generaal
Willem Arnold Alting ook is verzogt de depeche der
gemelde scheepen. Fol: 1001.
• Is besloten de Heeren Hooge Committenten in
consideratie te geeven bij het inhuuren van scheepen
voor de corte partijen te laaten. Fol: 1002.
• Dat Heeren Commissarissen Generaal geoordelt
hebbende dat nuttig vrugt gebruik aan manschappen van
Java met de schippers en onderhandeling zijn
aangesloten. Fol: 1003.
• Met de zelve zijn overeengekomen om wanneer hunne
equipagien welke bepaaldelijk zijn voor de naar Batavia.
Fol: 1004.
• Door te zegging eener premie van rijksdaalder 400 voor
een schip. Fol: 1005.
• Op het daar toe geproponeerde is goedgevonden en
verstaan de zeildag van de pacquet de Wijt. Fol: 10061007.
2 augustus 1794
• Missive aan den Capitain ter zee A. Kuvel commandant
de 's lands fregat van oorlog de Amazoon en de andere
aan den Javasche Gouverneur van Overstraten. Fol:
1008.
• Verstaan welgemelde Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius te verzoeken den gezaghebber
van de op dies vertrek naar Java leggende brik de
Beschermer. Fol: 1009.
• dat ook den Capitain lieutenant Cornelis Adriaans in die
qualiteid bareets een reise uit en te huis naar China met
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voormelt schip de Zeelelijk. Fol: 1010.
En voorts den capitain Jan Mulder dat het voor schreeven
oderzoek het in Bengalen verkogte schip de Zeebouwer.
Fol: 1011.
Den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh heeft in het besoigne gecommuniceert dat
den waterfiscaal Mr Willem Popkens zijne hoog
edelheid hadde kennisse gegeeven. Fol: 1011-1012.
Weijders dat het Heeren Commissarissen te ordonneeren
dat het bemonsteren der vertrekkende schepen. Fol:
1013.
Het voorneemen van den waterfiscaal in Straat Sunda ter
opspeuring en agterhaaling van smokkelhandelaarste
approbeeren. Fol: 1014.
De Hoge Regeering van indie bij missive aanschrijven
aan den water fiscaal en Europesch quartiermeester om
met Inlandsche zeevarende. Fol: 1015.
Zullen worden toegezonden aan de Hoge Regering met
aanschrijvens aan de intentie van Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 1016.
Bij placaat onder het verbod tegen het aan boord vaaren
op de aankomende en vertrekkende scheepen. Fol: 1017.
Instructie voor de hoofd officieren aan boord te
admitteeren. Fol: 1018.
Mitsgaders al het zelve mede aplicabel te maaken en
laatstelijk bij het voorschreeven bij placaat van de
scheepen en vaartuigen. Fol: 1019.
Een request van den administrateur in de westzijdsche
negotie pakhuisen Pieter Engels. Fol: 1020.
Door den toen maligen pro interim advocaat fiscaal van
Indie Mr Carel Saxe daar omtrend gedaan. Fol: 1021.
Is goedgevonden de dispositie op het voorschrijven
request aan te houden van het ijzermagazijn bij
Commissarissen Generaal in deliberatie. Fol: 1022.
Dat van der geugten in stede van aan die zagt zinnige en
regtmatige vordering te voldoen na een stroom van vuile
schelt woorden voorgebragt te hebben. Fol: 1023.
Dat de voorschreeven behandeling door den fiscaal
onverdient aangedaan en de onregtvaardigheid aan
gepleegt. Fol: 1024.
Dat dewijl de vrugtelose pogingen van suppliant om bij
den Raad van Justitie reparatie te erlangen. Fol: 1025.
Des suppliant request vermelt staat door den Raad van
Justitie is afgedaan met overleg en goedkeuringe van
Heeren Commissarissen Generaal. Fol: 1026.
Bij resumtie gedelibeert zijnde op de consideratien van
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den Heer Commissaris Generaal Sebastian Cornelis
Nederburgh. Fol: 1027.
• Betaalt voor ieder aankomen particulier en inlandsche
schip of minder vaartuig van Suratte en Manilha een
honderd riksdaalders. Fol: 1028.
• Gelijk den Heer Commissaris Generaal Sebastian
Cornelis Nederburgh heeft gelieven aan te merken op
particuliere en Inlandsche scheepen en vaartuigen. Fol:
1029.
• Door de toelage aan de Heeren den Gouverneur en
Directeur Generaal van 2 1/2 procento uit de zuivere
winsten op den amphioen handel. Fol: 1030.
• Is goedgevonden om de verantwoording van dit middel
door jonken komende van Canton volgens articul 2 van
de bekentmaking. Fol: 1031.
• Ankeragie en hoofd van vreemde particuliere en
Inlandsche scheepen vaartuigen. Fol: 1032.
• Dan betrekkelijk de oorlog scheepen van vreemde natien
is goedgevonden en verstaan dezelve. Fol: 1033.
• Apaarte missive en bijlagen van den Gouverneur te
Macasser Willem Beth Jacobszoon geschreeven te
Macasser in Casteel Rotterdam. Fol: 1034.
• Is goedgevonden en verstaan aan den Raad Ordinair van
Indie Mr Isaac Fitsingh. Fol: 1034.
• Een concept berekening door de compagnie met den
vaart en handel. Fol: 1035.
• Een list van schreven berekening uit de Bataviasche
negotie. Fol: 1036.
9 augustus 1794
• Missive aan de Hoge Regeering van indie van het ontslag
uit de ambten Mr Isaac Fitsing en de wederaanstelling
daar toe van den Raad Extra Ordinair van Riemsdijk.
Fol: 1037.
• Verzoek door de krijgsgevangen Fransche officieren.
Fol: 1037.
• Missive aan de Hoge Regeering van indie met een
Amerikaansch of ander neutraal schip vertrekken. Fol:
1038.
• Distributie van het douceur aan de equipagie van het
gewapent schip Christophorus Columbus en daar toe te
committeeren den Pieter van de Weert, Mr Paul Mounier
benevens den commandeur en opperequipagiemeester
Willem Jacob Andriesse. Fol: 1039.
• Is door den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius gecommuniceert van het ingehuurde schip de
Vrouwe Agatha op het ter rheede leggende gewapent
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schip Ijsselmonde te plaatsen. Fol: 1040.
• Ingekomen missive van het afgaand opperhoofd van
Braam Houekgeest ter communicatie van de benoeming
van den Mr Isaac Fitsingh. Fol: 1041.
• Is goedgevonden en verstaan aan het afgaand
opperhoofd van den Chinaschen handel van Braam
Houekgeest om met de retourscheepen te repatrieeren.
Fol: 1042.
• Missive aan de commerce Raad te Canton om te
strekken. Fol: 1042.
• Is goedgevonden en verstaan meergemelde Raad
Ordinair van Indie Mr Isaac Fitsingh over de ten vertrekt
naar China gereet leggende scheepen Siam, Washington,
de Zee Lelij, en de Zwaan. Fol: 1043.
• Een request en bijlagen van den opperkoopman en groot
kassier Matthijs Senn van Basel over de jonge dogter
Anna Kreijsman houdende zijn bezwaar over het
verleenen door de Raad van Justitie van appoinctement
authorisatie. Fol: 1044.
• Is geleezen en adres van den Raad Extra Ordinair van
Indie Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk
voorstellende en verzoekende met de naar China
gedestineerde scheepen van de compagnie. Fol: 1045.
• Is goedgevonden en verstaan dat verzoek aflading van
taripangs in compagnies scheepen. Fol: 1046.
23 augustus 1794
• Op de ingekomen informatie dat het door den
waterfiscaal Mr Willem Popkens op de stuikhandelaars
in Straat Sunda. Fol: 1047.
• Een missive van den Raad Extra Ordinair en Gouverneur
van Javasch Noord Oostcust Mr Pieter Gerardus van
Overstraten communiceerende den aankomst van 's lands
fregat van oorlog de Amazoon. Fol: 1048.
• Door den Commandant D' Auribeau ten verzoeke van de
rust en veiligheid der plaats in arrest had laaten neemen.
Fol: 1049.
• Het arresteeren der voorschreven manschap met een
militaire wagt van een sergeant een corporaal en ses
gemeenen quartiermeester en vijftien javanen. Fol: 1050.
• Door den Gouverneur van Overstraten bij zijne missive
dat dewijl de voorschrijven fregatten thans van
manschapen. Fol: 1051.
• Dat de compagnie aan zig reserveert en behouden zal het
regt en de faculteid omdoor den commandant
D'Auribeau bij zijn schriftuur. Fol: 1052.
• De inventarissen door den commandant D' Auribeau.
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Fol: 1053.
Bij een nieuw articul conditioneeren dat aan den
commandant D'Auribeau. Fol: 1054.
Berigt op den inhoud van het request door Matthijs Senn
van Basel. Fol: 1055.
Verzoek door Matthijs Senn van Basel bij requeste
gedaan. Fol: 1056.
Door den fiscaal Mounier met het getuigenis van meer
andere personen. Fol: 1057.
Request van den opperkoopman Matthijs Senn van Basel
door hem ten huise van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh. Fol: 1058.
Mr Carel Saxe heeft bij request te konnen gegeeven wel
geinformeert bekomen ontslag uit de door bekleet
wordende ambten. Fol: 1059.
Verzoekende dat het Heeren Commissarissen Generaal
goedgunstig te verklaren dat het gepermitteert zal zijn
om tot zijn vertrek. Fol: 1060.
Is goedgevonden en verstaan den suppliant Mr Carel
Saxe uit bij zondere consideratie in het ampt van Raad
van Indie. Fol: 1061.
Is geleezen en adres van den water fiscaal Mr Willem
Popkens vervallende diveese klagten door den
commandeur en opperequipagie Willem Jacob
Andriesse. Fol: 1062.
Dat den commandeur Willem Jacob Andriesse op de
werf het vertrek van retour scheepen. Fol: 1063.
Waar op gedelibereert en door den heer mede
Commissaris Generaal Willem Arnold Alting in het
besoigne gecommuniceert zijnde over het waterfiscaal.
Fol: 1063.
Dat zig dierhalven over het adres van den waterfiscaal
aan Heeren Commissarissen Generaal. Fol: 1064.
Is goedgevonden en verstaan den Heer Commissaris
Generaal en Commandant Simon Hendrik Frijkenius
verzoeken over het ontwerpen van en plan. Fol: 1065.
Den waterfiscaal gequalificeert om bij arrivement van
scheepen of vaartuigen beladen met specerijen. Fol:
1066.
Nog bij het voorschreven adres van den waterfiscaal
nodige authorisatie tot substituten en kaffer. Fol: 1067.
Request van den predikant in de Nederduitsche Daniel
Borgstein omtrend viersarig zoontje Daniel Goze aan
Cabo de Goede Hoop te mogen mede neems slave van
transport. Fol: 1068.
Hendrik Weemeijer heeft bij request vertoont en te
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konnen gegeeven door den Raad van Justitie aan Cabo
de Goede Hoop. Fol: 1069.
• Verzoekende wijders dat Heeren Commissarissen
Generaal eene edelmoedige reflectie geliefden te staan.
Fol: 1070.
• In deliberatie gebragt zijnde dat en der poincten de Hoge
Commissie. Fol: 1071.
• Albert Hillebrandt capitain lieutenant en gezaghebber op
de paketboot heeft bij requeste te kennen gegeven dat hij
in anno 1785 als capitain lieutenant zee hier is
gearriveert. Fol: 1072.
• Dat hij in 1792 uit Nederland naar Cabo de Goede Hoop
vertrekken is met het scheepje Gouda. Fol: 1073.
• Verzoek van de Capitain Lieutenant ter zee Jacobus van
Weijn en Emanuel Campdonico om tot de vrije vaart te
mogen overgaan. Fol: 1074.
• Is goedgevonden en verstaan den eersten Secretaris der
Hoge Commissie Eduard Daniels te verzoeken te
committeeren om te onderzoeken aan de militie. Fol:
1075.
• Geremarqueerde de uitgaande scheepen in Nederland.
Fol: 1076.
• Missive al verder voorkomende de betuigde
verwondering der vergadering van Heren Zeventien dat
daar de Jaccatrasche inkomsten. Fol: 1077.
• Ingekomen zijnde een rapport van den eersten Secretaris
Eduard Daniels en den Raad Extra Ordinair van Indie
Coenraad Martin Neum naar de redenen van de
jaarlijksche vermeerdering der Ceilonsche lasten. Fol:
1078.
• Den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius heeft gecommuniceert dat het gewapent schip
de Hertog van Brunswijk beruissingen en expeditie g'
emploieert te konnen worden. Fol: 1079.
• De Fransche Capitain Degtos en zijne met het hernomen
compagnie schip Houtlust. Fol: 1080.
• Missive aan den Raad van Justitie omtrend de aanstelling
van substituten en kaffers. Fol: 1081.
30 augustus 1794
• Ingevolge notulen op expres ontboden het besoigne
verschreenen. Fol: 1082.
• En dat zij ook verdagt moeten zijn hunne rapporten
zodanig intestellen. Fol: 1083.
• Ingekomen rapport van den Commandeur Willem Jacob
Andriesse gezaghebber op de pacquetboot de Zee
Meeuw Albert Hillebrandt dat in het jongst voorgaan de

H O G E C O M M I S S I E | 909

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
16

besoigne is sloten. Fol: 1084.
Ontbieden den waterfiscaal Mr Willem Popkens over
zijne indesereete behandeling van den Heer Commissaris
Generaal Willem Arnold Alting. Fol: 1085.
Missive van de Hoge Regering van Indie eenelijk dienen
ten geleide van het rapport van de Raad Extra Ordinair
van de Weert en Neun. Fol: 1086.
Voor de schuiten van den commandeur den vice
commandeur den waterfiscaal en zijnen geweldiger in
compagnie dienst aan te houden. Fol: 1087.
Is goedgevonden en verstaan consideratien te
conformeeren aan de Hoge Regeering van Indie met
aanschrijvens om het emploieeren van Europesche
roeijers op de schuiten. Fol: 1088.
Resolutie van den gerepatrieerden ordinair Raad van
Justitie Mr Gijsbertus Maas. Fol: 1089.
Dat ook de verstrekking van provisie gequalificeerde van
den president van den Raad van Justitie. Fol: 1090.
Request van den translateur in de Engelsche en Fransche
talen Charles Boswel bevordert te worden tot
onderkoopman. Fol: 1091.
Vervolgens in deliberatie gebragt zijnde de
noodzakelijkheid om de gouvernementen Amboina en
Banda beide in dit voorsaar vacant geraakt. Fol: 10911092.
In het besoigne te ontbieden ten einde zijne verkiesing
bekentte maaken. Fol: 1093.
Terwijl belangende de Gouvernementen Banda en
Ternaten is goedgevonden de verkiesing van
hoofgebiedeert over dezelve voor eerst aan te houden.
Fol: 1094.
Bij een goedgevonden en verstaan bij en publicatie die
in neemen van wegen Heeren Commissaris Generaal zal
worden gedaan. Fol: 1095.
Publicatie aan den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh verzegelt te doen toe komen specifiek
opgaven. Fol: 1096.
Profijten op particuliere verkoop van gepermitteerde.
Fol: 1097.

1795 mei 2 - 1795 juli 12
2 mei 1795
• Den Heer Commisaris Generaal Frijkenius verzoekt
aanteekeing op het door Hoogst dezelve te kennen
gegevene in voorgaande besoigne bij de "als toen
genomen dispositie op het adres van ((opperkoopman)
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Andries Hartsinck". Fol: 1.
Verzoek vanden Heer Commisaris Generaal Nederburgh
omstrend de door lastgemelde zijn Hoog Edeleheid van
zig geresolveerde contra aanteekenningen op die van
eerstgemelde zijn Hoog Edelheid inhet besoigne van 18
april jongstleden geproduceerd relatief het doen van
rapport door de overheden van des kompagnies
gewapende scheepen aan de Hoge Regering. Fol: 2.
Wat door op door gemelde zijn Hoog Edelheid
Nederburgh geantwoord. Fol: 2.
Vermorgen vanden Heer Commisaris Generaal
Frijkenius omtrend voor selreeven genomen besluit in
dato 18 april. Fol: 2-6.
Om verzoek daar aantekening bij deeze resolutie. Fol: 7.
De Heer Commisaris Generaal Nederburgh reserveerd
aan zig daar teegen contra aan teekeningen te laten doen.
Fol: 7.
En communiceerd dat het werk van de Hoge Commissie
voor Nederland gedestineerd thans in gereetheid was.
Fol: 7-8.
En proponerend tot dies overbreng te projecteeren het
schip de Onderming. Fol: 8.
De Overheeden van gemelde bodem zullen werden
gequalificeerd buijten noodzakelijkheid de Caap voor bij
te zeillen en Sint Helena aan te doen. Fol: 9.
dezelve zal zoveel doenlijk met doenlijk Europeshe
zeevarende worden bemaand. Fol: 9.
En met zijne geheele equipagie op dien bodem overgaan
den gezaghebber op de pakketboot de Kraaij Johannes
Carel Clement sonder bevondening tot tot kapitein ter
zee. Fol: 9.
terwijl den (kapiteinluitenant) Daniel Zutterman op
gemelde paketboot als gezaghebber zal overgaan. Fol:
10.
Den Heer Commisaris Gouverneur Generaal Willem
Arnol Alting draagd voor het aan Hoogst dezelve gedaan
verzoek door den twede (Major) van het regiment van
Wurtenbergh von Netzer, Francius Beckers von NetZen
om naqar java te mogen overgaan. Fol: 10.
Wat door Hoogst dezelve aan voornoem Advocaat
Fiscaal daar op is ten antwoord gegeven. Fol: 13.
Aanstelling vanden (koopman) Nederburgh tot Lid in het
Collegie van Scheepenen. Fol: 13.
Aanbieding van wegens de Hoge Regeering vande door
den onderkoopman en geweesen schriba te Japan, Jan
Batist Ricard ingebragte beschuldiging en teegens het
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opperhoofd aldaar Mr. Gijsbertus Hemmij. Fol: 14.
Nevens der zelver consideratien. Fol: 14.
Aanhouding vande dispositie daar op. Fol: 14.
Klagtens dor het Engelsch Ministerium te Calcotta aande
Hooge Regeering gedaans teegens den verkoop van
menschebn ter kuste Mallabaar. Fol: 15.
Wat hem omtrend de Hoge Regeering zal worden
voorgehouden en het Engelsch gouvernement te
Calcotta. Fol: 16-17.
Geaccorderde nistanten van de (capiten ter zee) Michiel
Jurgens, Ditmer, Smith en Pieter Malet om teegens den
andere van bodem Teverius. Fol: 17.
Nadere verzoek van vrouwe Helena Metternach
Douariere van nu wijlen oud directeur generaal Adriaan
Moens omtrent heffing van het op denboedel doorde
Phooge Regeering gelegt in terdit. Fol: 17-21.
Wat daar door den Commissaris Generaal Nederburgh
aangemerkt. Fol: 22-23.
En proponeerd gemelde zijn Hoog Edelheid om het in
terdict op heffen met suffisantie cautie werden gesteld.
Fol: 24.
Gevoelen vanden heer Commissaris Generaal Fijkenius
daar omtrend. Fol: 24.
Het welk doorden Heer Commissaris Generaal
Nederburgh word werden derlegt. Fol: 25.
En Proponeerd twee leeden der Hoge Regering te
committereen tot het doen van een volledig onderzoek.
Fol: 25.
Dat or den Heeren 2 Commissarissen Generaal Willem
Arnold Alting dan Siberg vor en voldoende word
gehouden als met volleedig konnende geshieden. Fol: 26.
In hoe verre ee onderzoek zoude komen plaats hebbem.
Fol: 26.
Dat doorden heer Commissaris Generaal Nederburgh
word geoordeelt van wijnig uit te zijn. Fol: 26.
Onder ter zijde vermelde bepaling zal het zelve aande
Hoge Regeering werden gerenvoijeerd. Fol: 27.
Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius blijft
persisteeren bij Hoogs desselfs voornoem advis. Fol: 28.
Lecture een missive van de (kapiteins) op de gewapende
scheepen van Johan van Straalen en Cornelis Baane. Fol:
29.
Aanhouding van de dispositie daarop tot het geheele
geval rakende het retourschip Maccasser ter kennise van
Heeren Commissarissen Geeraal zal zijn gekomen. Fol:
29-30.

H O G E C O M M I S S I E | 912

9 mei 1795
• Resumptie eener remonstratie van den raad van Justitie
alhier teegesns zeeker besluit der Hooge Regeering in
dato 13 april jongstleden. Fol: 31.
• Over den zelver inhoud zal bij extract deezes aan der
Raad van Justitie het ongenoegerd van Heeren
Commissarissen Generaal werden te komen gegeveeven.
Fol: 32.
• Met ordre om ten spoedigsten aan voorschreeven besluit
der Hooge Regeering te voldoen. Fol: 32.
• Terwijl de verdere dispositie daar op is aangehouden.
Fol: 32.
• Resumptie der extensie van voornoem besluit op
gemelde remonstratie. Fol: 32.
• Als ook gearresteerd eenbe missive aan de Hoge
Regering ten geleide van het extract van voorenstaande
besluit. Fol: 33.
• De Heer Commissaris Generaal Siberg produceerd eene
aanwijsing van de op Ceijlon ingekogte rijst in den tijd
van 10 jaaren. Fol: 33.
• Verschil van het bedragen wanneer voormelde quantiteit
rijst van Java nar derwaards gevoerd. Fol: 33.
• Die ook buijten des de proferentie in qualiteit verdiend
booven die vande west van Indie. Fol: 34.
• Gemelde Nota zal aan de Hoge Regering worden
gezonden om te dienen tot bijlaag van de Nota in het
besoigne van den 25 april door gemelde zijn Hoog
Edelheid geproduceerd. Fol: 35.
• Resumptie der poincten van beschuldiging teegens het
opperhoofd te Japan Mr. Gijsbertus Hemmij vermeld
bijden resolutien van den 2 deezer. Fol: 35.
• Wat daar omtrend door den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius aan het besoigne is gecommuniceerd. Fol: 3536.
• Zullende voornoem poincten van beschuldiging
geconsidereerd als niet voldoendde beweesen. Fol: 37.
• Dog daar gemelde Mr. Gijsbertus Hemmij zelfs schrift
over des kompagnie geld gedisponeerd te hebben. Fol:
37.
• Zo zoude de belangen kompagnie vorderer wanneer
perzoon daartoe aanhanden was hem in die post met
langer te laten continueeren. Fol: 37.
• Wat de Hogr Regering omtrend voorschreeven poincten
van beschuldiging zal worden bedeelt. Fol: 38.
• In welk geval dezelve naar herwaards zal moeten worden
op ontboden. Fol: 39.
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In wie als dan provisioneel in zijn plaats in het gezag
moeten worden gesteld. Fol: 39.
• Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius draagd den
onderkoopman van Carel van Naerssen voor als zeer
geschikt opperhoofd van Japara. Fol: 40.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd dat gemelde van Carel van Naerssen eerst
gemlede post had besolliciteerd dod naderhand verzogt
dat geen reflexie omtrend de post op hem mogt werden
geslagen. Fol: 40.
• Om vermeerd Hoogst den zelven dat wanneer het
opperhoofd Mr. Gijsbertus Hemmij werd opgezonden
iemand deswegens te onderhouden. Fol: 40.
• Aanstelling van den adsistert Ras tot dispencier scriba in
Japan. Fol: 41.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
produceerd een missive van den gewesene gouverneur
van Ceijlon van de Willem Jacob van de Graaff houd die
van verzoek om eenige informatien ter voldooning aande
van hem gevorderde consideratien nopens de Mallabaar.
Fol: 41.
• Wat hem in antwoord daar op zal worden te kennen
gegeeven. Fol: 42.
• Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius verklaard
vermeend te hebben dat men niet geelde heer van de
Willem Jacob van de Graaff daar omtrend in persoon
zoude abouchereen. Fol: 44.
• Besluit om de gewapende Brik Harlingen van eenige
defeet te laatenrepareren ten eiland Onrust. Fol: 47.
• Over vervolgens naar Java ter berkruijssing te
depecheeren. Fol: 47.
• Terwijl ter bekruijssing op de Zeerouvers zal worden
aangelegd de pakket boot de Kraaij Maria Klouis ende
Kotter de Patriot. Fol: 47.
16 mei 1795
• Lecture eener secrete missive van den Heer Commissari
aan Cabo de Goede Hoop, ditto 14 februarij 1795 daar
bij communicerende. Fol: 48.
• De zorgelijken toestand der publieke zaaken in E uropa.
Fol: 48.
• Mitsadersde overmeestering van den gedeelte der
republiek. Fol: 49.
• Niet verder aanschrijvens om zo aldaar alhier ophoede te
zijn. Fol: 49.
• Waar op nadeliberatie goedgevonden is. Fol: 49.
• Zich daar naar te reguleeren en die missive bij de Hoge
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Regering ter lecture rond te zenden. Fol: 49.
De ontfangst eener missive van den Commisaris over het
gouvernement van Kabo de Goede Hoop Mr. Abraham
Josias Sluijsken gedateerd 14 februarij jongstleeden
enbijlagen. Fol: 50.
Bevorderde een formeel verslag zijner verrigtingen
zedert den 3 november bevorens. Fol: 50.
Aanbieding vande disposisitie daarop. Fol: 50.
De op het registers vermelde copia resolutie zijn aanden
heer gouverneur generaal afgegeven. Fol: 50.
Propositie van en heer Commissari Generaal Nederburgh
om de pakketboot de Maria Louisa misteede van het
schip de Onderneemings tot overbrenging den papieren
van de Hoge Commissie voor Nederland aan te leggen.
Fol: 51.
Reedenen door gemelde zijn Hoogheid dezelve dit
voorstel kwam tedoen. Fol: 51.
De andere heeren Commissarissen Generaal toonen aan
de noodzakelijkheid om de pakket booten alhier
aantehouden. Fol: 52.
Persist bij het genomen besluit om het schip de
Onderneeming naar Nederland aftezenden. Fol: 52.
Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh en heeren
Hoogst desselfs voornoem propositie. Fol: 52.
Examinatie van een crimineel proces tuschen den
landrost der Bataviasche ommelanden R:O eijs van zijn
wijfslamma. Fol: 53.
Ontslag verleent aan Carel Hendrik Specht als vice
president in het collegie van Scheepenen. Fol: 53.
En aanstelling van Jacobus Martinus Basje in desselfs
plaats. Fol: 53.
Mitsgaders insteede van deze tot ordinaire Lidt Charles
Joseph Balmain. Fol: 54.
Terwijl der (presidenten) Arnoldus Constantijn Nem de
overige Leeden nog voor een jaar zullen blijven
continueeren. Fol: 54.
Approbatie der door de Hoge Regeering gedaan
aanstelling van Marcus de Corea tot (kapitein) der
Papangers. Fol: 54.
Endegedane promotie bijhet corps Arthilleristen. Fol: 54.
Als ook van den opperkoopman Egbert Simons Smit tot
president inhet collegie va Commissarissn van huwelijks
en kleine geregtszaaken. Fol: 55.
Mitsgaders de plaatszing vanden (kapitein terzee )
Johannes Martinus Thomassen in commandeur van
hetschip Schagen. Fol: 55.
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den (kapiteinluitenant) Hugo Jacob de Reus op hetschip
Teijlingen onderbevordering tot kapitein terzee. Fol: 55.
En den (kapitein terzee) Hendrik Reichman op het schip
het Meeuwtje. Fol: 55.
Resumptie van een adres van den Raad van Justitie relatif
de opeissching door Hooge Regeering van de stukken
relatif deprocedures van het officie Fiskaal contra den
(kapitein Lieutenant ter zee) Thomas Ijrons. Fol: 55-58.
Den Heer Commisaris Generaal Frijkenius produceerd
hoogst desselfs consideratien op de remonstratie van
gemelde Raad vermeld bij resolutie van den 9 deezer.
Fol: 58.
Den Heer Commisaris Generaal Nederbugh weird te
kennen gegeven. Fol: 59.
Gemelde zijn Hoog Edelheid beschowt de wijze waar op
voornoem remonstratie is ingerigt als ongeoorloofd. Fol:
60.
En declareert dat door den Heer Commisaris Generaal
Frijkenius bij voornoem consideratien voorgesteld de
correctie niet doende is. Fol: 60.
De andere Heeren Commissarissen Generaal
confirmeere zig met de propositie van gemelde zijn hoog
Edelheid Nederland. Fol: 60.
Aanhouding
der
dispositieop
voorschreeven
remonstratie en adres. Fol: 60.
Productie door den Heer Commissaris Generaal
Frijkennius van een ontworpen instructie voorden
(kapitein) Kuvel om zig in de tedoenen bekruijssing
langs Java daar nate reguleren. Fol: 60.
Waar meede de andere Heeren zig conformeeren. Fol:
61.
Beschowing vande onmogelijkheid over Ceijlon met des
Kompagnie scheepen van de benodigde articulen te
kommen voorzien. Fol: 61.
De schippers van de particuliere ingehuurde scheepen
Berlicum op de Eens gezondheid zullen doorden Heer
Commissaris Generaal Siberg werden onderhouden of
zij niet van hier over Ceijlon teretourneeren. Fol: 61-62.
Productie ter tafel van de papieren vermeld in de
resolutie van den 25 jongstleeden handelende over de
opbraak af aanhouding vande comptoiren ter kuste
Chormandel. Fol: 62.
Als meede de consideratien van den heer Commissaris
Generaal Nederburgh daar omtrend. Fol: 63.
En produceertHoogst dezelve nog een bij voegsel tot die
consideratien. Fol: 63.
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Mitsgaders den Heer Commissaris Generaal Frijkenius
Hoogst desselfs schriftelijke aanmerkingen daarop. Fol:
63.
De Heeren Commissarissen Generaal Willem Arnold
Alting en Siberg conformeeren zig met voornoem
consideratien van den heer Commissaris Generaal
Nederburgh. Fol: 64.
De verkoop van die comptoiren word in practicabel
beschowd. Fol: 64.
De bediendes aldaar zullen werden gequalificeerd tot het
afstaan van Paleactta. Fol: 64.
Mits dat de munt na Sadraspatnam van plaats. Fol: 65.
Dog zal door de zelve op aangerovert moet en gelaten het
voorstel om den Nabal te bedingen de eenwig nurende
afstand van Sadraspatnam. Fol: 65.
Roedenen waarom. Fol: 65.
Aanmerkingenop het advies van den raad ordinair
Wiegerman over deze materie. Fol: 66-67.
Reedenen waarom van den verkoop van die bezittingen
is afgezien. Fol: 68.
Wat de HoogeRegeering omtrend der verzending van
koopmanschappen naar derwaarts ten ernstig sten zal
worden voorge houden. Fol: 68.
Ende Ministers van Bengalen en Chormandel omtrend
den verkoop vanspecerijen Japans slaff koper zal worden
aangeschreeven. Fol: 69.
Welkeorder zal worden geextendeerd tot alle
koopmanschappen die naar derwaarts worden
versonden. Fol: 70.
Terwijl de dispositie ook poinct bettreffende met op zig
tot de Mallabaar en Souratte bij provisie zal werden
aangehoudwn. Fol: 70.
Inhoe verre de Bengaalse Ministers qualificatie zal
worden gegeven ende specerijen bij publicatie verkoop
te mogen laten aflopen tot en d jongst behaalde prijsen
in. Fol: 71.
Aanschrijvens aan dezelve omtrend de proportie bij
verkoop tusschen den nagulen en noten. Fol: 72.
Als ook omtrend de publieke verkopingen. Fol: 72.
Bij ontdekking van veel verschill der prijzen tusschen het
eene comptoir en hetandere zal zodanig een comptoir
voor een jaar op twee daar van worden excuceerden. Fol:
73.
De dienaaren aldaar zullen uit dies verkoop een middel
van bestaan worden toegelegd. Fol: 73.
over particuliere aante moedigen de comptoiren om de
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groote oost van de benodigde lijwwaten te voorzien zal
dezelve worden gelibereerd van de betaling van 6
percento inkomende regte bij invoer van dezelve aldaar.
Fol: 74.
• In welke geval die comptoiren des kompagnies wegen
van de benodig de lijwaten zullen worden voorzien. Fol:
75.
• Den heer Commissari Generaal Frijkenius conformeed
zig met de opheffing voorschreeven tol onder bezijde
vermelde bepaling. Fol: 75.
• Aanhouding der verdere dispositie tot een volgend
besoigne. Fol: 76.
23 mei 1795
• Nadere berigt van den visitateur generaal Foenrood
Martin Neun mtrend de voordeelen doorde kompagnie
10 jaaren behaald met den handel op Japan. Fol: 76-77.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
produceerd hoogst desselfs consideratien op gemelde
berigt neemen twee berekeningen daar toe relatif. Fol:
77.
• Aanhouding van de dispositie daarop. Fol: 78.
• Odinaire Besoigne. Fol: .
• naderee deliberatie op de remonstratie en adres van der
raad van Justitie vermeld bij resolutie van den 9 en 16
deezer. Fol: 79.
• Verzoek der Hoge Regeering om een billijke satisfactie
over de beloediging en aangedaan. Fol: 79.
• Bekomen iformatien dat den inhoud publiek bekend was
voor dat ze aan Heeren Commissarissen Generaal
Nederburgh waaren gepresenteert. Fol: 80.
• en Heer Commissaris Generaal considereerd gemelde
rescriptie op die van Hoogst dezelve vermeld bij de
resolutien van den 16 dezer. Fol: 80.
• Advies van den heer Commissaris Generaal Nederburgh
omtrend gemelde stukken. Fol: 80.
• De Heeren Commissarissen Generaal Willem Arnold
Alting en Siberg conformeeren zig met dat van den heer
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 81.
• En is dien volgens goedgevonden de ordinair Leeden van
gewesene Raad van Justitie Mr. Albertus Cornelis
Hartman, Mr. Wijnand van Hoesen en Mr.
ChristianusHenricus Christophorus Wegener met het
schip op de Onderneming behouden qualiteid en gagie
naarNederlandop te zenden. Fol: 81.
• Terwijl om bezijde vermelde reedenen den voorzitter van
Rossum als ordinair lit zal blijven continueren. Fol: 82.
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Dog zal hem het ongenoegen van Heeren
Commissarissen Generaal daar omtrend werden te
kennen gegeeven. Fol: 83.
En zal do extensie van vornoem besluit nopens de
opzending van de drie den Hoge Regeering erden
aanbevolen. Fol: 83-84.
In watlegt Heeren Commissarissen Generaal voornoem
schrifteuren hebben beschoud zal den raad van Justitie
bij missive onder het oog werden gebruijt. Fol: 83.
In wat legt Heeren Commissarissen Generaal voornoem
schrifteuren hebben beschoud zal den raad van Justitie
bij missive onder het oog werden gebrragt. Fol: 84-85.
Met recomendatie voortaan haare brieven aan Heeren
Commissarissen Generaal door den president of
voorzitter en alle de andere Leeden te doen
onderteekenen. Fol: 86.
Beschowing
vande
noodzakelijkheid
dat
de
Administratie der Justitie voor het vervolg better werde
geadministrateert. Fol: 86.
Is in aanmerking genomen de goede quantiteit voorden
tweede secretaris der Hoge Regeering Godfried
Christoffel Fetmenger. Fol: 87.
En dien volgen besloten hem tot jornk den van den raad
van Justitie aan het stellen. Fol: 87.
Dog zal dezelve dor den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh gesondeert of hij geneegen is dat ampt
aanvaarden. Fol: 88.
Wat doorden Heer Commissariss Generaal Willem
Arnold Alting omtrend voorschreeven aanstelling aan
het besoigne […] te kennen gegeeven. Fol: 88.
Terwijl tot suppletie der vaceerende plaatszen in
gemelde raadre. Fol: 89.
Den oud gouverneur van Banda Janszoon Hoge. Fol: 89.
Den scheepen Mr.Gijsbertus Adrianus Jan Heldeuren.
Fol: 89.
En het geassumeerd Lid Canto been tot oud Leeden
wierden aangesteld. Fol: 90.
Is in overweging genomen de noodzakelijkheid aan het
lighaam der Hoge Regeering diende te werden verstrekt.
Fol: 90.
En is dien volgende op approbatie van zijne
Doorluchtige Hoogheid het tot Raaden Extra Ordinair
aangesteld voormelde geweesetweedesecretaris der
Hoge Regeering Godfried Christoffel Fetmenger. Fol:
91.
En den Drossard ommelanden Albertus Henricus Wiese.
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Fol: 91.
Gevoelen vanden heer Commissaris Generaal Fijkenius
omtrend de aan stellingen van raaad dervan Indie. Fol:
91.
Aanstelling van den geheim inschrijver van den heer
Gouverneur Generaal Hendrik Rose tot provisioneele
secretsris der Hoge Regeering. Fol: 92.
En is aan den heer Commissarisen Generaal Willem
Arnold Alting gedefeneerd gelaten de vervulling van de
post van Hoogst desselfs geheiminschrijver. Fol: 92.
Wat daar op door gemelde zijn Hoog Edelheid danhet
besoigne weird te kennen gegeeven. Fol: 92.
Vervulling van de Post van Drossaard der Bataviasche
ommelanden door de aanstelling van den opperkoopman
Andries Hartsinck. Fol: 93.
Geaccordeerde instantie van den Raad Ordinair Jan
Hendrik Wiegerman om desselfs ontslag als president uit
het colllegie van Weesmeesteren. Fol: 94.
En aangesteld in desselfs plaats den raad extraordinair
Albertus Henricus Wiese. Fol: 94.
Wat de Hoge Regeering bij deeze geleegenheid van de
aansteling van een nieuwe president van de weeskamer
omtrend directie zal worden aangeschreeven. Fol: 95.
Bevordering van den (kapitain Lieutenant) Wilke Lange
Renke tot kapitein terzee. Fol: 95-96.
Ontvangen copia proces stukken van de zaak van den
advocaat fiskaal R:O: (Ratt Off) contra der (capitein
Lieutenant) ter zee Thomas Ijron. Fol: 97.
Resumptie van een rapport nopen s de bevonde
slegtegesteldheid van de met de ingehuurde scheepen de
Louisa en Anthonij en het vertrowen dan gebragte cortex
peruviana Electa. Fol: 97-98.
De vergadering van XVII zal werden verzogt datomtrend
de uit zending van een deugzanier qualiteitdenodige
onder mag werden gesteld. Fol: 99.
Lecture extract resolutie der Hoge Regeering genomen
op een door den Heer Commissaris Generaal Siberg als
waarneemende het ampt van directeur generaal gedaan
voorstel nopenshet aanhanden zijnde restant ongewilde
spijkers. Fol: 99-100.
Dog zal de dispositie omtrend de onmodiggedane eijsch
van generale Spijkers om bezijde vermelde reedenen
werden aangehouden. Fol: 101.
Gevoelen van den heer Commisasris Generaal Fijkenius
des wegens. Fol: 101.
Resumptie van het door dehogeregeering genomen
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secreet besluit nopens de door Sulthan Machmoet
gemaakt pretensie op Riouw. Fol: 101-104.
Is omtrend het daar bij voorgestelde om Java's
gouverneur tot de onder handeling en daar toe te
qualificeeren. Fol: 105.
Aangemerkt dat Malakka daar tot de precentie verdiend.
Fol: 105.
In welke geval de onder handelingen op eerstgemelde
plaatsz zoude moeten gevolg neemen. Fol: 105.
Den heer Commissariss Generaal Fijkenius is van
gevoelen dat Malakka daar toe boven Java moet worden
gepresereert. Fol: 106.
Den heer Commissariss Generaal Siberg communiceert
dat de schipper van de ingehuurde scheepen Berlicum
ende Eensgezonheid door Hoogst dezelve waaren
onderhouden om over Ceijlon naar Nederland te
retourneren. Fol: 106.
Die zig daar toe bereid willig hadde getoond en
produceert de conditien met dezelve aangegeven. Fol:
107.
Nevens twee project lading en voor die scheepen. Fol:
107.
Zo is goedgevonden dezelve over Ceijlon naar
Nederland aanteleggen. Fol: 108.
Ende hoge regeering tot het aangaan van voornoem
conditien te qualificeeren. Fol: 108.
Mitsgaders om aan de schippers ieder rijksdaalders 200:voor kaplaaken uit des compagnie kas te laten afgeeven.
Fol: 109.
Wat de Ceijlon sche Ministers door de hoge regeering
nopens het spoedig expedieceeren van voornoem
scheepen naar Nederland zal worden gerecommandeert.
Fol: 109.
Om ter zijde vermelde reedenen zal word en afgezien van
het aanleggen van een derde retourschip voor Ceijlon.
Fol: 110.
Approbatie der door den heer Commissaris Generaal
Siberg overgelegde project lading voor de scheepen dog
mets de hier bij vermelde verondering. Fol: 111.
De Ceijonsche Ministers zullen werden aangeschreeven
wanneer zij twee scheepen uit Nederland mogte
bekomen als dan een naar herwaards en hen naar
Bengalen. Fol: 112.
Wat de Bengaalasche ministers door den hoge regerering
zal worden aangeschreeven wanneer zij eenschip van
Ceijlon zullen bekomen. Fol: 113.
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Die met amfioen salpecter direct naar herwaards zal
moeten worden afgezonden. Fol: 113.
• Voornoem twee ingehuurde scheepen naar Ceijlon
geestineerd zullen werden geconvoijeerd door het
gewapenschip Christphorus Columbus tot aan Prince
Eijland. Fol: 114.
• Van de periode voorkomende bij de missive van den heer
eerste advocaat der kompagnie van den P: J Quepin
aanden Commissaris Mr. Abraham Josia Sluijsken aan
"kabo de goede hoop " hoge regeering aande Ministers
op buiten comptoiren kennis worden gegeeven. Fol: 114.
27 mei 1795
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd dat hoogst dezelve de tweede secretaris
der Hoge Regeering Godfried Christoffel Fetmenger
onder de hand had gesondeert omtrend de post van den
raad van Justitie. Fol: 115.
• Die zig daar toe bereid willig had getoond. Fol: 116.
• Gehad Hoogst dezelve dus eene missive ter resumptie
rondgezonden ter informatie der Hoge Reegeringvan de
opzending van voornoem raden de vervuling der vacante
plaattzen en de aanstelling van voornoem Godfried
Christoffel Fetmenger tot president. Fol: 116.
• Waar mede de Heeren Commissarissen Generaal Willem
Arnold Alting en Siberg zig hadde geconformeert en den
Heer Commissaris Generaal Fijkenius onder bijvoeging
dat Hoogst dezelve blijk persisteeren bij het advies in het
besoigne vanden 16 deeze geproduceert. Fol: 117.
• Is gearresteert eene missive aanden Raad van Justitie
relative voorschreeven remonstratie. Fol: 117.
• Wat den Heer Commissaris Generaal Fijkenius na het
afleezen van vornoem missive aan het besoigne
communiceerde. Fol: 118.
• Van welke missive copia aande hoog regeering zal
worden gezonden. Fol: 119.
• Verzoek aanden heer Commissaris Generaal Nedrebugh
om den vice president Mr. George Jacob van Rossum het
ongenoegen van heeren Commissarissen Generaal voor
tehouden. Fol: 119.
• Den heer Commissaris Generaal Siberg legt over eene
nadere project lading voor de over Ceijlon naar
Nederland aangelegde scheepen Berlicum ende
eerstgezindheid voor Ceijlon en Nederland. Fol: 120.
• Approbatie der zelve. Fol: 121.
• Wat de Ceijlonsche Ministers door de Hoge Regeering
zal werden aangeschreeven omtrend de belading van
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gemelde scheepen. Fol: 122.
Vervolg der deliberatien omtrend des kompagnie
bezittengen omslag en handel ter kuste Chormandel. Fol:
122.
1/ bepaling omtrend der lijwaat handel des kompagnie
weege daar ter kuste. Fol: 123.
2/ De afzending van den schip des jaarlijksche naar
Chormandel om over Bengalen naar herwaartds te
retourneeren wanneer het hier nevensgemelde effect
komt te sorteeren voldoende geoordeeld. Fol: 124.
In welk geval daar toe twee scheepen zullen worden
vereischt. Fol: 125.
3/ De prijsen voor d koopmanschappen in Bengalen
behaald wordende zullen tot een Cijnosura mooten
verstukken voor de publicque verkoping en ter
voorschreeven kuste. Fol: 125.
4/ Wat bij de adviesen der Hoge Regering en die
Ministers op voorschreeven kunt nopens de comptoiren
Palicat en Jaggernaekpoeram voorkomt word in
overweging genomen. Fol: 126-127.
En is Palicol verkoozen tot het voornaamste comptoir om
de Noord. Fol: 128.
reedenen waarom. Fol: 128.
De weder opbouwing van een pakhuijs te Nagejapoeamr
zal bij provisionele werden uitgesteld. Fol: 128.
Ten comptoire Jaggernaikpoeram zal een resident eener
adsistent werden geplaatst. Fol: 129.
Den Heer Commissaris Generaal Fijkenius oordeeld om
ter zijde vermelde redeenen dat Jaggernaekpoeram de
geschikste plaats was tot eenhoofd plaats comptoir om
de Noord. Fol: 129-130.
Bepaling van het getal dienaren voor ieder comptoiren
der zelver tractementen. Fol: 131-133.
Voorschrijven tractementen zullen aldaar teegens 20
stuivers degulder maandelijks worden uitbetaald. Fol:
134.
Verdeeling der aan de zelve toegelegde 3 percento op
den in -en 5 percento op den verkoop. Fol: 134.
Onder ter zijde vermeld de restructen zal aan de
dienaaren aldaar werde afgestaan alle de tollen pater en
zo voort. Fol: 135.
Tol een recognitie aan de compagnies zal jaarlijksch
florin 15.000, - door de gezag hebber en residenten
moeten werden uitgekeurd. Fol: 135-136.
En zullen de Ministers werden gequalificeert om einde
verdeeling der voorschreeve recognitien onder
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approbatie der Hoge Regeering de nodige
verschikkingen te moge maken. Fol: 136.
Gelijk ook wanneer de presente opperhoofdent daar inde
officiel teiten mogten maken dan andere daar toe te
verkiesen. Fol: 136.
Het Japans slaaf koper dat tot de vermunting zal worden
gebruikt zal met zo veel percentos aan de kompagnies
moeten werden voldaan als het aldaar of in Bengalen bij
publicque verkoping heeft gehaald. Fol: 137.
Recomandatie aan de Miniters te doen van zig voor alle
knevelerijen op poene van privatie en dimotie. Fol: 137.
qualificatie aan dezelve te verleenen om wanneer de
onderhandelingen met den Nabab omtrend de afstand
van Paleacatta geen gevolg mogte neemen als van aldaar
een resident en adsistent te plaatsen. Fol: 138.
Deheer Commissaris Generaal Siberg in heerent hoogst
desselfs advies ter resoutie van den 16 deezer
geinfereerd. Fol: 139.
Op heffing der tollen vande lijwaten dien van daar naar
Nederland worden vervoerd voor den tijd van 6 jaaren.
Fol: 140.
Terwijl die naar andere comptoiren in indie enKabo
zullen worden vervoer niet meer zullen mogen bedragen
dan 2/3 van die op de Engelschen comptoiren worden
betaald. Fol: 140.
De onkosten tot reparatie aan het ende fort te
Sadrapatnam zullen niet moge excedeeren de somma
florin 10000;-. Fol: 141.
Hoe met de overige gebouwen door hun zal moeten
werden geandelt. Fol: 141.
Item met de fortificatien en den den oorlog met de
Engelschen geruineerd. Fol: 142.
Als meede met de aanhanden zijnde restanten. Fol: 142.
Uit welke perzoonen de politieke raad zal moeten
werden geformeerd. Fol: 143.
Hoe het schrijfwerk zal moeten werden ingerigt. Fol:
143.
Hoe de administratie van de Justitie. Fol: 144.
Wat dezelve aante schrijven omtrend de geproponeerde
verplaatsing van de zaaken der weeskamer en Diaconij
van Ceijlon. Fol: 145.
Resumptie der requestn van eenige Chormandelsche
bedendens. Fol: 146.
Is in aanmerking genomen dat dezelve niet anders als
omtrend dervan Bengalen heeft plaats gehad komen
werden behandeld. Fol: 147.
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Hoe met de over complecte dienaren aldaar te handelen.
Fol: 147.
• De vervulling der posten aldaar tot een volgende
geleegenheid aangehoden. Fol: 148.
• Berigt van den raad extra ordinair van de weert houden
de informatie n hoe verre het schip de Erf Prins deel heeft
gehad in de eerneming van het schip Houtlust. Fol: 149.
• En is daar uit komen te blijken dat ergeen termen zijn om
aande equipagie van dat schipeven als aan dat van het
gewapende schip Chritoporus Columbus uit geld
toeteleggen. Fol: 150.
• Als waar omme dat verzoek isvan de hand geweezen.
Fol: 150.
• En had den kapitein van doen bodem veel eer en correctie
verdiend. Fol: 151.
• Verleend ontslag aan den provisioneele tweede secretaris
der Hoge geering Mr. Simon Hendrik Rose als
gerassummert lid in den raad van Justitie. Fol: 151.
• Aanstelling van den stads apotheker Jacob George
Diederick Passchen tot hoofd de Chirurgijn met de gagie
van florin 80permaand. Fol: 152.
• Aan den (kapitein) Jan CornelisBaane zal werden ter
hand gesteld eztract uit de missive van deheer eerste
advocaat P: J: Quepin aanden commissaris Mr. Abraham
Josias Sluijsken. Fol: 152.
• De particuliere ingehuurde schepen Berlicum ende
eensgezimheijd naar Ceijlon bestemd zullen door hem
worden geconvoijeerd. Fol: 153.
6 juni 1795
• Lectures van een adres van Commissarissen ter zee en te
velde ten geleide van de exrzct resolutien alle tot de
defensie relatie hebbende. Fol: 154.
• Wordende op diverse poincten de goedkeuring van
Heeren Commissarissen Generaal verzogt. Fol: 154.
• Omtrend de irregting enkleding van het (capitein)
Inlandsche ruiterij. Fol: 155-159.
• Waarop na deliberatie geadgevoorder is het daar omtrent
voorgestelde wel te approbeeren. Fol: 159.
• Doch daar bij ook te communiceeren het verlangen van
heer en Commissarissen Generaaldat van dienst
kostende een beredkening werde geformeert. Fol: 160.
• Omtrent de recos aangemaakte en nog benoodigde
kadels voor de militairen. Fol: 160.
• Is goegevonden. Fol: 161.
• Dereerds aangemaakte te doen betalen en tot
aanbesteeding der wog benoodigde 500: ps:
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Commissarissen ter zee en tevelde te qualificeeren. Fol:
161.
Met de door den collonel der burgerij gedaane overgaave
der compagnies papangers noegen genoomen. Fol: 161.
Approbatie op de nevensgemelde bepaalingen ter
bezitting der buiten Posten in Cas van Alarm. Fol: 162171.
Is verder goedgevonden zich te laaten welgevallen de
incorporatie der Ceijlonsche militair een onder de
Inlandsche compagnie. Fol: 171-172.
. Fol: .
Lecture eener missive vanden gezaghebber Francois van
Boekhollt te Banda bederlande zijn aankomst van Java
aldaar met eenige scheepen onder zijn convoij. Fol: 173.
Maar vreesde om bezijden vermelde reedenen dathet
opTimor niet moest zijn zoals het behoorde. Fol: 174.
Itemvan eene vanden gouverneur te Amboina Alxander
Cornabe in antwoord op dix van Commissarissen
Generaal nopens de adminissie van vremde oorlog
scheepen. Fol: 174.
Welke onders door hemin strikste observantie sal worden
gehouden. Fol: 174.
Den heer Commissarissen en gouverneur generaal
Willem Arnold Alting communiceert van de aparte
Ambonsche Ministersbehelzende de op zending vanden
resident van Borneo Arie Comans met de stukken ten
zijnen casten over gedreven particuliere handel met de
Engelschen. Fol: 174.
Die in handen van den Advocaat Fiskaal worden gesteld.
Fol: 175.
Ontfangste eener missive van den gouverneur te
Macassar Willem Beth Jacobszoon dienen in antword op
die van heeren Commissarissen Generaal nopens de
admissie van vreemde oorlog scheepen. Fol: 175.
Welke andere door hem in stipte observacie zoude worde
gehouden. Fol: 175.
Den heer Commissaris Generaal Siberg communiceerd
de door hoogst dezelve genomen precautien bij den
afscheep van specerijen aan particuliere verkogt. Fol:
176-177.
Die geapprobeerd dog zal daartoe voors aanworde
benoemd gecommitteerd leeden uit den raad van Justitie.
Fol: 177.
Dog zal alvorens de president van den raad van Justitie
Godfried Christoffel Fetmenger door over werden onder
handen. Fol: 178.
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Verzoek door gemelde presiden gedaan en versterking
van den raad met nog twee geassumeer overleeden. Fol:
178-179.
Zijn daartoe aangesteld daar opperkoopman buiten
emploi Pieter Walbeek enden Commissaris van de Bank
van Leening Jan Justinus Keijzer. Fol: 179.
Omtrend de aanstelling van gemelde Jan Justinus Keijzer
zal den president van voornoemd Bank werden
onderhouden. Fol: 180.
Waar mede den heer Comissaris Gener6 june 1795.aal
Nederburgh zig heeft gelieven te chougeever. Fol: 180.
Geaccordeerde instantie door de Hoge Regering aan he
ordinair Lid in den Raad van Justitie Mr. Gijsbertus
Adrianus Jan Heldewier om wegens in dispositie een
spanigtogtge naar Java te moge doen. Fol: 181.
Ee verder verzoekomgedureende dien tijd courus
handing van gagie en emolumenten aan hemhet
accordeeren. Fol: 181.
Dat gedelibereerd dog zonder consequente voor het
vervolg geaccordeerd het douceru ende emolumenen aan
voornoem post geaccorocheerd gedurende zijne reijze
naar Java. Fol: 182.
Qualificatie tot den afstand van specerijen en Japansche
slaaf koper aanden Armensch koopman Arethor Zakara
voor de heer bij vermelde prijzen. Fol: 182.
Gediclineerd verzoek werden burger Mr. Willem
Velenquis om als Advocaat voor beide collegien van
Justitie alhier te moge postuleeren. Fol: 183.
Dog hem gepermitteerde als procureur zodanig te
ageeren. Fol: 183.
Aanstelling vanden onderkoopman Cornelis Eekhouthet
collegie van Scheepen, Vande hand geweezen verzoek
vande naar Nedreland opgezonden wordende geweese
ordinair Leeden in den Raad van Justitie Mr. Albertus
Cornelis Hartman, Mr. Wijnand van Hoesen en
Mr.Christianus Henricuus Christophorus Wegener om
geinformeert te worden vande reedenen hunner
voorschreeven op zending. Fol: 184.
Welk eerste gedeelte aan hem is geaccordeert dog zal hij
zig omtrend het transport en kostgeld moeten verstaan
met de schippers van voornoem bodem. Fol: 185.
Voorgedraggen om instantie door deHoge Regering van
Dominicus Daniel Borgsten om over Ceijon met een den
particuliere ingehuurd dochscheepen te mogen
repatrieren behoudens qualiteit gagie [bagagia]
mitsgaders van transport voor hem zijn zoontje en een
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slavinne. Fol: 185.
Vande hand geweezen verzoek vande naar Nedreland
opgezonden wordende geweese ordinair Leeden in den
Raad van Justitie Mr. Albertus Cornelis Hartman, Mr.
Wijnand van Hoesen en Mr.Christianus Henricuus
Christophorus Wegener om geinformeert te worden
vande reedenen hunner voorschreeven op zending. Fol:
186.
Vande hand geweezen verzoek vande naar Nedreland
opgezonden wordende geweese ordinair Leeden in den
Raad van Justitie Mr. Albertus Cornelis Hartman, Mr.
Wijnand van Hoesen en Mr.Christianus Henricuus
Christophorus Wegener om geinformeert te worden
vande reedenen hunner voorschreeven op zending. Fol:
187.
Advis vanden heer Commissaris Generaal Frijkenius
omtrend dit verzoek. Fol: 187.
Verschrijving in het besoigne van een te
Sourattethuijshoorende Arabier. Fol: 187.
En communicert de bij hem bekome in cormatien van
een aanslag der Fraansche op Poulo Pinang. Fol: 187.
Den heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceert dat door Hoogst dezelve was
onderhouden den vice president van den raad van Justitie
van Mr. Jacob George van Rossum weegens de
remonstratie aande Hoge Regering gerigt. Fol: 188.
En was daar op door hem aan gemelde zijn Hoog
edelheid ten antword is gegeven. Fol: 188.
Verzoek van voornoem vice president van Mr. Jacob
George van Rossum om te moge behouden het douceur
van 100 rijksdaalderster maand. Fol: 189.
Dat aan hem onder bezijde vermelde bepaling is
geaccordeerd. Fol: 189.
Gevoelen van den heer Commissaris Generaal Fjkenius
hier omtrend. Fol: 190.
Toelage aan de klerken ter secretarij van heer
Commissarissen Generaal de Abraham Jacobus, De
Coen Willem Ruth van Andringa en 5 rijksdaalders ter
maand. Fol: 190.
Den heer Commissaris Generaal Frijkenius produceerd
hoogst desselfs aanmerking heer Commissaris Generaal
Nederburgh bettreffende de remonstratie van den raad
van Justitie. Fol: 191.
Reserve van den heer Commissaris Generaal
Nederburgh om daar teegens aantekeningen te laten
doen. Fol: 191.
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Besluit om op den 10 deeze inspectie te neemen vande
militairen quaam soo houdende op Meester Cornelis.
Fol: 192.
• Commissaris Generaal Nederburgh produceerd eene
nieuweste wassende kaart van Kabo de goede hoop tot
het Land van den Eendrgt ende Moluccos. Fol: 192.
• De vergaderting van XVII zal werden verzogt die door
deskundige te laaten examineeren. Fol: 193.
13 juni 1795
• Lecures van een adres van Commissarissen ter zee en te
velde ten geleide van de exrzct resolutien alle tot de
defensie relatie hebbende. Fol: 154.
• Wordende op diverse poincten de goedkeuring van
Heeren Commissarissen Generaal verzogt. Fol: 154.
• Omtrend de irregting enkleding van het (capitein)
Inlandsche ruiterij. Fol: 155-159.
• Waarop na deliberatie geadgevoorder is het daar omtrent
voorgestelde wel te approbeeren. Fol: 159.
• Doch daar bij ook te communiceeren het verlangen van
heer en Commissarissen Generaaldat van dienst
kostende een beredkening werde geformeert. Fol: 160.
• Omtrent de recos aangemaakte en nog benoodigde
kadels voor de militairen. Fol: 160.
• Is goegevonden. Fol: 161.
• Dereerds aangemaakte te doen betalen en tot
aanbesteeding der wog benoodigde 500: ps:
Commissarissen ter zee en tevelde te qualificeeren. Fol:
161.
• Met de door den collonel der burgerij gedaane overgaave
der compagnies papangers noegen genoomen. Fol: 161.
• Approbatie op de nevensgemelde bepaalingen ter
bezitting der buiten Posten in Cas van Alarm. Fol: 162171.
• Is verder goedgevonden zich te laaten welgevallen de
incorporatie der Ceijlonsche militair een onder de
Inlandsche compagnie. Fol: 171-172.
• Lecture eener missive vanden gezaghebber Francois van
Boekhollt te Banda bederlande zijn aankomst van Java
aldaar met eenige scheepen onder zijn convoij. Fol: 173.
• Maar vreesde om bezijden vermelde reedenen dathet
opTimor niet moest zijn zoals het behoorde. Fol: 174.
• Itemvan eene vanden gouverneur te Amboina Alxander
Cornabe in antwoord op dix van Commissarissen
Generaal nopens de adminissie van vremde oorlog
scheepen. Fol: 174.
• Welke onders door hemin strikste observantie sal worden
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gehouden. Fol: 174.
Den heer Commissarissen en gouverneur generaal
Willem Arnold Alting communiceert van de aparte
Ambonsche Ministersbehelzende de op zending vanden
resident van Borneo Arie Comans met de stukken ten
zijnen casten over gedreven particuliere handel met de
Engelschen. Fol: 174.
Die in handen van den Advocaat Fiskaal worden gesteld.
Fol: 175.
Ontfangste eener missive van den gouverneur te
Macassar Willem Beth Jacobszoon dienen in antword op
die van heeren Commissarissen Generaal nopens de
admissie van vreemde oorlog scheepen. Fol: 175.
Welke andere door hem in stipte observacie zoude worde
gehouden. Fol: 175.
Den heer Commissaris Generaal Siberg communiceerd
de door hoogst dezelve genomen precautien bij den
afscheep van specerijen aan particuliere verkogt. Fol:
176-177.
Die geapprobeerd dog zal daartoe voors aanworde
benoemd gecommitteerd leeden uit den raad van Justitie.
Fol: 177.
Dog zal alvorens de president van den raad van Justitie
Godfried Christoffel Fetmenger door over werden onder
handen. Fol: 178.
Verzoek door gemelde presiden gedaan en versterking
van den raad met nog twee geassumeer overleeden. Fol:
178-179.
Zijn daartoe aangesteld daar opperkoopman buiten
emploi Pieter Walbeek enden Commissaris van de Bank
van Leening Jan Justinus Keijzer. Fol: 179.
Omtrend de aanstelling van gemelde Jan Justinus Keijzer
zal den president van voornoemd Bank werden
onderhouden. Fol: 180.
Waar mede den heer Comissaris Gener6 june 1795.aal
Nederburgh zig heeft gelieven te chougeever. Fol: 180.
Geaccordeerde instantie door de Hoge Regering aan he
ordinair Lid in den Raad van Justitie Mr. Gijsbertus
Adrianus Jan Heldewier om wegens in dispositie een
spanigtogtge naar Java te moge doen. Fol: 181.
Ee verder verzoekomgedureende dien tijd courus
handing van gagie en emolumenten aan hemhet
accordeeren. Fol: 181.
Dat gedelibereerd dog zonder consequente voor het
vervolg geaccordeerd het douceru ende emolumenen aan
voornoem post geaccorocheerd gedurende zijne reijze
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naar Java. Fol: 182.
Qualificatie tot den afstand van specerijen en Japansche
slaaf koper aanden Armensch koopman Arethor Zakara
voor de heer bij vermelde prijzen. Fol: 182.
Gediclineerd verzoek werden burger Mr. Willem
Velenquis om als Advocaat voor beide collegien van
Justitie alhier te moge postuleeren. Fol: 183.
Dog hem gepermitteerde als procureur zodanig te
ageeren. Fol: 183.
Aanstelling vanden onderkoopman Cornelis Eekhouthet
collegie van Scheepen, Vande hand geweezen verzoek
vande naar Nedreland opgezonden wordende geweese
ordinair Leeden in den Raad van Justitie Mr. Albertus
Cornelis Hartman, Mr. Wijnand van Hoesen en
Mr.Christianus Henricuus Christophorus Wegener om
geinformeert te worden vande reedenen hunner
voorschreeven op zending. Fol: 184.
Welk eerste gedeelte aan hem is geaccordeert dog zal hij
zig omtrend het transport en kostgeld moeten verstaan
met de schippers van voornoem bodem. Fol: 185.
Voorgedraggen om instantie door deHoge Regering van
Dominicus Daniel Borgsten om over Ceijon met een den
particuliere ingehuurd dochscheepen te mogen
repatrieren behoudens qualiteit gagie [bagagia]
mitsgaders van transport voor hem zijn zoontje en een
slavinne. Fol: 185.
Vande hand geweezen verzoek vande naar Nedreland
opgezonden wordende geweese ordinair Leeden in den
Raad van Justitie Mr. Albertus Cornelis Hartman, Mr.
Wijnand van Hoesen en Mr.Christianus Henricuus
Christophorus Wegener om geinformeert te worden
vande reedenen hunner voorschreeven op zending. Fol:
186.
Vande hand geweezen verzoek vande naar Nedreland
opgezonden wordende geweese ordinair Leeden in den
Raad van Justitie Mr. Albertus Cornelis Hartman, Mr.
Wijnand van Hoesen en Mr.Christianus Henricuus
Christophorus Wegener om geinformeert te worden
vande reedenen hunner voorschreeven op zending. Fol:
187.
Advis vanden heer Commissaris Generaal Frijkenius
omtrend dit verzoek. Fol: 187.
Verschrijving in het besoigne van een te
Sourattethuijshoorende Arabier. Fol: 187.
En communicert de bij hem bekome in cormatien van
een aanslag der Fraansche op Poulo Pinang. Fol: 187.
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Den heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceert dat door Hoogst dezelve was
onderhouden den vice president van den raad van Justitie
van Mr. Jacob George van Rossum weegens de
remonstratie aande Hoge Regering gerigt. Fol: 188.
En was daar op door hem aan gemelde zijn Hoog
edelheid ten antword is gegeven. Fol: 188.
Verzoek van voornoem vice president van Mr. Jacob
George van Rossum om te moge behouden het douceur
van 100 rijksdaalderster maand. Fol: 189.
Dat aan hem onder bezijde vermelde bepaling is
geaccordeerd. Fol: 189.
Gevoelen van den heer Commissaris Generaal Fjkenius
hier omtrend. Fol: 190.
Toelage aan de klerken ter secretarij van heer
Commissarissen Generaal de Abraham Jacobus, De
Coen Willem Ruth van Andringa en 5 rijksdaalders ter
maand. Fol: 190.
Den heer Commissaris Generaal Frijkenius produceerd
hoogst desselfs aanmerking heer Commissaris Generaal
Nederburgh bettreffende de remonstratie van den raad
van Justitie. Fol: 191.
Reserve van den heer Commissaris Generaal
Nederburgh om daar teegens aantekeningen te laten
doen. Fol: 191.
Besluit om op den 10 deeze inspectie te neemen vande
militairen quaam soo houdende op Meester Cornelis.
Fol: 192.
Commissaris Generaal Nederburgh produceerd eene
nieuweste wassende kaart van Kabo de goede hoop tot
het Land van den Eendrgt ende Moluccos. Fol: 192.
De vergaderting van XVII zal werden verzogt die door
deskundige te laaten examineeren. Fol: 193.
Odinaire besoigne. Fol: .
Lecture eener missive van de Javasche gouverneur Mr.
Pieter Gerardus van Overstraten houden dat hij zig
pligschuldig zoude gedragen waar het aangeschreeven
omtrend de Cochinmohinatsche Bark De Armde. Fol:
194.
Iem van twee van den gezaghebber te Banda Francois
van Boekholsz bedeleende de eerste zijne komst vann
Java aldaar. Fol: 195.
En de andere van door hem genome precautien in de
afzending van de specerij bark naar herwaards. Fol: 195.
Als van de overzending van den (koopman) Bangeman
om heeren Commissasrissen Generaal te informeeren
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van de slegte gesteld heid der notenperken. Fol: 196.
Datde zaaken op Arrouw geschikt waaren dog dat de
gorammers zig nog zeer vijandelijk gedragen. Fol: 197.
Waarom hij een Commissie teronderzoek had benoemd
die hij gagelijks terug verwagten. Fol: 197.
Mitsgaders dat de vermiste pantjalang van Timor
behouden van aangekomen. Fol: 197.
Approbatie der voor zorgen genomen omtrend
voorschreeve specerijbark. Fol: 197.
Dog de dispositie omtrend de slegte gesteldheid der
noten perkeraangehouden stukken die met den
(koopman) Bangeman zonde worden overgezonden. Fol:
197.
Den
heer
Commissaris
Generaal
Fijkenius
communiceerd een inhoud van twee missive van Java
ontfangen de eene van (kapitein)Kuvel ende andere van
den gouverneur van die kust. Fol: 198.
Bedeelende het arrivement aldaar van ' Lands Fregaat d'
Amazon het gewapendeschip de Hertog van Brumswijk
ende Brik Harlingen. Fol: 198.
Dat de Amazon op devan Banda verwagt worden
specerij bark zoude gaan kruissen. Fol: 199.
En dat der gezaghebber in den oosthook [….]
Geschreeven gemelde bark bij aankomst aldaar
aantehouden tot het arrivement van gemelde fregat de
Amazon. Fol: 199.
Dat de Hertog van Brunswijk en zijne afgematte
aquipagie te herstellen ter Samarangsche rheede zoude
blijven leggen. Fol: 199.
Als van de plaatzing van ploeg Javasche zeevareende
eenige kannonnurs op de Brik Harlingen tot suspletie der
equipagie. Fol: 200.
Ontfangst eener duplicaat missive vande Ceijlonsche
Ministers in dato 21 april. Fol: 200.
Houdende eerbiedige bedoeling der verdenes waar aan
moest weorden toegeschreeven dat de negotoe niet op
ziijn tijd naar herwaards werden gezonden. Fol: 201.
Als mede doorzaak van het accressement der lasten van
dat gouvernement. Fol: 201.
En verzoek omtrend aanneem van de pagten bij de
boeken. Fol: 202.
Is goedgevonden omtrend het eerste de dispositie aande
Hoge Regering over telaten. Fol: 202.
Terwijl bettrekelijk de opgave van het beloop der lasten
en winsten. Fol: 202.
En het verzoek omtrend de behandeling der pagter zal
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worden gevoerderd de consederatien van den visitateur
generaal Coenraad Martin Neun. Fol: 202.
Resumptie eener missive van den (kapitein) Jan van
Straaten op het gewapendschip De Hertog van
Bruinswijk geschreeven te Samarang. Fol: 203.
kennisgegevende van het noemen Van een zeerovers
vaartuig waar van de maanschap was gevlugt. Fol: 203.
Dat hij om dat het lak was veroorsaak Was geweest te
laten zinken. Fol: 203.
Mitsgaders dat de rovers op de hoek van Pamanoekan
eene geheele negorij hadde. Fol: 203.
En dat de zieken zijner equipagie zig aan de betterhand
bevorden. Fol: 204.
Zo is goedgevonden dit alle voor communicatie aan
teneemen. Fol: 204.
Den heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd dat door hoogst dezelve was
onderhouden den Directeur van de Bank van Leening
Coenraad Martin Neun over de aansteling van den
commissaris dier Jan Justinus Keijzer tot geresummerd
lid in de raad van Justitie. Fol: 204.
Die verklaard had dat de door ontstaand difficulteiten
door de presindenten van waarzijde konde worden dienst
uit den weg geruint. Fol: 205.
Zo is uit dienhoofd de aanstelling van gemelde Jan
Justinus Keijzer voor gearresteert gehouden. Fol: 205.
Een heeft gemelde zijn hoog edelheid verder
gecommuniceert dat hoogst dezelve de president van den
raad van Justitie Godfried Christoffel Fetmenger had
onderhouden over het benoemen van gecomutteerde
Leeden bij de verkoopafscheep van specerijen. Fol: 206.
Die betuigt had ge en zevarigheid door invinden. Fol:
206.
En is uit die hoofd het bezijde vermeldetot een
permanente erder gestatitueerd. Fol: 207.
Waar van aan de Hoge Regering en den raad van Justitie
bij extract zal worden informatie gegeven. Fol: 208.
Den heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd als mede dat Commissarissen ter zee en
te velde door Hoogst dezelve waaren geinformeerd van
de goedkeuring van het plan ter oprigting van den corps
inlandsche cavallerijen. Fol: 208.
En dat gemelde Commissarisen hadde aangenomen de
gevorder de opgave nopens het kostende den zelve
heeren Commissarisen Generaal te zullen supeditceeren.
Fol: 208.
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Zo is besloten die opgave te blijven afwagten. Fol: 209.
genomen inspectie door heeren Commissarissen
Generaal van de militairen in guarnisoen leggende op
Mr. Cornelis, Paulus van Rhijn. Fol: 209.
Die door Hoogst dezelve waaren bevonden zeer wel
gedresseert te zijn. Fol: 210.
Terwijl van die in de stad guarnisoen houdende op
aanstaande woensdag inspectie zal worden genomen.
Fol: 210.
in aan den kapitein commandant van voorschrijven
Genoegen van Heeren ost Mr. Cornelis Paulus van Rhijn
het genoegen van heeren Commissarissen Generaal
werden betijg over zijne over en vegilantie in der dienst.
Fol: 211.
Mitsgaders tot wegneming der disputen over den rang
zijne acta als kapitein word gean tedateert door den
kapitein van het regiment van Wurtembergers. Fol: 212.
Den heer Commissariss en gouverneur generaa Alting
communiceerd tot doorde Ho Regeering op hetzegd
versoek van den kapitein van het Nedreburgh Alting ship
The Bethsij om permissie tot den in en weder uijt voer
van goederen. Fol: 212.
Dog dat dezelve naderhad verzorgt ter voldoening aan de
benodigde reparatie aan zijn schip eenige goederen ter
verkoop aande wal te mogen brengen. Fol: 213.
Het gedaan onderzoek door den commandeur Cats en
Sturen na het opgegeven Lek aan zijn schip. Fol: 213.
Dat het met de opgever over een kom stig hadde
bevonden. Fol: 213.
Dog uit hoofde van de bekomen informatie dat schip en
lading aan de Fransche zondre behooren had de Hoge
Reegering besloten hier omtrend het goedvinden van
heeren Commissarissen Generaal te verzoeken. Fol: 214.
Zo zijnde door hem geproduceerde papieren
geexamineert dog niet voldoen de geconsidereerd. Fol:
215.
Besloten van hem op te eijschen all de schikken zijn
schip en lading concernerende. Fol: 216.
Dog hem in tusschen permitteren deverzogte reparatie
aan zijn schip. Fol: 216.
Examinatie van een pakket papieren niet gemelde
Nederburgh Alting schip van Mauritius aan gebragt. Fol:
217.
Zijn daar van laezeg twee brieven van aan den burger Mr
Joseph Dat en de andere aan den kapitein der artilleri te
Semarang Dominicus Michiel Barbier geaddresserd. Fol:
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217.
Welke laatste van een speculatie inhoud bevonden zijnde
zo is besloten dezelve aan den Javasche Gouverneur te
zenden met recommandatie op op deze lve een wakend
oog te honden. Fol: 217.
oorgedragen verzoek door de Hoge Reegering van de
naar Nederland op gezonden wordende geweesen
Leeden in den raad van Justitie Mr. Albertus Cornelis
Hartman, Mr. Wijnand van Hoesen, Mr. Christianus
Hendrik Christophorus. Fol: 218.
1/Om vrij van transport en korgstgeld ieder hunner een
manslaaff tot oppassing te moge mede noemen. Fol: 218.
2/ Als ook om een gratieuse dispositie nopens hun
tractement en logies op het schip de Onderneming. Fol:
218.
3/ Om een verandering te moge hebbe inde aan hun
gepermitteerd bagagie. Fol: 218.
Zo is de dipositie op voornoem instantien aan de Hoge
Regeering. Fol: 219.
Dog tot interpratatis van het van geschreeven aan de
Hoge Regeering ter hunne opzigte het hier bij vermelde
te verklaren. Fol: 219.
herstelling van den anno 1792 tot staes kind verklaarde
onderkoopman Carel Adriaan Palm. Fol: 219.
En aangehouden dispositie op het gedaan verzoek door
de Hooge Regeering nopens de gagie van den
opperkoopman Pieter Walbeek. Fol: 220.
Quaalificatie aan de Hoge Regeering om tot en ter
partatie haarer publicatie rakende de vrijehandel op
Sumatras Westkust de gemeente bij een nadere
publicatie van het hier bij vermelde te informeeren. Fol:
220.
Als ook om wegens gebrek aan bergplaats de pakhuijzen
op het eiland de Kuijper te laaten emploijeeren totht
opslaand van zuijker. Fol: 221.
Mitsgaders om aan den kapitein op het schip de
Onderneming te vereenen een acte zonder bepaling van
gagie. Fol: 222.
En hem nevens de eguipagie te laten behouden de gagie
die zig op de pakketboot De Kraaij hebben gewonnen.
Fol: 222.
Nadere resumptie der stukkenrakende Japansche Handel
sedert 1784 tot 1793 vermelde oder de notulen van den
16 mei jongstleden. Fol: 222.
Voordelen op doen handel behaald in den van 10 jaren.
Fol: 223.
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En het dezelve in het vervolg komen worden gedreven.
Fol: 224.
• Om bezijde vermelde reedenen zal het Plan van den heer
raad ordinair IsaacFitsingh dien handel bettreffende
vooral s nog niet terexcutie worden gelegd. Fol: 224-227.
• Maar op den presente voorts daar meede worden
gecontinueerd. Fol: 227.
• Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceeren dat door Hoogst deze lve eenige Baalen
Kapok van Javas waaren geschikt om tot een proef naar
China verzonden. Fol: 227.
• En wat die inkoops hadde bedragen. Fol: 228.
• Zo is goedgevonden het zelve dit jaar te doen gevolg
neemen onder aanschrijvens van het ter zjde bediendens.
Fol: 229.
20 juni 1795
• Addres van Commissarisen ter zee ontevelde
voornoemd ter verplaatszing der Europesche militairen
uit de stad naar de waterplaats. Fol: 230.
• Ende oprigting aldaar van bamboese barakkan noodige
bihgebowen etc.. Fol: 230-232.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is de dispositie
daar omtrent aan te hauden. Fol: 233.
• Tot Heer Commissarissen Generaal nopens onkosten
zullen wezen geelucideert. Fol: 233.
• Tot de aanbesteeding der bamboese barakken op het
plein voor de waterplaats is goedgevonden qualificatie te
verleenen. Fol: 233.
• Als mede teapprobeeren de delogeering der Europessen
militairen uit de stad naar de waterplaats. Fol: 234.
• Voorts is nog goedgevonden gemelde militairen des
werkelijk door ander van Mr. Cornelis te doen
verwisselen. Fol: 234-235.
• . Fol: .
• Geaccordeerde voordragten door de Hoge Regering
gedaan. Fol: 236.
• 1/ Om aan den geweesteert de secretaris der Hoge
Regering Godfried Christoffel Fetmenger toe te leggen
het surplus van gagie dat hij in die qualiteit zoude hebben
genoten. Fol: 236.
• 2/ Als om tot ordinair Leeden in de Nederduijtsche
gemeente van Ceijlon herwaaars te bero beroepen den
predikant Willan Rudolph Godfried Kauwerts. Fol: 237.
• beroepen predikant Frederik Lodewijk Mulder. Fol: 237.
• Den Heer Commissaris Generaal Frijkenius vermeerd
dat dezelve voor Batavia had behooren te worden
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beroepen. Fol: 237.
3/ Dat in command op het gewapend schip de Eendragt
de plaats den kapitein Hermanus Muller. Fol: 237.
En den kapitein Hendrik Richman op het schip
Neerlands Welivaren. Fol: 238.
Mitsgaders den kapitein luitenant Jan Simon Schmidt op
het schip de Resolutie. Fol: 238.
Die bij deeze tot kapitein zee is bevordeert. Fol: 238.
Resumptie van een extract resolutie van den raad van
Justitie en een declatoir van den advocaat fiskaal Mr.
Paul Mounier houdende gedaan onderzoek naar de
personen die zig in anno 1792 alhier hebben schuldig
gemaekt aan het drijven van morshandel moet de
overheden van de scheepen west Capelle en de
sterreschaans. Fol: 238.
En is daar uit kome te blijken dat bij om ter zijde
vermelde redenen geene actie teegens dezelve kon
antworden. Fol: 239.
Zo is onder de hier bij vermelde redenen argtie besloten
het voor eerst daar bij te laaten berusten. Fol: 239.
Nader resumptie der stukken concernerende de
eijgendom van schip en lading van het Noord
Amerikaansche schip The Behsij. Fol: 240-242.
Die voldoende zij beschowed. Fol: 243.
Dog daar ook is geblecken dat dezelve Fransche
eijgendom zoude zijn. Fol: 243.
Zo zal hem zijn instantie worden geaccoorderd. Fol: 243.
Dog teevens verpligtigt na bekome reparatie deeze
rheede te verlaaten. Fol: 244.
Den Heer Commissaris Generaal Fijkenius vermerd dat
schip en lading voor een effective Noord Amerikaansche
eijgendom moest worden gehouden. Fol: 244.
Mitsgaders gedoelde Doucerus aande Militairen op
MeesterCornelis tot rijxdaalders 607.41._. Fol: 244-245.
Dat bijde boeken zal worden afgeschreeven. Fol: 246.
Verzoek van Anna Margaretta van Gangel huijsvrouw
van Mr. Christianus Henricus Christophorus Wegener
nopens zoeke acte van revocatie van notaris Gerard Joan
Runstoff getuijgen had gepassen een huwelijkche
voorwaarden. Fol: 246.
En is aan haar bevoorderd het laatstte lid van dat verzoek.
Fol: 247.
waar van extract aanden advocaat Mr. Christoffel
Schultz qq zal worden afgegeeven. Fol: 248.
Mitsgaders aan den raad van Justitie nevens copia van
het request werden gezonden. Fol: 248.
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Onder de hier bij vermelde aanschrijven. Fol: 248-249.
Aanmerkelijk verchill vande behaalde prijs voorde
Amfioen bij het vorige jaar. Fol: 249.
• Waar omtrend van de Hoge Regeering berigt zal worden
gevorderd. Fol: 250.
• Reflectien van den heer Commissaris Generaal Fijkenius
daar omtrend. Fol: 250.
• Aantekening van welmelde zijn Hoog Edelheid ter zijner
de charge. Fol: 251.
• Reserve van den heer Commissaris Generaal
Nederburgh hier teegens tot na het inkomen der
gewordende consideratien van de Hoge Regeering. Fol:
252.
• Veerledige instantie van de ambagtslieden bescheiden
top het eiland Onrust. Fol: 252-253.
• Zullende daar op de consideratien en het berigt vande
Hoge Regering werden gevordert. Fol: 253.
• Hier omtrend het voorgedragen verzoek nopens de
toeteleggen gagie aan (opperkoopman) Pieter Walbeek
als hier bij vermeld worden geinformeert. Fol: 253.
• Aanmerkingen van den hier Comissaris Generaal
Frijkenius daar omtrend. Fol: 254.
• Item van den heer commissaris Generaal Nederburgh.
Fol: 254.
• Den hier Comissaris Generaal Frijkenius produceerd het
berigt ter voldoening aan het verlangen van de
vergadering van XVII nopens de toekomstige staat van
de compagnie en Indie. Fol: 254.
• Nevens de consideratien van den heer Commissaris
Generaal Alting op eene missive door de heeren
Commissarissen Generaal Nederburgh en Frijkenius van
Kabo aan vermelde zijn Hoog Edelheid en nu wijlen de
Commissaris Generaal van Stockum geschreeven. Fol:
255.
• Die in rond leezing zijn genomen. Fol: 255.
• Bepaald vertrok van het schip de Onderneming. Fol: 256.
• En besluit om de dezelve de Kaab te laaten aandoen. Fol:
256-257.
27 juni 1795
• Wat bij het na gaan der orders omtrend de spillagie aan
de scheeps overheden toegelegtd bij de uijt leveering van
pepper in Nederland is kome te blijken. Fol: 258.
• Terwijl se dispositie is aangehouden tot na het nakomen
der notitie van de uitgeleevert deladinge in Nederlanf.
Fol: 259.
• Antwoord van de Mallabaar sche Ministers nopens het
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aangeschreeven bettrekkelijk het formeren van de
staatreekening. Fol: 259.
Reedement door dezelve geallogueerd waarom die onder
bij de boeken van 17943/4 niet heeft komen worden
geobserveerd. Fol: 260.
Dog waar aan in het vervolg stipt zoude worden voldaan.
Fol: 260.
Is omtrend het overste poinct goedgevonden dispositie
aan de Hoge Regeering over te laten. Fol: 260.
in het effect omtrend het tweede te blijven afwagten. Fol:
260.
Ontfangst eener secrete missive vanden gezaghebber Jan
Lambertus van Spall voorschrijve kuste in antword op de
circulaire ordre nopens de admissie van vreemde oorlog
scheepen en zo voort. Fol: 260.
Welke onder stipt bij hem zoude werden geadserveert.
Fol: 261.
Berigt van den Raad van Justitie op het request van
Willem Hendrik G: van Bijland vermeld bij de resolutie
van 18 april jongstleden. Fol: 261-263.
Is verstaan te berusten en de dispositie door den raad
ganomen in dat is december 1794 en 6 februarij 1795.
Fol: 263.
En uit dienhoofde van de hand gewesen de verzoeken bij
voorschrijven request gedragt. Fol: 263.
Waar van extract aan de Hoge Regeering den raad van
Justitie en den suppliant zal worden afgegeeven. Fol:
264.
Den heer Generaal Alting communiceerd het verzoek
aan de Hoge Regering gedaan door den Armenisch
koopman Mekertisch Wassig. Fol: 264.
Behelsende dat hij onkundig van het interdict teegens de
verzending voor particuliere rekening op vraagt hij 884:
kisten had aangebragt. Fol: 264.
en daar om had verzogt dezelve voor de hier bij vermelde
prijzen door de compagnie mogte worden overgenomen.
Fol: 265.
Mitsgaders dat hij aan het goedvinden der Hoge
Regering overlict op welke wijze dat bedragen aan hem
te voldoen. Fol: 265.
Zo is consideration genomen de verleegentheid aan thee
waar in de kaabsche ingezetenen zig zullen bevinden.
Fol: 266.
Goedgevonden der terverzending voor der waards voor
de compagnie over teneemen. Fol: 266.
En hem wanneer scheepen binnen kort voor China
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arrivement te betalen met Japanshe slaaf koper tegens 35
rijksdaalder de 125 ponden. Fol: 266.
Nog in het contrrie geval met garioffel nagulen teegens
78 stuivers het pond. Fol: 266.
Terwijl de Hoge Regering van deeze bepaling voor als
nog niet zal worden geinformeerd maar het zijde
vermelde aan de zelve alleen worden bedeeld. Fol: 267.
Mitsgaders gemelde Mekertitch Wassig zig en tusschen
moeten verbinden om het Japansch Staat Nagulen voor
de bepaalde prijzen te accepteren. Fol: 267.
en is daar en teegen van de hand geweesen het verzoek
van den capitein der Chineesche natie om het gewapende
schip de Christophorus Columbus tot convooij der
Chineesche jonker tot door staat Banka. Fol: 267-268.
Dog zal de Hoge Regeering werdengequalificeerd tot dat
ende te emploijeeren de voor Palembanggedestineerd
pantjallang Dama en Trangans. Fol: 268.
Om de hier bij vermelde reedenen zal het tot een zee
batterij geapproprieert schip Neerlands welvaaren van
zijn onderste laag gerustheid worden geligt. Fol: 268.
Resumptie van een addres van commissaris sen ter zie en
te velde. Fol: 269.
Ia daar omtrend goedgevonden. Fol: 270.
1/ Aan de zelve qualificatie te geeven tot de vergroting
van de kansene op dat waterplaats en den opbouw van
een commandant wooning. Fol: 270.
2/ Goed te keuren de aanbesteeding van een stal voor 120
paarden voor agtijdurij send rijxdaalders. Fol: 270.
3/ Terwijl voornotificatie is aangenomen verplaatszing
der Nationale Militaire op dewaterplaats. Fol: 271.
4/ En den verdere dispositie voorschreven addres
aangehouden. Fol: 271.
Voorgedragen verzoek van den (Lieutenant Collonel)
Carel Hendrik Reimer om ontslagen te worden van den
dienst van scriba bij commissarisen ter zee om te velde.
Fol: 271.
En dat in desselfs plaats mogt worden aangesteld een
(onderkoopman) Laurentius Kisman. Fol: 272.
Aanstelling van dezelve Amanuensis voor den van ses
maanden [….] toelage van 50 ;- termaand. Fol: 272.
Den Heer Commissaris Generaal Nederburgh produceert
hoogst desselfs contra aantekeeningen van den heer
Commissaris Generaal Fijkenius bettrekkelijke de
remonstratie vanden raad van Justitie. Fol: 273.
Die door den heer Commissaris Generaal Fjkenius
ondertekenen gave van het ter zijde vermelde zijn
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overgenomen. Fol: 273.
• Productie door den heer Commissasri Generaal Siberg
van hoogst desselfs aanmerkingen van den Heer
Commissasri Generaal Frijkenius op zig telijk de
gehoude verkoop van Amfioen. Fol: 274.
• Voorgedragen verzoek van den (Lieutenant Collonel)
Carel Hendrik Reimer om ontslagen te worden van den
dienst van scriba bij commissarisen ter zee om te velde.
Fol: 274.
• Gemaakte alternatie den het besluit van den 28 maart
jongstleden nopens detijd van der overnemen van de
residentie Joana door den ingekomen resident van
Barens Jan van Niuwkerken genaamt Nijven hun. Fol:
274.
• wat door omtrend door de Hoge Regering aan den
gouverneur van Java Pieter Gerardus van Overstraten
[….] zal werden aangeschreeven. Fol: 275.
• Nadere deliberatie omtrend de depeche van het schip de
Onderneeming naar Nederland. Fol: 275.
• En is noodzakelijk geoordeeld dat de kaabs de goede
hoop door dat dezelve word aangedaan. Fol: 276.
• Aanschrijven aan den commissaris Sluijsken aldaar
bettrekkelijk voorschreeven bodem. Fol: 276.
• Bepaling van der zelver vertrek op den 12 der maand
julij. Fol: 277.
• Afschaffing van het […] van vendutien van het huijs van
den kapitein der Chinesesche natie van scheepen die nog
tot de vaart konne worden geemploijeerd. Fol: 277.
• Zullende het zelve aldaar maar alleen plaats hebben van
geheel afgevaaren scheepen. Fol: 277.
• Terwijl de eerstgemelde in het stads of heeren Logement
zullende moeten worden opgeveild. Fol: 277.
• Als ook een het publick advertentie te geeven van de
equipagie goederen die daar bij zullen worden verkogt
en wat daar voor aande compagnie zal moeten worden
betaald. Fol: 278.
• Gemaakte refloctien omtrend de door den commandeur
Andriesse de Hoge Regeeringe waarde en het gering
emploij dat het verkogte schip den Arend konde worden
gemaakt. Fol: 278.
• Die des wegens door de Hoge Regeering zal worden
geoordonneerd zig satisfactorie te verantwoorden. Fol:
279.
2 juli 1795
• Ontvangen berigt van Bantam van de verschrijving van
twee Fransche Fregatten van 44 en een Brik van 20
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stukken in Straart Sunda. Fol: 280.
Die bereid schip Engelsche particuliere schip de
American Maachand twee kruissende inlandsche
prauwen ende [Tjiritasche] wagt [praauw] hadde
genomenin Straart Sunda. Fol: 280.
en heer Commissaris Generaal Frijkenius communiceerd
de door Hoogst desselfs afgevaardigde orders aan den
kapitein Jan van Straalen. Fol: 280.
Mitsgaders dat de pacquet boot De Maria Louiza gereet
legt omte konnen zeijlen. Fol: 281.
En hetgewapend schip Ijselmonde op de rheede stand te
komen. Fol: 281.
En de heer Commissarissen Generaal Alting van de
bereijds gegeven informatie aan den gouverneur van den
Javash Noord Ooskust Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten van de verschrijving van voorzeijde
vijandelijke scheepen. Fol: 281.
Zo is besloten om tot over breng order aan den (kapitein)
ter zee) Jan van Straaten ten eersten onderzeil te laten
gaan de pacquet boot De Maria Louiza. Fol: 282.
Voorstell van den heer Commissaris Generaal Frijkenius
om het gewapendschip De Eendragt ten spoedigste te
equiperen. Fol: 282.
En om daar toe te ligten de equipagie van de parrticuliere
ingehuurde scheepen. Fol: 282.
Al om gemelde bodem nevens De Christophorus
Columbus ende Hertog van Brunswijk naar Straat Sunda
tedepecheeren. Fol: 282.
Zo is om bezeijde vermelde reedenen goedgevonden des
lands fregat De Amazone meede van Java herwaards te
laten komen. Fol: 283.
Om gecombineerd met De Eendragt de Christophorus
Columbus ende pacquet boot de Kraaij naar Straat Sunda
te vertrekken. Fol: 283.
In het terzijde vermeld geval zal De Amazon nevens de
Hertog van Brunswijk weder naar Java moeten op
boegen. Fol: 283.
En is den heer Commissaris Generaal Frijkenius verzorgt
te Eendragt zo spoedig mogelijk te laten bemannen en
om daar toe des noods te emploieeren de manschappen
van de ingehuurde scheepen. Fol: 284.
Communicatie door welmelde zijn Hooog Edelheid
Frijkenius van den inhoud eener afgevaardigde missive
aan den (capitein) des Lands fregat van oorlog De
Amazoon A: Kuvel. Fol: 284.
onlessbaar (robek). Fol: 285.
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•

Den heer Comissaris generaal Siberg ver[zogt] in
dezelve het voor [ …] te doen om aan de [riderten] op
Cheribon de straand comptoiren langs Java van
voorszeijde schijning der Transen kennis te geven. Fol:
285.
• Met recomendatie van stadts hunne hoede te zijn. Fol:
285.
• Ontfangst van twee missive van. Fol: 286.
4 juli 1795
• Houdende eene communicatie van de relaasen gegeeven
door de inhanden der Fransche geweest zijnde inlenders.
Fol: 286.
• Dat de Fransche om de oost waaren gestoken. Fol: 286.
• Een de Engelsche prijs om de west. Fol: 286.
• En de andere van de verdere gehanden cours door
geinformerd Fransche scheepen. Fol: 286.
• Den commissaris Generaal Nederburgh communiceerd
het door hoogst dezelve in het werk gesteld op den
ontfangst van last gemelde tijding. Fol: 287.
• Resumptie dat de franshen het op Java gemunt hebben.
Fol: 287.
• Waaroom copia van voorschreeven tijding aan den
gouverneur van Javash Noordooskust Mr. Pieter
Gerardus van Overstraten worden gezonden. Fol: 288.
• Met aanschrijvens dat des Lands fregat van oorlog De
Amazoon, om de gewapende scheepen compagnie schip
De Hertog van Bruinswijk en de Brik Harlingen aldaar
aantehouden. Fol: 288.
• Mitsgaders om met overleg daar (kapitein) Kuvel daar
van een nuttige gebruijk te maken. Fol: 288-289.
• Als ook om de devaart langs die Javash Noord oostkust
zonder convoij
afqualificatieten strengste
te
interdiceeren. Fol: 289.
• Deliberatie af het van uit zoude komen zijn dat de
wapende scheepen De Eendragt ende Christophorus
Columbus wierden afgezonden om de om de Fransen
optezoeken. Fol: 290.
• Is daar omtrend het ter zijde vermelde in seriuse
aanmerking genomen zijnde. Fol: 290.
• Goedgevonden daar van voor als nog aftezien. Fol: 291.
• den
heer
Commissaris
Generaal
Frijkenius
communiceert de plaatzing van 100 militairen, 50
Chinese, en 50 In landers, op het gewapend schip De
Eendragt. Fol: 291.
• Is hoogst dezelve voor de genomemoeite bedankt. Fol:
292.
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en verzogt de equipagie van het schip Sant Laurens met
100 man te versterken. Fol: 292.
Als ook de kotter de Patriot bij het eiland Onrust op
brandwagtte laaten leggen. Fol: 292.
Met onder aan die gezaghebber om bij aankomst van
vijandelijke scheepen het volk van Onrust herwaars te
transporteeren. Fol: 292.
Qualificatie aancommissarissen ter zee en te velde
nopens de executie der besluiten het defensie weeten
bettreffende. Fol: 292.
Nevens genoemde perzoonen als schuldig aan het plegen
van het Crimen Nesandum. Fol: 293.
Den heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerd de gedaane protestatie der manschappen
van de particuliere ingehuurde scheepen teegens de
plaatzing op het gewapend schip de Wendragt. Fol: 293.
Is goedgevonden zig daar aan niet te bekrunnen. Fol:
294.
Maar hen te laaten iformeeren dat zij geduurende dat
emploij de gagie van des kompagnies zeevaarende zullen
win. Fol: 294.
Mitsgaders in [cas] van verminking het zelve als
compagnie dienaaaren zullen genieten. Fol: 294.
Resumptie van een addres van Commissarissen ter zee
en tevelde nopens de oprigting van tweenof vier
bataillons Madureesche in Sumanapsche Militairen in
stede van Troupes van den Keijzer of Sulthan van Java.
Fol: 295-296.
Aanmerking daar omtrend. Fol: 296.
En is uithoofde der Noodzakelijkheid besloten 500
mannen primoplan vande militairen op Java te laaten
aanwerven. Fol: 296-297.
Als ook om te Sourabaija een depot van 100 man op te
mogten. Fol: 297.
En der zelver gagie te doen ingaan bij hunne aankomst
ter dezer hoofdplaatsze. Fol: 298.
Dog waar omtrend na der informatie van voornoem
commissarissen zal worden gevraagd. Fol: 298.
Nader berigt bij missive van Banda vanden staat der
noten perken aldaar. Fol: 299.
mitsgaders van den uitslag eener zending aande
Papoesche Eijlanden. Fol: 299.
Zo is omtrend het eerste goedgevonden te verderen de
consideratien der Hoge Regeering. Fol: 300.
En omtrend het twee de aantekenen dat den Bandasche
Burger van Steenberger bij zijn resident alhier een
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monster van de op die kust gevonden wordende noten
hooft overgegeven. Fol: 300.
• Die geexamineerd dog met schadelijk voor de specerije
handel zijn bevonden. Fol: 300.
• Productie ter tafel van het berigt aande vergadering van
XVII vermeld bij notulen van den 20 hynij. Fol: 301.
• Reflectien van den heer Commissarissen Generaal
Nederburgh bij resumptie van het zelve. Fol: 302.
• 1/ nopens Makassar. Fol: 302-304.
• 2/ Bettrekkelijk Timor. Fol: 304.
• 3/ Als ook omtrend Sumatras West Kust. Fol: 304-305.
• 4/ Omtrend de vaart met ingehuurde en afschaffing van
eijgescheeft vaart. Fol: 305.
• 5/ Omtrend de leverantie van cattoene garensJavash. Fol:
306.
• 6/ Item omtrend de indigo. Fol: 306.
• 7/ Item omtrend de zuijker. Fol: 306-311.
• 8/ Omtend de particuliere vaart en handel op de west van
Indie. Fol: 312.
• 9/ Bettrekelijk het kostende der Politie dienaren. Fol:
312.
• 10/ Item omtrend de benodigde scheeps uimte van Indie.
Fol: 312.
• 11/ Item omtrend het eijschen van houtwerken van Java.
Fol: 312.
• 12/ Item omtrend de equipagie goederen tot gerich der
particuliere scheepen. Fol: 313.
• 13/ Item omtrend decontribuien penningen aande
adminaliteid voor het honden van een fregatten in de
Indie. Fol: 313.
• Zo zijn die 13 pometen in even zo veel besluijten
gevonverteert. Fol: 314.
• Dat berigt gearressteert. Fol: 315.
• En den heer Commissarissen GeneraalNederburgh voor
zijne genomemoeten bedankt. Fol: 315.
11 juli 1795
• Resumptie der ingekome consideratie van den durecteur
generaal WillemJacob van de Graff nopens de
Mallabaar. Fol: 316.
• Waar op de dispositie is aangehouden. Fol: 316.
• Geaccoordeerd verzoek door 38 van Ceijlon herwaartds
overgekomen militairen gedaan om naar derwaards terug
te kennen. Fol: 317.
• Mitsgaders Paulus van Der Stengh op beloften van
betenschap weder in den dienst van de compagnie
aangenomen als jong adsistent. Fol: 318.
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Terwijl de Hoge Regeering het hier bij vermelde op zijn
[…] zal worden geschreeven. Fol: 319.
Nadere
resumptie
van
berigt
van
Heeren
Commissarissen ter zee Wiegerman van der Weert en te
velde. Fol: 319.
Houdende den zelven consideratien op neevens gemelde
vier poincten rakende de Militairen op Mr. Cornelis. Fol:
320.
En bedeeling van verleende qualificeerde aan den
commandant Van Rhijn om het volk aldaar in bakken te
verdeelen. Fol: 321.
Mitsgaders van de verkeerde beehandeling die en plaats
had omtrend het equivalent aan de Inlandsche militairen
toegelegd voor het gemis van Arak. Fol: 321.
En een aantooning van nootzakelijk e uijtgeven tot het
schoonhouden der stads wallen en buiten posten. Fol:
321.
Als ook verzoekende gagie der Inlandsche sergeanten
gelijkt te stellen op ses rijksdaalders ter maand. Fol: 321.
Zo is omtrend het eerste poinct goedgekeurd het tappen
van Kaabsche wij op de poste Mr. Cornelis de bottel. Fol:
322.
En in de opgave van het tweede poinct welke wijse het
vrundvlees aldaar in de na bij had op de minst
kostbaarste wijze zal konnengeslagt bewust. Fol: 322.
Dog voor als nog niet geaccoordeert de verzogte
qualificatie tot den inkoop van een boerewagen en een
span paarden. Fol: 322.
En onder bezeijde vermelde aanmerking en meede berust
en de gegeven elucidatie nopens de menage. Fol: 323.
Reflectien omtrend de hoge prijs waar voor de
schoenende nationalemiitairen worden aangerekend.
Fol: 323.
Die voortaan van Java zullen moeten worden geeischt.
Fol: 323.
Gevoelen van den hier Commissaris Generaal Fijkenius
de behandeling der Wurtenbergers militairen. Fol: 323324.
Om bezeijde vermelde redenen zal bij provisie
qualificatie werden verleend tot de verstrekking van een
stuijvers meer per dag tot toepijs voor ieder soldaat. Fol:
324.
Commissarissen voor[….]] in het [….] van buffel den
aanbevoelen. Fol: 325.
[….] der garnisoen beschikking omtrend de bedoeling
der militairen in bakken op voorschreeven veldschens.
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Fol: 325.
Als ook het emploij een houtwerken van deuitgebruiken
britsen taffels en banken. Fol: 325.
Mitsgaders den inkoop en houte borden bakken. Fol:
325.
Ter wijl het getal der slaven aldaar met drie stuks zal
worden vermeerderd. Fol: 325.
Gemaakte alteratie in het besluit der voornoem
commissarissen genomen omtrend het empooij van het
Araksgeld. Fol: 326.
En garnizoen schrijver 70 rijksdaalders en aan ieder
(kapitein) maandelijks uijt compagnie kasse maanden.
Fol: 327.
Het maandelijk ontvangen worden araks tot het schoon
houden stads wallemenzo [….]. Fol: 327.
Ter wijl daar door voor vervalen is gehouden het verzoek
in rijksdaalders 250 des maands tot voorschreeven
anderhond. Fol: 327.
Dog geaccoordeerd het voorstel om de srgeanten der
Inlandsche compagnie te stellen opriksdaalders 6 ter
maand. Fol: 327.
Resumptie van het slot op de Bataviasche negotie boeken
de Anno 1793/1794 neevens de aanmerkingen van den
heer Commissaridsen Generaaal Sibergh daar op. Fol:
328.
Welke beijde stukken nog niet het schip de
Onderneeming de vergadering van XVII zal worden
aangeboden. Fol: 329.
Als ook nevensgemelde geven gearresteerd om het
gemelde bodem naar Nedreland te verzenden. Fol: 329.
Den heer Commissaris Generaal Fijkenius produceerd
hoogst desselfs remarques op het nader contra advis van
den heer Commissaris Generaal Nederburgh
concerneerende de opzending van drie leeden van den
raad van Justitie naar Nederland. Fol: 330.
Zijn Hoogst edelheid Nederburgh [….] zig aan de daar
omtrend genomen besluiten de vorige advissen. Fol: 331.
En is verstaan alle de resolutien en stukken daar toe
betterekkelijk de vergadering XVII en heeren
gecommitterdens tot de zaken van de kompagnie met het
schip e Onderneeming aan te bieden. Fol: 331.
Ontfangst eener missive van Eduard Daniels en Mr.
Carel Saxe [….] gedateerd Kabo den 31 maart Jongst
leeden houden de Communicatie van hun arrivement
aldaar op den 14 bevorens. Fol: 331.
Om terzijde vermelde reeden zal den dag van het vertrek
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van het schip de Onderneeming voor als nog met werden
bepaald. Fol: 332.
• Den
heer
Commissaris
Generaal
Fijkenius
communiceerd aan Cabo De Goede n inhoud eener
missive van den des Lands kapitein Dekker van Cabo De
Goe3de Hoopgeschreeven meldende zijn aankomst
aldaar en heteen hem op dereijze was omtrent. Fol: 332.
• Zo is gemelde zijn Hoog Edelheid voor de gegeven
communicatie bedanken. Fol: 332-333.
12 juli 1795
• Den
heer
Commissaris
Generaal
Fijkenius
communiceerd ontfangst eener missive van den
gouverneur van ava Noord oost Kust. Fol: 334.
• Bedeelendede depeche naar herwaards van het
gewapend schip De Hertog van Bruinswijk. Fol: 334.
• Zo is daar door het aangeschreeven omtrend het aldaar
aan houden van gemeldebodem van den 4 deezelve
komte vervallen. Fol: 334.
• […] compagniesbezittingen diende te worden in het
werkgesteld. Fol: 335.
• Besloten om gemelde gewapendschip nevens de
Christophorus Columbus hadden Brik Harlingen ten
eerste naar Samarang terug te zenden. Fol: 336.
• Aan den gouverneur aldaar aan te schrijven omtrent
overleg der es Lands kapitein Kuvel daar van het [..]
gebruijk te maken. Fol: 337.
• Geleesen een missive van den kapitein op het Johan van
Overstraten in het gewapend schip De Hertog van
Bruinswijk zijnterug te Semaranghoudende Kruijstogt
bij Mandelijkt en gesteld zijner. Fol: 337.
Net-secrete resoluties.
1794 - 1798
2 delen
De resoluties, die soms besoignes worden genoemd, hebben marginalia en
zijn ondertekend.

17

1794 oktober 15 - 1797 februari 17
15 oktober 1794
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh produceerteen schriftelijk addres van den
Secretaris Daniels relatief zijn gevraagd ontslag. Fol: 1.
• Waar op na deliberatie en uit aanmerking van het
nevensgemelde. Fol: 3.
• Goedgevonden is den gemelde Secretaris Daniels tot de
continuatie in deszelfs post te persuadeeren. Fol: 4.
• Doch terwijl daar voor wijnig apperentie is. Fol: 5.
• Word noodig geoordeelt te delibereeren hoedanig als dan
te handelen. Fol: 5.
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Wat Heeren Commissaris Generaal bij de deliberatien
daar omtrend hebben betuijgd. Fol: 5.
• Wat al verder is gereflecteert. Fol: 6.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh informeert het besoigne omtrent het
toegebragt Soulaas aangemelde secretaris. Fol: 6.
• Verdere deliberatien en zwarigheeden tot eene gunslige
dispositie op deszelfs verzoek. Fol: 7.
• Doch uit hoofde der uitdrukkelijke van de vergadering
van XVII. Fol: 9.
• Is na deliberatie goedgevonden gemelde Secretaris
Daniels deszelfs verzogt ontslag te verleenen om te
mogen repatrieeren. Fol: 9.
• En Heeren Meesters van al het voorgevallene ten dien op
zigten volledigte informeeren met representatie van het
nevenstaande. Fol: 9.
• Wat vervolgens gemelde secretaris door den Heer
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh
is voorgehouden. Fol: 10.
• Wat gemelde secretaris daar op heeft geantwoord. Fol:
11.
• Nadere aanmoediging tot continuatie door een der leden
aan hem gedaan. Fol: 11.
• En vermits alle pogingen tot continuatie van den zelven
vrugteloos scheenen. Fol: 11.
• Is door den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh aan hem gecomuniceerd de
gunstige dispositie van Commissarissen generaal op zijn
verzoek. Fol: 12.
7 november 1794
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh produceert Hoogst deszelfs consideratien en
omtrent de defensie der Bataviasche rheede en Eilanden.
Fol: 13.
• Waar op bij deliberatie door den Heer Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius is geadviseert. Fol:
16.
• Om het getal gewapende scheepen op drie bepaald te
laaten. Fol: 16.
• De Heeren Commissarissen Generaal Willem Arnold
Alting en Johannes Siberg adviseeren het getal dien
scheepen te brengen op vier stuks. Fol: 17.
• En is dien volgens goedgevonden bij de aan handen
zijnde drie gewapende scheepen nog een vierde te vogen.
Fol: 17.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
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Nederburgh inhoreert Hoogst deszelfs voorstel tot een
meerder getal gedaan. Fol: 17.
Deliberatien omtrent de bezetting der rheede met
afgevaaren scheepen met zwaar geschut gemonteert. Fol:
17.
Waar na goedgevonden is ten dien einde twee scheepen
te doen appropried. Fol: 18.
En die opspringen te laaten leggen. Fol: 18.
Voorts is goedgevonden en verstaan bij het expedieeren
der retour scheepen in het oog te houden. Fol: 18.
De compleet blijving van de equipagie der gewapende
scheepen. Fol: 18.
Omtrent het poinct rakende de samenhouding der aan
handen zijnde magt op de rheede. Fol: 18.
Heeft de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius voorgestelt een der gewapende scheepen naar
straat Sunda te zenden ter bekruissing op de uit komende
scheepen. Fol: 19.
Waar op na deliberatie in overweeging van nevenstaande
redenen. Fol: 19.
Goedgevonden is de aanhanden zijnde magt op de rheede
geconcentreert te laaten. Fol: 19.
Met op schorting van de kruispost voor den Hertog van
Bronswijk. Fol: 20.
Zullende voorts de gewapende scheepen voor drie
maanden gevictuateert worden. Fol: 20.
Is goedgevonden de tegenswoordige staat van het Eiland
onrust te laten opneemen. Fol: 20.
En daar toe te committeeren den Directeur Carel Fredrik
Reijmer en Major Cornelis Josi. Fol: 20.
Voorts de voorschreeven Collonel Carel Fredrik Reijmer
nog te demanderen gemelde Eiland te verstrekken met
een batterij voor gloeiende kogels. Fol: 20.
In het doen repareeren der gewapende scheepen zal de
nevensgemelde directie worden gehonden. Fol: 20.
Is verder verstaan den commandeur en equipagiemeester
te ordomeeren. Fol: 21.
Alle de op onrust ter vertimmering leggende scheepen
naar de rheede te doen te rug keeren. Fol: 21.
Omtrent het onderzoek der genoomene maatregulen ter
defensie van het Eiland onrust onde Bataviasche rheede.
Fol: 21.
Is goedgevonden te blijven afwagten de elucidatien van
den heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting.
Fol: 21.
Met verzoek aan den Commissaris Generaal Johannes
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Siberg als waarnemende het Directoraat Generaal om de
op onrust opgeslagen leggende rijst te doen afscheepen.
Fol: 21.
• Bij de deliberatien over de noodzakelijkheid van een bij
zondere instructie voor de gewapende scheepen. Fol: 22.
• Heeft de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius het nevenstaande verklaart. Fol: 22.
• En is voorts goedgevonden de gemelde Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius tot het fermeeren
van een linie en instructie voor de gewapende scheepen
te verzoeken. Fol: 22.
10 november 1794
• De Raad Extraordinair Pieter van de Weert rapporteert
het gegeevene relaas door de van Mauritius alhier
aangebragte krijgsgevangenen. Fol: 23.
• Waar in dat relaas bestaat. Fol: 23.
• Na resumtie van het voormelde relaas en daar op
gevallene consideratien. Fol: 27.
• Produceert de Heer Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis
Nederburgh
hoogstdesselfs
nadere
consideratien tot algemeene vijligheid. Fol: 27.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 30.
• Het getal der gewapende scheepen te brengen op vijf.
Fol: 30.
• En bij de aanhanden zijnde ten dien einde te voegen de
scheepen Candia en De Eendragt. Fol: 30.
• Met excuseering van het schip Teijlingen. Fol: 30.
• Voorts ook te armeeren de Brik Harlingen tot een
advisjagt. Fol: 30.
• Nog is goedgevonden. Fol: 31.
• 1) De Equipagie van de Fransche fregatten La Recherche
en L' Esperance hier aantehouden. Fol: 31.
• In een gedeelte der zelve naar Tanjongpoura en naar
Tangerang te transporteeren. Fol: 31.
• En het overig gedeelte op Meester Cornelis te laaten
verblijven. Fol: 31.
• 2) De van Ceijlon gearriveerde militairen hier
aantehouden. Fol: 31.
• En van de man schappen van Meuron de heeft op onrust
te laaten verblijven. Fol: 31.
• 3) Den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg als
Directeur Generaal te verzoeken de op onrust en Edam
leggende rijst van daar te laten of haalen. Fol: 31.
• 4) De Javasche Cheribonsche en Bantamsche bediendens
van de bekomene narigten van Mauritius te informeeren.
Fol: 32.
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Met last aangemelde bediendens tot het neemen van alle
mogelijke precautien. Fol: 32.
• 5) De Malacsche Ministers mede kennis te geeven van
de waarschijnelijke expeditie der Franschen. Fol: 32.
• Met last om daar van de Engelsche scheepen
informeeren. Fol: 32.
• En adsistenten te verzoeken. Fol: 32.
• 6) Het Engelsch Gouvernement in Bengalen mede te
informeeren van het voorschreeven relaas der
gearriveerde krijgsvangen van Mauritius. Fol: 32.
• En al mede adsistentie te verzoeken. Fol: 33.
• 7) Op de nevensgemelde aanmerking van den Heer
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh.
Fol: 33.
• De particuliere vaart van alle plaatsen op Java te laaten
stilstaan. Fol: 33.
• De Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius communiceert de door Hoogstdezelve
gegeevene ordre tot het approbeeren van Neerlandsch
welvaaren en Berkhout voor batterij scheepen. Fol: 33.
• Waarmede goedgevonden is zich te conformeeren. Fol:
34.
• Wordende deplaatzing van voormelde bodems aan
hoogstdezelve gedefereert gelaaten. Fol: 34.
• Voorts is verstaan in gemelde scheepen te bergen een
parthij provisien voor de rheede in cas van alarm. Fol:
34.
• En den Capitain Lieutenant van het schip Berkhout in
deszelfs gezag te doen vervangen door den Capitain
Wijnand Lucas Baggers. Fol: 34.
• Mitsgaders de Capitains der voorschreeven batterij
scheepen te laten Jouisseeren van eene somma van 150
rijkdaalders ter maand voor tafelgoed. Fol: 34.
• Voorts ook de subalterne officieren te laaten
provisiteeren het douceur aan de officieeren van de op de
rheede en onrust zich bevindende scheepen toegelegt.
Fol: 34.
• Gearresteert eene secreete missive aande Javasche,
Cheribonsche en Bantamsch bediendens. Fol: 35.
• Item naar Malacca. Fol: 35.
15 november 1794
• Lecture van een relaas gegeeven door John Willis als
krijgsgevangene van Mauritius herwaarts gezonden. Fol:
36.
• Omtrent de magt ende voor nemens der Franschen. Fol:
36.
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Waar op na deliberatie en nevenstaande voor afgegaane
aanmerkingen. Fol: 38.
Goedgevonden is in de genomene precautien ter defensie
re berusten. Fol: 40.
Doch ter spoedige ontfangst van tijding uit straat Sunda.
Fol: 40.
1) Aanden gecommitteerden tot den inlander op te
dragen in huuring van ses kruijs vaartuijgen over
gemelde straat. Fol: 41.
2) Den Bantamsche commandeur te gelasten op te
geeven de door ben genoome maatregulen ter bekooming
van tijding uit de straat. Fol: 41.
Als mede waarom van de daar omtrent gestelde ordre zo
weinig effect besperut wordt. Fol: 41.
3) Gemelde commandeur nader te recommandeeren. Fol:
41.
Van al het voorvallende in straat Sunda ten spoedoigsten
informatie herwaarts te zenden. Fol: 41.
4) Hem te qualificeeren tot het gebruik van alle
benoogdigde meddelen. Fol: 41.
Onder voorhoudeing nogtans tot het doen van nieuwe
instantie bij den koning tot equipeerong van nog een a
twee kruijs vaartuijgen. Fol: 41.
5) Overgemelde commandeur te gelasten de ingekome
tijdingen ten eersten te doen overbrengen. Fol: 42.
Daartoe de wegen in orde houden. Fol: 42.
Mitsgaders twee maal ter week rapport te zenden aanden
Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh van alle bekomen narigten. Fol: 42.
6) Voorts den zelven onder het oog te brengen het
vertrouwen van Heeren Commissarissen Generaal op
eene goede precautie voor vijandelijke aanval. Fol: 42.
Uit hoofde van nevensgemelde aanmerking. Fol: 42.
Is goedgevonden aan de gezag voorders der kruijs
vaartuijgen ter hand stellen eene secreete missive ter
afgave
aandeverheder
herwaarts
gedestineerde
compagnie scheepen. Fol: 42.
Waar bij gemelde overheeden gelast worden om bij het
eerste narigt van vijandelijke overmagt decours naar
straat Balij te stellen. Fol: 43.
Om inde baaij van Oeloepampang nadere beveelen
aftewagten. Fol: 43.
Met verdere ordre wat te doen ingeval zij gemelde straat
niet kunnen bereiken. Fol: 43.
Deliberatien omtrent het transport van onrust en de
kuiper der als aldaar leggende koopman schappen. Fol:
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43.
Wat de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius heeft aangemertkt omtrend het defendeeren
van eerst gemelde Eiland door een batterij voor gloeinde
kogels. Fol: 43.
Wat de Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
heeft verklaart nopens de berging hier ter plaarts der
voorschreeven koopman schappen. Fol: 44.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 44.
Van den Major Cornelis Josi berigt te verderen omtrent
de ervarenheid van het corps Arthilleristen in het
schieten met gloeinde kogels. Fol: 44.
Doch niet temin de op voorschreeven Eilanden leggende
articulen provisioneel naar de scheepen op de rheede te
doen overvoeren. Fol: 44.
Tot er gelegenheid zal zijn daar voor bergplaatsen te
laaten aanbouwen. Fol: 44.
Is goedgevonden om nevens gemelde reedenen de
gereedleggen de retour vloot provisioneel nog aan te
houden. Fol: 44.
Voorts de geschut voerende retour bodems in de Linie te
plaatzen. Fol: 45.
Behoorlijk te bemannen. Fol: 45.
Zijnde nog besloten geonder militairen van Meuron op
Onrust te laaten verblijven. Fol: 45.
Maar op de geweezen retour bodems te verdeelen. Fol:
45.
En dezelve te doen remplaceeren dor nationale militairen
en oosterlingen. Fol: 45.
Nog is goedgevonden in de scheepen op de rheede een
voorraat van brandstaffen te doen bergen. Fol: 46.
Om in cas van nood den brander uittestekken. Fol: 46.
Wijders den commandeur te gelasten alle andere werken
te laten stilstaan. Fol: 46.
Tot de defensie der rheede in orde zal zijn. Fol: 46.
Deliberatien omtrent het projecteeren van scheepen voor
de tweede bezending naar Nederland. Fol: 46.
Waar na goedgevonden is. Fol: 47.
Den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg als
Directeur Generaal te verzoeken met het beladen dier
bodems provisioneel nog geen begin te maaken. Fol: 47.
Voorts is nog beslooten geen scheepen door straat Sunda
te depecheeren. Fol: 47.
En de naar Bengalen aangelegde paketboot zee meeuw
door straat Balij te verzenden. Fol: 47.
Nog is goedgevonden om nevenstaande redenen aftezien
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om ghet doen waarschouwen aan de overheeden der
Chinasche retourscheepen en het Japans Schip. Fol: 47.
• Der waarschijnlijkenheid van vijanden in het voorwater.
Fol: 47.
• De Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
communiceert eene missive door hoogstdezelve
geschreeven aan den Heer Java's gouverneur. Fol: 48.
• Vragende deszelfs consideratien omtrent de route der
retourscheepen door straat Balij. Fol: 48.
• En wel speciaal omtrent nevenstaande poincten. Fol: 48.
22 november 1794
• Met alteratie van voorschreeven besluit is goedgevonden
de pakketboot de zee Meeuw door straat Sunda te
depecheeren. Fol: 50.
• En die bodem te doen convoijeeren door de Amazoon en
de Hertog van Brunswijk. Fol: 51.
• Met nevenstaande recommandatie aande overheeden
dien bodems. Fol: 51.
• De Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius communiceert het ontdekt gebrek omtrent de
geschutpoorten van het schip de Eendragt. Fol: 51.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is hier van de
Heeren Hooge Committenten kennisse te geeven. Fol:
52.
• Ontfangst eene missive van den Bataviasche
commandeur dato 19 november in houdende. Fol: 52.
• De bereitwilligheid van den koning tot het toerusten van
nog twee kruisvaartuijgen. Fol: 52.
• Nog zijn ontvangen twee missivens van gemelde
commandeur dato 20 en 21 dezer bedeelende. Fol: 53.
• De overmagte verschijning van een schip uit de Noord.
Fol: 53.
• En deszelfs ankering onder Poulo Panjang en. Fol: 53.
• Gearresteerde missive aan gemelde commandeur. Fol:
53.
• Ontvangst eener missive der Bantamsche bediendens
dato 21 dezer. Fol: 53.
• In antwoord op het aan hun circulaire aangeschreevene
nopens de toerusting der Franschen. Fol: 54.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 54.
• Het genoegen van Heeren Commissaris Generaal te
betuigen over de gewoone voorzongen van der koning.
Fol: 54.
• Voorts is op den bij voorgemelde missive te kennen
gegeeven geneigdheid vander koning tot het aanleggen
van eene batterij. Fol: 54.
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En Hoogstdeszelfs versoek om een daar toe bekwaam
persoon derwaarts te zenden. Fol: 55.
Goedgevonden te rescribeeren. Fol: 55.
Dat men vermits gebrek aan kundige lieden verpligt is
zulks uittestellen. Fol: 55.
Doch het opwerpen van een aande batterij aan den
koning in consideratie te geeven. Fol: 55.
En in dat geval aan hoogstdezelve af te geeven de op het
fort Speelwijk overtollig zijnde canons. Fol: 56.
Op het verzoek van den koning om adsistentie het
nevensgemelde ammunitie goederen is wijders
goedgevonden. Fol: 56.
Hoogstdezelve daar meede te gerieven. Fol: 56.
Onder deeze vermindering. Fol: 56.
Voorts is goedgevonden zich te laten welgevallen zo wel
de door de Bantamsche Ministers genome maatregulen.
Fol: 57.
Ter spoedige overbrenging der brieven. Fol: 57.
Als de aanhouding in het fort Speelwijk der aldaar in
voorraad zijnde rijst. Fol: 57.
Nog is verstaan den commandeur aldaar te qualificeeren.
Fol: 57.
Tot het uitlven van matige promien voor het spoedig
herwaarts brengen van tijdingen. Fol: 57.
Op de verzogte informatie der Bantamsche Ministers in
hoeverre de Juragans aldaar onder het verbod der
particuliere vaart van Java begreepen zijn. Fol: 57.
Is goedgevonden te verklaaren dat zulks tot de
indendienst der compagnie zijnde geen relatie heeft. Fol:
57.
Doch die lieden te waarschouwen om voor vijandelijke
scheepen op hunne hoede te zijn. Fol: 58.
De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh produceert een plan voor de inlandsche
kruisvaartuigen. Fol: 58.
Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 64.
1.) De nevenstaande kruisposten voor hun te bepaalen.
Fol: 64.
En op drie van dezelve een Europees te plaatzen. Fol: 64.
2.) Aangemelde Europeesen toe te leggen een tractement
van 20 rijksdaalders ter maand. Fol: 64.
Met toe zegging van een premie van 501 rijksdaalders.
Fol: 64.
3.) Aan de inlanders mede toe te leggen eene premie als
vooren. Fol: 64.
4.) De Juragans en inlanders te instiueeren hoe zich te
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gedragen. Fol: 64.
• 5.) Van alle op gemelde kruisvaartuigen dienst doende
inlanders notitie te laaten houden. Fol: 65.
• 6.) Bemanning dier vaartuijgen. Fol: 65.
• 7.) Der zelver armeering. Fol: 65.
• 8.) Der zelver verstrekkingen. Fol: 65.
• 9.) De waarde van ijder vaartuig te bepaalen op 100
rijkdaalders. Fol: 65.
• Geresumeerde secreete ordre voorde overheeden der
herwaarts gedestineerde scheepen. Fol: 66.
• Ter afgave aan dezelve door gemelde kruijs vaartuigen.
Fol: 66.
• Berigt van den Major Cornelis Josi nopens de
ervarenheid van het corps arthilleristen in het schieten
met gloeiende kogels. Fol: 66.
• Verzoekende daar bij augmantatie van dat corps. Fol: 67.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is de twee eerste
poincten van dat berigt voor voldoende te houden. Fol:
67.
• En betrekkelijk deszelfs verzoek tot augmentatie. Fol:
67.
• De arthilleristen van het regiment Wurtembergens bij
vervolg te laaten dienen ter verstrekking in zijn corps.
Fol: 67.
• Lecture van een nader declaratoir van Johan Willis. Fol:
67.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is nadere
informatie te neemen. Fol: 68.
• De Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius communiceert dat alle gewapendeen geschut
voerende scheepen in de linie zijn geplaatst. Fol: 68.
26 november 1794
• Lecture van een extract missive van den Heer Java's
gouverneur aan den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh. Fol: 69.
• Deszelfs consideratien nopens de route der
retourscheepen door straat Balij. Fol: 69.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 71.
• 1.) Den Heer Javas gouverneur het genoegen van
Commissarissen Generaal te betuijgen over de voor
gemelde consideratien. Fol: 71.
• En denzelven te informeeren van het besluit tot het
depecheeren der retour scheepen door straat Balij. Fol:
71.
• 2.) De secretaris der Hoge Regeering te laaten
expediceeren het door gemelde gouverneur op gegeeven
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sein. Fol: 72.
• 3.) De gemelde gouverneur verder te qualificeeren ter
voor ziening der scheepen met de noodige kaarten
enzovoorts. Fol: 72.
• 4.) Voorts op deszelfs propositie om de uitkomende
scheepen naar herwaarts mede straat Balij te laaten
passeeren. Fol: 72.
• Het nevenstaande te antwoorden. Fol: 72.
• 5.) De commissaris aan Cabo de Goede Hoop
aanteschrijven van den overleeden der retour scheepen
alle mede gegeeven zeilage ordres af te vorderen. Fol:
72.
• Gearresteerde missive naar Bantam. Fol: 73.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh communiceert de bekoming van drie
Europeesen voor de kruijsvaartuigen. Fol: 73.
• Mitsgaders de door den Commissaris Nicolaus
Engelhard aan hoogstdezelve gedaane propositie om de
vreemde scheepen hun vlag te doen verzeekeren met een
schot. Fol: 73.
• Waar na goedgevonden is om nevenstaande reedenen.
Fol: 73.
24 december 1794
• Gearresteerde missive naar Java. Fol: 74.
• Ontfangst eener missive van den Heer Javas Gouverneur
in houdende. Fol: 75.
• Deszelfs consideratien en ontvangene berigten nopens de
route door straat Balij voor uit komende scheepen. Fol:
75.
• Waar goedgevonden is de dispositie aan te houden. Fol:
77.
• Met verzoek aan der Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius om de daar bij over gezondene
zeilage ordre te willen examineeren. Fol: 78.
• Wat de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius daar omtrent vervolgens heeft geadviseert.
Fol: 78.
• De Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
produceert copia van eene door Hoogstdezelve
geschreeven missive aan den Javas gouverneur. Fol: 78.
• Ter kennisgeeving van het genome besluit bij
Commissarissen generaal tot afzending van de
pakketboot de Vlijt door straat Balij. Fol: 79.
• Daar bij verder voorstellende. Fol: 79.
• Het plaatsen van twee bekwaame lootsen op gemelde
pakketboot. Fol: 79.
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Als mede om dien bodem door de tregter te laten
coursstellen. Fol: 79.
• Met verdere bedeeling om van deeze paslage door straat
Balij aande caabsche Ministers nog geen aanschrijving
te doen. Fol: 79.
31 december 1794
• De Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius communiceert Hoogstdeszelfs bevinding
omtrent de door den Heer Javas gouverneur overgezonde
zeilaas ordre door straat Balij. Fol: 81.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 82.
• De op dat sujet door gemelde Heer Javas gouverneur
gesuppediteerde consideratien ter dispositie aan te
houden. Fol: 82.
3 januarij 1795
• De Heer Commissaris generaal Simon Hendrik
Frijkenius produceert twee verschillende kaarten van het
Land de Eendragt en het Eiland Cloatus. Fol: 83.
• Proponeerende als nu het amplecteeren het voorstel van
den Heer Java's gouverneur tot het neemen der route door
straat Balij voor uitkomende scheepen. Fol: 83.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 83.
• Dies wegens den Heer Commissaris aan Cabo de Goede
Hoop het nevenstaande aanteschrijven. Fol: 84.
• Met qualificatie op den Heer Java's gouverneur tot het
plaatsen van een vlaggestok op den berg Goenoeng ikan.
Fol: 84.
• Voorts is op het geremarqueerde van den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius
nopens de zeilaas ordre tot voorgemelde route
goedgevonden. Fol: 84.
• Dezelve door deskundigen naar behooren te laaten
altereeten en amplieeren. Fol: 85.
• En als dan agt stellen van dezelve caabwaards te zenden.
Fol: 85.
• Behalven nog differente compagnie kaarten. Fol: 85.
• En secreete seinen van Java. Fol: 85.
• Met informatie aan den Heer Commissaris over het
gouvernement aldaar dat die ordres gesteld zijn in
suppositie den oorlog voort duurt. Fol: 85.
• Als mede van het depecheeren der pakketboot de Vlijt
der straat Balij derwaarts. Fol: 86.
• En hoedanig als dan bij arrivement van dien bodem te
handelen. Fol: 86.
• Op het geproponeerde van voorgemelde Heer Javas
gouverneur wordt als zeer welgevallig beschouwt een
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accurate opneem van straat Balij. Fol: 86.
• De Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius
inhereert
hoogstdeszelfs
bevoorens
aangeteekend advis omtrent de route door straat Balij
voor uitkomende scheepen. Fol: 87.
14 januari 1795
• Lecture eener missive van den Heer Javas gouverneur in
houdende. Fol: 88.
• Deszelfs genome maatregulen bij arrivement van de
pakketboot de Vlijt op Java ter faciliteering der rijze voor
dien bodem. Fol: 88.
4 februarij 1795
• Uit hoofde der particuliere tijdingen van eene toerusting
der Franschen op Mauritius. Fol: 90.
• En het daar door bekragtigt relaas van Johan Willes. Fol:
90.
• Is goedgevonden. Fol: 91.
• Het schip Candia met alle spoed te doen repareeren. Fol:
91.
• In dies steede tot een wagt schip plaatsen Sint Laurens.
Fol: 91.
• Voorts den Hertog van Brunswijk herwaarts op te
ontbieden. Fol: 91.
• Om geconjungeerd met de Amazoon, Candia en
Christophorus Columbus onder het Noorder Eiland te
kruissen. Fol: 91.
• Waar toe de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius de ordres zal expediceren. Fol: 91.
• Qualificatie op de Raaden Ordinair en Extra Ordinair Jan
Hendrik Wiegerman en Pieter van de Weert tot het
ontwerpen van een plan defensie ter land met asumtie
van den Collonel Carel Fredrik Reimer. Fol: 92.
28 februarij 1795
• Lecture eener missive van even gemelde raaden ordinair
en extra ordinair als commissarissen ter zee en te velde
daar bij kennis geevende. Fol: 93.
• Ten geleide van twee extract resolutien hunner reeds
begonne werkzaam heeden tot het op maken van
voorengenoegen defensie plan. Fol: 93.
• Met verzoek om het goedvinden van Heeren
Commissarissen Generaal op de daar bij voorkomende
poincten. Fol: 93.
• Zo is na deliberatie en nevenstaande consideratien. Fol:
94.
• Goedgevonden de compagnies papangers te stellen
ondre het direct gezag van Commissarissen ter zee en
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tevelde. Fol: 96.
• Voorts is goedgevonden Generaale Commissarissen ter
zee en te velde te qualificeeren van 100 chineesen als
handlangers bij de arthillerij. Fol: 96.
• Met verdere qualificatie tot het doen opslaan der
benodigde bamboese barakken voorde troupes. Fol: 97.
• Op de nevens gemelde geprojecteers plaatzen. Fol: 97.
• Uit hoofde van de zwak heid van het corps dragonders.
Fol: 97.
• Is goedgevonden. Fol: 100.
• Den gecommitteerden tot en overdezaken van den
inlander te gelasten. Fol: 100.
• 150 inlanders aan te werven om als ruiterij geemploieert
te worden. Fol: 100.
• Omtrent de bezetting der differente posten in cas van
alarm is goedgevonden. Fol: 100.
• Ten dien einde de nevensgemelde bepaling te maken.
Fol: 101.
• Is laastelijk goedgevonden. Fol: 102.
• Heeren Commissarissen ter zee en tevelde te
communiceeren
het
verlangen
van
Heeren
Commissarissen Generaal naar het bevoorens gemelde
defensie plan. Fol: 102.
16 meij 1795
• Lecture eener secreete missive van den Heer
Commissaris aan Cabo de Goede Hoop dato 14 februarij
1795 daar bij communiceerde. Fol: 103.
• De ontfangst eener missive van den advocaat den
compagnie P.I. Guepin in houdende. Fol: 103.
• De zorgelijken toestand der publieke zaaken in Europa.
Fol: 103.
• Mitsgaders de overmeestering van een gedeelte der
Republiek. Fol: 103.
• Met verder aanschrijvens om zo aldaar als hier op hoede
te zijn. Fol: 104.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 104.
• Zich daar naar te reguleeren en die missive bij de Hoge
Regeering ter lecture rond te zenden. Fol: 104.
6 junij 1795
• Lecture van een addres van Commissarissen ter zee en te
velde ten geleiden van drie extract resolutien alle tot de
defensie relatie hebbende. Fol: 105.
• Wordende op diverse poincten de goedkeuring van
Heeren Commissarissen Generaal verzogt. Fol: 105.
• 1./ Omtrent de irrigtingen kleeding van het corps
Inlandsche ruiterij. Fol: 106.
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Waar op na deliberatie goedgevonden is het daar omtrent
voorgestelde wet te approbeeren. Fol: 110.
• Doch daar bij ook te communiceeren het verlangen van
Heeren Commissarissen Generaal dat van diens kostende
een bereekening werde geformeert. Fol: 110.
• Zich te laten welgevallen de incorporatie der Ceijlonsche
militairen onder de Inlandsche compagnien. Fol: 118.
20 junij 1795
• Addres van Commissarissen ter zee en te velde
voormelde ter verplaatzing der Europeesche militairen
uit de stad naar de water plaats. Fol: 119.
• Ende oprigting aldaar van bamboese barakken noodige
bij gebouwen …... Fol: 119.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is de dispositie
daar omtrent aan te houden. Fol: 122.
• Tot Heeren Commissarissen Generaal wegens de daar op
loopende on kosten zullen wezen geelucideert. Fol: 122.
• Tot de aanbesteeding der bamboese barakken op het
plein voor de water plaats is goedgevonden qualificatie
te verleenen. Fol: 122.
• Als mede te approbeeren de delogeering der Europeese
militaire uit de stad naar de water plaats. Fol: 122.
• Als mede de bezettingdoor hun der hoofd en casteels
wagt alleen op vergadering dagen. Fol: 123.
• Voorts is nog goedgevonden gemelde militairen des
weekelijks door andere van Meester Cornelis te doen
verwisselen. Fol: 123.
12 october 1795
• Lecture eener missive der Palembangsche Ministers
bedeelende het in besit neemen van Malacca door de
Engelschen. Fol: 124.
• Verzoekende ordres hoedanig zich in zulk een geval te
gedragen. Fol: 124.
• En wat te doen met de Pantjallings Dama en Frangans.
Fol: 124.
• Mitsgaders adsistentie met noodige behoeftens. Fol: 125.
• Met communicatie van het neemen van den kotter Java
door de Franschen ende insluting van Banca door de
zeerovers. Fol: 125.
• Waar op na deliberatie en nevenstaade consideratien
goedgevonden is. Fol: 125.
• De Hoge Regeering te recommandeeren voorgeweezen
Ministers te gelasten. Fol: 125.
• Bij den Sulthan op de defensie zijner in compagnie
bezittingen aan te dringen. Fol: 125.
• Met aanschrijvens aan gemelde R. de twee voormelde
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kruijs Pantjallings herwaards te ontbieden. Fol: 126.
• Nog is goedgevonden het scheepje Rembang van des
zelfs rijze derwaarts te excuseeren. Fol: 126.
• Met qualificatie op de Hoge Regeering om de benodigt
heden voor Palembang afteladen in het hier zijnde
konings vaartuig. Fol: 126.
• Lecture van twee missivens der Chormandelsche
bediendens mede bedeelende. Fol: 126.
• De in bezit neeming van des compagnies bezittingen
daar ter custe door de Engelschen. Fol: 127.
• Als meede een gelijk dreigend lot voor Ceijlon. Fol: 127.
• Waar op na aandagtige overweeging en consideratie
onzer zwakke navale magt tot defensie der rheede
goedgevonden is. Fol: 127.
• Afte zien vande defensie ter zee en de Eilanden en de
Hoge Regeering aanteschrijven. Fol: 128.
• Alle ammunitie en equipagie goederen van de scheepen
en Onrust herwaarts te laaten transporteeren. Fol: 128.
• Voorts ten spoedigsten logies te laaten vervaardigen voor
de manschappen der oorlogen gewapende compagnie
scheepen. Fol: 128.
• Zullende die equipagien als dan ter versterking der
landmagt ten spoedigsten naar dewal worden
getransporteerd. Fol: 129.
31 october 1795
• Gearresteerde secreete missive aan de Hoge Regeering.
Fol: 130.
• De Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius communiceert hoogstdeszelfs gesprek met de
des lands Capitains Dekker en Kuvel. Fol: 131.
• Over het plaatzen hunner equipagie aan de wal. Fol: 131.
• Met de aan hun gegeevene last tot bezigting van het daar
toe geprojecteerd land goed weltevreeden. Fol: 131.
• De zwarigheeden die zich vervolgens daar tegens hadden
op gedaan. Fol: 132.
• Wes halven hoogstdezelve proponeerde van deplaatsing
dier equipagien aandewal aftezien. Fol: 132.
• Op dien voet om zich altoos aan de wal te kunnen
begeeven. Fol: 133.
• Wat de Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh hier omtrent heeft aangemerkt. Fol: 133.
• Wat hier omtrent nader is verklaart door den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius. Fol:
135.
• Mitsgaders door de verdere Heeren Commissrissen
Generaal. Fol: 135.
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•
•

Waar op vervolgens goedgevonden is. Fol: 135.
Het fregat Medemblik tot defensie der rheene te
emploijeeren. Fol: 135.
• Ende equipagie van het fregat de Amazoon op het schip
Vasco de Gama te doen overgaan. Fol: 135.
• Zullende door den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius de nodige ordres worden gesteld tot
sauveering der equipagie naar de wel in cas van
overmagt. Fol: 135.
• Op de instantie van welgemelde Heer Commissaris
Generaal om den Capitain Dekker niet responsabel te
verklaaren in geval van verlaating zijner bodem. Fol:
136.
• Is begreepen zulks een zaak te zijn Heeren
Commissarissen Generaal niet competeerende. Fol: 136.
7 november 1795
• Lecture van een addres van Commissarissen ter zee en te
velde nopens het in de wapenen brengen der Inlanders in
cas van alarm. Fol: 137.
• En het onderhouden der rust onder dezelve in de
bovenlanden. Fol: 137.
• Verzoekende daar op agreatie. Fol: 138.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 138.
• De hier neevenstaande differente poincten ten dien te
arresteeren. Fol: 138.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh produceert eene missive van den
commandant op edem vaagende. Fol: 153.
• Of de scheepen van de Franschen alleen als vijanden
moeten worden aangemerkt. Fol: 153.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 153.
• Den zelven het nevenstaande woorden. Fol: 153.
• Lecture eener concept instructie voor de re benoemene
gemagtigdens ter onderhandeling in cas van nood. Fol:
154.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is dezelve te
approbeeren. Fol: 154.
• Onder nevenstaande bepaaling. Fol: 154.
• Wijders is goedgevonden de brandschattingen niet
looger te bepaalen dan 100000 rijkdaalders. Fol: 154.
28 november 1795
• Lecture der nevenstaande missivens van Heeren
Bewindhebben
ter
kamer
Amsterdam
aan
HeerenCommissarissen Generaal ende Hoge Regeering.
Fol: 156.
• Per het Noord Americaansch scheepje Grijnhouwd ondre
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bestelling van Kapitain Jacob Sim. Fol: 156.
• Aan Commissarissen Generaal over Nederlandsch Indie
en Cabo de Goede Hoop. Fol: 156.
• Waar op na deliberatie goedgevonden is. Fol: 171.
• Alle dezelve met daar toe gehoorende bijlagen aan de
Hoge Regeering te zenden. Fol: 171.
• In verwagting dat omtrent het daar bij voorkomende de
nodige besluiten zullen worden genomen. Fol: 172.
• Met bedeeling dat de daar bij vermelde passen of
vrijgeleide brieven niet gevonden zijn. Fol: 172.
• Mitsgaders welgemelde Hooge Regeering in bedenking
te geeven. Fol: 172.
• De publicatie tot er kentenis van de oppermagt van het
Nederlandsch volk. Fol: 172.
• Mitsgaders van welgemelde Regeering te vorderen
consideratien. Fol: 172.
• Of er ook uit hoofde van het Tractaat van Allantie ook
andere mogend heeden dan de Engelsche als vijanden te
beschouwen zijn. Fol: 173.
• Voorts of er tot veiligheid deezer bezitting en nog
meerdere maatregulen zonden te weemen zijn. Fol: 173.
• Laastelijk in consideratie te geeven om alle
communicatie tusschen de comptoiren in bezitting de
Engelschen afteswijden. Fol: 173.
• En alle scheepen aldaar thuishoorende provisioneel aan
te houden. Fol: 173.
5 maart 1796
• Uijt hoofde van hier bezijden vermelde reedenen. Fol:
175.
• Is na deliberatie goedgevonden. Fol: 176.
• Den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg als
Directeur Generaal te verzoeken en te qualificeeren om
tot securiteit der retour ladinge met ingehuurde vreemde
scheepen schikkingen te maken. Fol: 176.
28 april 1796
• Aan bieding door de rheeders van het schip Jupiter van
dien bodem in huur aan de compagnies tot het doen eener
rijze naar musquette. Fol: 177.
• Op nevens gemelde conditie. Fol: 177.
• Welke goedgevonden is te ampleeteren. Fol: 177.
12 meij 1796
• Gecommuniceerde onderhondelingen door den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg met de rheedens
van het schip Jupiter. Fol: 180.
• Waarmede men zich conformeert. Fol: 181.
21 meij 1796
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•

Lecture eener missive van den Gezaghebber Cornelis
van Citters Arnoudst. Fol: 182.
• Item van een contract tusschen den zelven een zeeker
George Teijler over de leverantie van 546 kisten opium.
Fol: 192.
• Waar omtrent goedgevonden is de zelve secreteeren. Fol:
195.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh produceert een extract missive van den
Javas gouverneur daar bij proponeerende om met de hier
zijnde magt naar Java overtegaan. Fol: 196.
• Waar omtrent het nevensgemelde geremarqueerd zijnde.
Fol: 203.
• Goedgevonden is Commissarissen ter zee en te velde en
verdere officieren te laten opgeeven of deeze hoofd
plaats in een genoegzaame staat van defensie is. Fol: 203.
• Wordende de verdere dispositie op gemelde missive
aangehouden. Fol: 204.
• En deeze gansche zaak zoogvuldig gesecreteerd. Fol:
204.
11 junij 1796
• Lecture van een berigt van Commissarissen ter zee en te
velde nopens de defensie deezer hoofdplaats. Fol: 205.
• Wat daar omtrent in aanmerking is gekomen. Fol: 213.
• Generale inspectie der batterijen op den 12 deezer. Fol:
214.
• Het bedeelde omtrent de voltooijing der batterijen voor
notificatie aangenomen. Fol: 216.
• Genoegen daar over betuigt. Fol: 216.
• De propositie omtrent een committee in cas van alarm
zal aan de Hooge Regeering worden gerenvoijeert. Fol:
216.
• Aan Commissarissen ter zee en te velde vrij gelaten op
gave der onkosten te doch aan de Hoge Regeering. Fol:
217.
• De propositie tot herwaarts ontbieding der compagnie
Wurtembergsche arthilleristen ter dispositie der Hooge
Regeering gelaaten. Fol: 217.
• De schikkingen omtrent de equipage van het fregat
Medenblik het slegten der wegen het formeeren van
abattis, enzovoorts wordt Commissarissen ter zee en te
velde aanbevoolen. Fol: 217.
• Aangehoude dispositie op een missive van den Heer
Javas gouverneur. Fol: 219.
• De Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg
produceert een instructie voor den schippen op het
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particulier schip Jupiter. Fol: 219.
• Den Secretaris Walbeek geerst van het voorschreeven
verhandelde rapport te doen aan den Heer Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius. Fol: 219.
• Met welk gereselveerde welgemelde Heer Commissaris
Generaal conformeert. Fol: 220.
18 junij 1796
• Aanmerkingen van den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh nopens het gedrag der
Wurtembergsche troupes in de groote oost. Fol: 221.
• Omtrent der zelver verandering in nationale troupes. Fol:
222.
• Zal de gouverneur van Java van het nevensgemelde
worden geinformeert. Fol: 222.
• Geapprobeerde belading van het particulier schip de
Jupiter. Fol: 223.
• Van welke dispositien der secretaris Walbeek aan den
Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius
rapport moet doen. Fol: 223.
29 junij 1796
• ….. Conformeert zich met de dispositien der Hooge
Regeering omrent de door den Major Barbier
geproponeerde nieuwe aanleg van werken. Fol: 224.
• Onder nevenstaande remarques. Fol: 224.
2 julij 1796
• Aangehoude dispositie op eenige consideratien van de
Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh betrekkelijk de defensie. Fol: 230.
• Als mede op eene missive van den Gouverneur van
Overstraaten relatief de op brake van hier naar Javas.
Fol: 236.
9 julij 1796
• Men berust in de dispositien der Hoge Regeering relatief
de veranderingen aan de batterijen. Fol: 237.
• De Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh heeft tot die resolutie niet geconcureert doch
omtrent de batterij klipkoff het nevenstaande
gedeclareert. Fol: 241.
• Wat de Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius daar omtrent heeft gedeclareert. Fol: 242.
• Nadere dispositie op de voorgemelde consideratien van
de Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh relatief de defensie deeser hoofd plaats en
Java. Fol: 242.
16 julij 1796
• Lecture eener missive van den Heer Java's gouverneur
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nopens converteering van het regiment Wurtemburg in
nationale troupen. Fol: 260.
• De Hooge Regeering moet dies wegens disponeeren op
zeekere missive van Major van dat regiment Smidgall
aanden raad extra ordinair Godfried Christoffel
Fetmenger geschreeven. Fol: 260.
• Nadere lecture van een latere brief van gemelde
gouverneur relatif dezelf de zaak. Fol: 261.
• Waar omtrent het hier nevens vermelde aan den zelven
zal worden te kennen gegeeven. Fol: 261.
• Nadere communicatie aan gemelde Java's gouverneur
nopens het afleggen van den Eed van trouwe ter deezer
hoofd plaatze. Fol: 268.
• Deliberatien omtrent het verzogt ontslag van de Heer
Commissaris en Gouverneur Generaal Willem Arnold
Alting van die beide Charges. Fol: 269.
• Wat ten dien op zigte bij Heeren Commissarissen
Generaal in aanmerking gekomen is. Fol: 269.
• Het voormelde verzogt ontslag aan hoogstdenzelven
vierleend. Fol: 269.
• En wederom aangesteld tot Commissaris en Gouverneur
Gneeraal den Heer Java's Gouverneur van Overstraten.
Fol: 270.
• Waar van bij missive aan hoogst denzelven zal worden
kennis gegeeven. Fol: 271.
30 julij 1796
• Van de door den Bandasch Gezaghebber Francois van
Boeckholtz gecommuniceerde vijandelijke desseinen
omtrent Java. Fol: 273.
• Zal den Java's gouverneur en Cheribons Resident
worden kennis gegeeven. Fol: 273.
• Propositie van de Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis
Nederburgh nopens
het
gecommitteerd ceremonieel bij de receptie van Heeren
Commissarissen Generaal in het gouvernement. Fol:
274.
• Dispositie en bepalingen daar omtrent. Fol: 275.
6 augustus 1796
• Gecommuniceerde bezwaaren den Hooge Regeering
tegens de missive van Heeren Commissarissen Generaal
relatief de receptie van Hun Hoog Edelheeden in het
generaal gouvernement. Fol: 277.
• Met verzoek dat die missive mogt worden agter
gehouden. Fol: 277.
• Waar omtrent de Heeren Commissarissen Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik
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Frijkenius het nevenstaande hebben gedeclareert. Fol:
279.
• Is goedgevonden in dat verzoek bewilligen. Fol: 280.
• Onder deeze mits. Fol: 280.
• Qualificatie op de Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg tot afstand aan den Carga van het deensch schip
Princes Louisa der koffij tegens 13 1/2 in plaats van 14
rijkdaalders het picul. Fol: 281.
• Onder deezen verstande nogtans. Fol: 282.
13 augustus 1796
• Lecture eener secreete missive van den Heer Java's
gouverneur betrekkelijk de overgang van het regiment
Wurtemburg in compagnie dienst. Fol: 283.
• Als een middel daar toe aan de hand gegeeven de
afdanking van dat regiment. Fol: 283.
• Het welk door Heeren Commissarissen Generaal
geamplecteerd word. Fol: 284.
• Onder nevenstaande informatie van de intentie van
Heeren Commissarissen Generaal in dezen. Fol: 285.
• De Heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting
communiceert de nieuw gemaakte zwarigheeden der
Hooge Regeering tegens de brief van Heeren
Commissarissen Generaal nopens Hoogstderzelver
receptie in het gouvernement. Fol: 287.
• Waar omtrent een neven positif aanschrijvens is
gearresteert. Fol: 288.
20 augustus 1796
• Men berust in de bij missive van den Heer Java's
gouverneur vermelde maatregulen in cas van
vijandelijke aanval. Fol: 290.
17 september 1796
• Lecture eener missive van den Heer Java's gouverneur
houdende hoogstdeszelfs zwarigheeden nopens de
converteering der Wurtembergers in nationale troupes.
Fol: 292.
• Waar op het bezijden vermelde aan hoogstdenzelven zal
worden gerescribeert. Fol: 293.
• Van de periode ven zeekere brief van den burger Jean
Fredrik Spoenlin zal copia worden gezonden aan den
Heer Javasch gouverneur. Fol: 296.
• Aan de Hooge Regeering zal worden kennis gegeeven
van de transactie met de rheeders van de Jupiter omtrent
de in huuring van dien bodem. Fol: 298.
• Gelijk mede der nevenstaande documenten. Fol: 298.
8 october 1796
• De Rheeders van het schip Juno bieden dien bodem de
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compagnie ter in huuring aan. Fol: 300.
• Op nevens gemelde conditien. Fol: 300.
• Die aanbieding geamplecteerd. Fol: 301.
• Met bezijden vermelde qualificatie op den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg als Directeur
Generaal. Fol: 302.
• En secretesse dezer zaak. Fol: 302.
• Protest van de Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius. Fol: 302.
• Wat de Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh hier omtrent heeft gedeclareert. Fol: 303.
15 october 1796
• Dispositie omtrent de propositie van Gezaghebber Dirk
van Hogendorp tot herovering van Ambon en Banda.
Fol: 305.
• Waar van de Hooge Regeering zal worden geinformeert.
Fol: 307.
22 october 1796
• Qualificatie op den Raad Extra ordinair wiese tot
verkoop der scheepen Huijsduijnen en de Resolutie. Fol:
308.
27 october 1796
• Omtrent de door de Hooge Regeering gehoudene directie
zal haar het hier bezijden vermelde worden
aangeschreeven relatief de zaak van Perrot. Fol: 310.
• Protest van de Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius. Fol: 315.
5 november 1796
• Gecommuniceerde remarques en aanschrijvens aan de
Hooge Regeering relatif het voor zien van Banda met
provisien. Fol: 316.
12 november 1796
• Men conformeert zich met de propositie van den Heer
Commissaris Johannes Siberg om van de in huuring van
het particulier schip Norge aflezien. Fol: 325.
• Uit hoofde van den sterken aftrek der zuijker. Fol: 325.
• Qualificatie op den Heer Commissaris Generaal Willem
Arnold Alting tot het beraamen der noodige maatregulen
met Steinbergen ter overvoer van Banda naar herwaarts
van den gerelegeerde Bantamse Prins Mangala. Fol: 328.
• Onder conditie van secretesse. Fol: 329.
23 november 1796
• De Heer Commissaris en Gouverneur Generaal Willem
Arnold Alting produceert een declaratie van Steenbergen
waar bij hij aanneemt den op Banda gerelegeerde
Bantamsch Prins naar herwaarts overtevoeren. Fol: 330.
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•
•

18

Approbatie van het in dezen verrigte. Fol: 331.
Zullende aan voormelde Steenbergen een Hollandsche
pas worden afgegeeven. Fol: 331.
4 januarij 1797
• Lecture eener missive van den Heer Commissaris en
Gouverneur Generaal van Overstraten nopens de
afdanking van het regiment van Wurtemburg. Fol: 332.
• Waar in berust word. Fol: 333.
• Waar omtrent de Hooge Regeering het bezijden
vermelde zal worden gecommuniceert. Fol: 333.
17 februarij 1797
• Lecture eener missive der Banjermassings Residenten
ralatif de omstandigheeden van te zaaken aldaar. Fol:
335.
• Waar omtrent de Heer Commissaris Generaal van
Overstraten het gevoelen der Hooge Regeering
communiceert. Fol: 341.
• Men conformeert zich daar mede. Fol: 342.
• Met deeze bij voeging. Fol: 342.
1797 mei 6 - 1798 maart 17
Met bijlagen

6 mei 1797
• Propositie van den heer Commissaris en Generaal Van
Overstraten om tot de defensie alhier manshappen van
Maccasser eijschen. Fol: 344.
• Aparte brief van de goubverneur Beth van den 21 october
1796 aanhanden bestoond, in 50 politieken; 364
militairen; 71 Artilleristen; 96 zeevarende ; 53
ambagtslisten; 2kerkelijken enz.. Fol: 344.
• Waar op verstaan is het zelve te ampleeterende. Fol: 345.
• mitsdien van daar te eijschen 100 militairen 50
zeevarende en 25 ambagtslieden. Fol: 345.
• Onder te kennisgeven van het hier bij vermelde aan den
gouverneur aldaar. Fol: 346-347.
5 augustus 1797
• Lecture eener secrete missive van deHoge Regeering in
dato 4 deeze werden op verstaan is. Fol: 348.
• 1/ Provisionele aan te houden de daar bij bedeelde
bedenkingen van den Java's gouverneur van reede
opzitelijk defensie. Fol: 348.
• 2/ Te approbeerd de besluiten door welmelde regeering
genomen op de ingekomen tijding een armoede der
Engelsche te Madras. Fol: 348-350.
12 augustus 1797
• Lecture eener missive van de Hooge Regeering […]
deezer. Fol: 351.
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•
•

Waar op is verstaan. Fol: 351.
1/ Voor communicatie aan teneemen het bedeelde
relatief eene Banjoewangi ontdekte conspiratie. Fol:
351-352.
• 2/ De provisi oneel vaandrig Hendriks te bevorderen tot
vaandrig effevtief. Fol: 352.
• Voor gecommuniceerd te houden den brief van den
secunde informatien dat Timor Carel Gratus Greeving
door de Engelschrn was genomen, dog weder hernomen
was geworden. Fol: 352.
• 4/ Zig te conformeeren met de voordragt der Hoge
Regeering om Timor Carel Gratus Greeving voor eerst
aan te houden mitsgaders om het opperhoofd major
herwaards te ontbieden. Fol: 352-353.
• Delibertie bij resumptie op de bedenkingen van den
Javas gouverneur Van Rheede opzigtelijk de defensie.
Fol: 353.
• Is daar omtrend in agtnig genomen zijnde dat de grond
tot die bedenkingen heeft gelegd de 332: § van de
memorie vande geweeze heer Javas gouverneur van
Pieter Gerardus van Overstraten. Fol: 354-356.
• Vrstaand zig te conformeeren met het gevoelen der Hoge
Regeering. Fol: 356-357.
• Contrarie advies van den heer Commissaris Generaal
Nederburgh daar omtrend. Fol: 357-358.
9 september 1797
• Voor communicatie aangenomen de missive van de
Hoge Regering indato van den 8 deezer [ter geleijde]
dienende vande nadere beraamde orders omtrend het
bezetten der posten in cas van Maarn en zo voort. Fol:
359.
16 september 1797
• Voor communicatie aangenomen de missive van de
Hoge Regering indato deezer ten geleide eener instructie
voor den Bars ten Eilanden Onrust in Cas van aan
nadering van vijandelijke scheepen. Fol: 360.
7 october 1797
• Bedeelde informatien door de Hoge Regering bij missive
van 6 deezer opzigtelijk zeekere gerugten ten lasten van
oosthoeks gezaghebber van Hogendorp. Fol: 361-362.
• Waar op verstaan is het verrigte door welmelde Regering
volkomen te approberen. Fol: 363.
28 october 1797
• Secrete notulenvan de het verhandelde omtrent de
expeditie van dat vaartuijg erder te ontzegelen etc. Fol:
364.
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•

Insertie eener secrete notul en bijlagen nopens het
verhandeelde omtrend de expiditie van de pakketboot het
Haasje. Fol: 365.
• Waar van teffens aan de Hoge Regering moet worden
kennis gegeven. Fol: 365-374.
4 november 1797
• Minuut Secrete missive aande Hoge Regering ter
communicatie van de redenen welke heeren
commissarissen Generaal bewogen hebben om de
expiditie van de Pacquetboot het Haasje geheim te
houden. Fol: 375.
• Gearresteerde secrete missive aande Hoge Regering. Fol:
376.
23 december 1797
• Den heer Comissarissen Generaal Siiberg doet verslag
der gedane expiditie met het Deensche particuliere schip
de Eenrom naar China. Fol: 377-391/389.
• Minuut missive van den Java's gouverneur Pieter
Gerardus van Overstraten van Reede tot de Parkeler,
behelsende uitslag vaan het door hem gedaan secreet
onderzoek na de ten lasten van den oosthoek
gezaghebber Dirk van Hogendorp. Fol: 392-396.
• Waar van aan de Hoge Regering volledig zal worden
kenis gegeeven enzo voort. Fol: 397.
• Den super Carga Mr. Fabritius Tengnagel van het
voormelde schip Eenrom zal des wegens het genoegen
van heeren Commisssarissen Generaal worden betuijg.
Fol: 397.
• Den Heer Commisssarissen Generaal van Pieter
Gerardus van Overstraten communiceerd den ontfangst
van een brief van den Reede nopens het gedaan
onderzoek na de lopende gerugten ten lasten van den
gezaghebber Dirk van Hogendorp. Fol: 397.
• En met de Hoge Regering daar omtrend van gedagten
was. Fol: 398.
• Den heer Commissaris Generaal Nederburgh geeft des
wegens hier bij vermelde in consideratie. Fol: 398.
• Besluit om op morgen daar om eene gecombineerde
vergadering te laten beleggen. Fol: 399.
6 januari 1798
• Den heer Commissaris Generaal Siberg heeft
geproduceerd eenige poincten ter bevragting van het
Deensch schip de Graaf Bernstoff schimmel man naar
Europa. Fol: 400-402.
• Den on hem onaanneemlijk zijn voorgekomen. Fol: 403-
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.
• En produceerd heeden een nader voorstel van de
Rheeders dier bodem. Fol: 403-404.
• Dog is om de heer bij vermelde reedenen besloten van
deeze onderhandelingen aftezien. Fol: 404-.
• Minuut een besoigne van den 30 december des voorleden
jaars tot tafel geproduceerd eenige poincten van het
Deensch schip de Graaf Bernstoff (kapitein) G: Belmer.
Fol: 405-408.
13 januari 1798
• Behouden terugkomst tot op Cheribon van het door de
compagnie ingehuurd Noord Americansche schip The
Eliza (kapitein) William Robbert Stewart naar Japan en
terug. Fol: 410.
• Opening der van die expeditie inden tijd gecoucheerde
notul. Fol: 410-429.
• Resumptie eener missive van den Japansche bediendens.
Fol: 429.
• Als mede eener missive van den (kapitein William
Robbert Stewart. Fol: 429.
• Waar op de dispositie aan de Hoge Regering is
overgelaten. Fol: 429.
• Van welke expeditie als nu voledig ouverture zal den
gegeeven aan welmelde regeering. Fol: 430.
• Onder aanhaalimg der reedenen waarom zulks niet erder
is geschied. Fol: 430.
3 februari 1798
• Ontfangst eener missive van de Hoge Regering
aanbiedende extract uit een brief uit de aparte missive
vanden Macaasersch gouverneur Beth Jacobuszoon van
den 19 october 1797houden de voordragt van den
gedeporteerd den resident te Boelocomba en Bonthain
Jacobus Augustus Wisse tot oud onderkoopman. Fol:
431.
• Waar op verstaan gedagte gouverneur ter zijde vermelde
te laten voorhouden. Fol: 431.
• Geproduceerde acte van acquit tusschen den heer
Commissaris Generaal Siberg en de Deensch Carga
pieter Fabritius van Tengnagel. Fol: 432.
• Die geapprobeerd en in de secreete kas bij de Hoge
Regering zal worden geseponeerd. Fol: 432.
10 februari 1798
• Conformatie met de besluiten der Hoge Regering
omtrend den gesuspendeerde gezaghebber in den
oosthoek Dirk van Hogendorp. Fol: 433-435.
17 februari 1798
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•

Qualificatie op den heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg om aan John Fodt of te geven de door den
Amerikaansche kapitein Stewaart voor vraagt bedonge
zuiker en coffij boomen. Fol: 436.
• Minuut van notulen Commissaris Generaal het Deensch
schip de Eenrom naar Canton in China behouden ter
deezer rheede zijnde geretourneerd. Fol: 437.
• Minuut van een secrete missive van de Hoge Regering
daar bij ter kennise van ommissaris Generaal brengende
alhier lopende algemeen gerugten als gezaghebber in den
oosthoek Dirk van Hogendorp. Fol: 442-446.
10 maart 1798
• Gehoude aanteekening van twee van China ontfange
brieven. Fol: 448.
• Dezelve gevoegd bij de papieren relatief tot de afgeloope
commissie naar derwaarts. Fol: 449.
• Genoteerd dat een mede van daar ontfangene wissel met
betaling is gehonoreerd. Fol: 449.
• Approbatie der besluiten van de Hoge Regering
bettrekkelijk den gesuspeender gezaghebber in den
oosthoek Dirk van hogendorp. Fol: 450-452.
.

19-81

BIJLAGEN
Bijlagen bij de notulen en de secrete en generale resoluties.
1789 – 1799
59 banden, 5 pakken
Grotendeels met inhoudsopgaven.
De bijlagen bevatten o.a. ingekomen en minuten van uitgaande missiven. De
dateringen betreffen de resolutiedata. De bijlagen zijn uniek genummerd.
Soms bevatten de bijlagen verwijzingen naar nummers van voorgaande
stukken ('vide verbaal'). Zie ook het in inv.nr. 83 beschreven register op de
bijlagen.

19

1789 april 2 - 1792 november 13
•

Bijlagen betreffende Kaap de Goede Hoop. Diverse nrs., o.a.
933

Request aan den Directeur van Caap de Goede Hoop,
etc.. Fol: 1-37.
5 maart 1791
• verklaring van den capitain luitenant manhafte getuijgen
ter rheede leggende repatrierende schipTijlingen
besheijden capitain luitenant Arnoldus Rogge ter
requisitie burger onderdom Vaandrig Coenrad Nelson
hoe waar is. Fol: 39-41.
• Verklaring van den burgerij Jacobus Johannes Veldeni
ter requisitie burger onderdom Vaandrig Coenrad
Nelson hoe waar is. Fol: 42-44.
10 januari 1792
• Verklaring van den burgerij Johannes Gee ter requisitie
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burger onderdom Vaandrig Coenrad Nelson hoe waar is.
Fol: 52-55.
14 juli 1791
• Verklaring van den burgerij Valentijn Henricusschon
bergter requisitie burger ouderdom Vaandrig Coenrad
Nelson hoe waar is. Fol: 59-61.
• Verklaring van de Christiaan Cuvet competenten
ouderdom Vaandrig Coenrad Nelson verklaarde hoe
waar is. Fol: 62-64.
• Verklaring van de Brand meester sr. Andries Brink van
competenten onderdom ter requisitie van den Burger
Vandrig Coenrad Nelson verklaarde hoe waar is. Fol:
65-67.
5 mei 1791
• verklaring van den capitain luitenant manhafte getuijgen
van het rheede leggende repatrierende schipTejlingen
Manschap Arnoldus Rogge ter requisitie burger
ouderdom Vaandrig Coenrad verklaard Nelson hoe waar
is. Fol: 68-69.
13 mei 1791
• extract secrete resolutie genomen en raade van poitie in
't casteel de goede hope. Fol: 98-102; 104-106.
29 juni 1791
• extract resolutie genomen en raade van poitie in 't casteel
de goede hope. Fol: 109-110.
14 october 1791
• Reuest van den gezaghebber van comp's schip
sterreschan Jan Valkenburg aan Johannes Isaac Rhenius
gouvernement benevens Raad van Politie.. Fol: 113-115.
• extract resolutie genomen en Raade van Politie in 't
casteel de Goede Hope. Fol: 118-120.
20 october 1792
• request
aan
de
gezaghebber
van
de
HoekerschipSterreschan Jan Valkenburg aan Johannes
Isaac Rhenius gouvrnement benevensRaad van Politie..
Fol: 123-125.
20 december 1791
• extract resolutie genomen en Raade van Politie in 't
casteel de Goede Hope. Fol: 128-129.
3 januari 1793
• Bericht van den adinterim Fiscaal mr. Jacob Pieter
Deneijs overgelegt.. Fol: 132-136.
6 januari 1792
• Extract Resolutie genomen en Raade van Politie in 't
Casteel de Goede Hope. Fol: 138-139.
10 november 1793
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•

Extract uit de Criminele Regt Rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 142-144.
• request
van
de
gezaghebber
van
de
HoekerschipSterreschan Jan Valkenburg aan Olof
Godlieb de Wet gouvernement benevens leden Rden van
Justitie Gouvernement. Fol: 146-150.
24 november 1793
• Extract uit de Criminele Regt Rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 151-152.
6 mei 1791
• acte van verklaring manschap capitein der burgereije
Johannes Gie van comptenten ouderdom burger
Vaandrig Coenrad Nelson verklaard hoe waar is. Fol:
171-175.
4 november 1791
• acte van verklaring. Fol: 176-180.
8 december 1791
• extract uit de criminele Regt rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 194.
24 februari 1793
• extract resolutie genomen en raade van poitie in 't casteel
de goede hope. Fol: 196-200; 202.
29 mei 1792
• vertoog van adinterim fiscaal mr. Jacob Pieter Deneijs
met dien bijlagen genooteert LaA tot J. Fol: 204-208;
210-218.
2 april 1792
• geattesteer verklaarddat de booete van het schip
Feilijnge ter somma300 rijksdaalder. Fol: 220-221.
• extract uit de criminele Regt rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 222-226.
27 april 1790
• extract uit de criminele Regt rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 229-237.
• extract uit de criminele Regt rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 238-239.
29 april 1792
• extract uit de criminele Regt rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 240-242.
8 october 1789
• extract uit de criminele Regt rolle gehouden Cabo de
Goede Hope. Fol: 246-254.
26 juni 1792
• extract resolutie genomen en raade van poitie in 't casteel
de goede hope. Fol: 257-261.
10 juli 1792
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•

extract resolutie genomen en raade van poitie in 't casteel
de goede hope. Fol: 264-268.
11 juli 1792
• extract resolutie genomen en raade van poitie in 't casteel
de goede hope. Fol: 271-274.
• extract resolutie genomen en raade van poitie in 't casteel
de goede hope. Fol: 277-280.
13 juli 1792
• beedigde verklaring van de capitainLiutenant arnoldus
Roggen. Fol: 283-287; 289.
Februari 1791
• extra uit de Cassa Reekening onder andere bekendstaat.
Fol: 291-292.
24 februari 1792
• extract resolutie genomen en raade van politie in 't
casteel de goede hope. Fol: 295-299; 301.
21 januari 1792
• Interrrogatorium doo den Major Jahanne Fischer
beantwoord. Fol: 303-307;309-310.
9 augustus 1791
• beedigde verklaring van de burger Wilchere. Fol: 312315.
7 maart 1791
• beedigde verklaring van de Jahannes Jacobus van den
Bergh. Fol: 318-322; 324.
20 december 1792
• certificaat van deDiaconie deser steede. Fol: 326-327.
17 augustus 1791
• beedigde verklaring van de burgerSebastian Rothman.
Fol: 330-340.
21 juli 1792
• Relaas van de slavernij Petronella. Fol: 343-347; 349350.
14 november 1792
• beedigde verklaring van de Capitein der burger Pieter
van Breda. Fol: 352-356.
• beedigde verklaring van de Liuenantburgerij Andries
Horack. Fol: 358-362; 364-365.
• Relaas van den Bstaart Hottentot Casper. Fol: 367-371.
zd
• extract Sententie van de Kaaf Domingo van Boegis. Fol:
373-376.
16 augustus 1791
• extract resolutie genomen en raade van politie in 't
casteel de goede hope. Fol: 379-382.
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20

1792 september 5 - 1792 oktober 27
Bijlagen betreffende Kaap de Goede Hoop. Nrs. 302-589

5 september 1792
• Poincten ter ordre van Haar Hoog Edelheeden de Heeren
Edelheiden de Heeren Commissarissen Generaal van
Nederlandsch India en deezen rijthoek ter needer gesteld.
Fol: 1 - 30.
• Opgaave van zodanige Soldijen als in den Jaare 1774/5
fol den jaare 1783/4 inclusive door de Dienaaren aan
Cabo de Goede Hoop bescheiden zijn verdiend,
gecalculeerd naar de Jaarlijkse het zaamentrekking die
onder Ultimo Junij (30 juni) van seder jaar gedaan
worden als in Ao (Anno) 1774/5 onder Ultimo Junij 1775
(30 juni 1775) was het getal der dienstdoende Dienaaren.
Fol: 32 - 47.
• Uijt de winkel deeses Casteels zijn van den jaare 1774/5
tot den jaare 1783/4 inclusive aan Maandgelden
afbetaald als. Fol: 49.
• Publicatie van Commissarissen Generaal om
efficatieselijk te voorzien een tegelijk van wat staat of te
conditie hij ook zij, verbieden en inter diteeren om in
eenige schriftuuren, Memorie, Requesten, of andere
soortgelijke geschriften, hetzijde zelve zijn, judicieel of
extra judicieel, zig te bedienen. Fol: 51 - 54.
• Het samentrekking der het zeedert de Jaaren 1774/5 tot
1783/4 in Nederland ontfangene Zoldijen die met
Licentie door middel van Procuratien van Hier Zijn
geremmiteerd als. Fol: 58.
• In Ao (Anno) 1790/1 zijn naar de opneemingen uit de
Goede Maand Tolle in de winkel deeses Casteels
berustende, aan het guarnisoen Militairen en het Corps
der Arthillerie, neevens de Pepiniere als toen hier nog
aanwiezig... f 35620.12 (florins) aan Maandgelden
afbetaald geworden. Fol: 60.
• In dit loopende Jaar zijn ten Gouvernemente van Kaap
de Goede Hoop door diverse persoonen procuratien
gepasseert om hunne bij de E. (Edele) Comp
(Compagnie) te goed gemaakte Soldijen in Nederland te
ontfangen en Onder de gemelde Persoonen zijn
begreepen geweest de volgende tot het Nationaal
Bataillon en Artillerie gehoorende als. Fol: 62.
• Bedragen als bezijden een ijder qualiteit genoteerd staat,
de welke op de teegenwoordigen voet van betaalingen
calculative bereekend, op de volgende manier hun
afbetaalinge ontfangen. Fol: 64 - 66.
• Berigt op te stellen in hoe verre de capitulatie van het
regiment Wurtemburg tot een bazis Zoud kunnen dienen
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voor de alhier guarnisoen houdende Militairen en
Concept bereekening der Maandgelden van een
Compagnie Militairen. Fol: 68 - 74.
• Specifique opgaave van het geen maandelijk Dienaaren
betaald word. Fol: 76 - 78.
• Verpagting dAo (de Anno) 1792. Fol: 80.
6 september 1792
• Bekendmaking van C. Brand aan Sebastiaan Cornelis
Nederburg, Simon Hendrik Frijkenius, Commissarissen
Generaal over Nederlandsch Indien van vermits des
lands scheepen van oorlog De Amazoon, De Scipio, De
Comett reijse na de Tafelbaaij voort te zetten, kennis te
geven ten Anker is gekomen, Het Engelsch schip The
Kelly gecommandeert door Capt (Capitein) Ramsey uit
Engeland naar Nieuw Holland gedestineerd. Fol: 82 - 83.
• Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog
Mogene Heeren Staate Generaal der Vereenigde
Nederlanden op voorgaande deliberatie en in achting
genomen zijnde dat het Octroij van de Oost Indie
Compagnie voor den tij van twintig jaaren op den 12
December 1776 verleend staat te expireeren met het
einde van het haar 1796, herhaalde subsidien en geld
Negotiatien zier bij een vernieuwd Octroij zal kunnen
soutineeren. Fol: 85 - 87.
• Aankomst van passeerende Comp (Compagnie)
Scheepen alhier van de Capitens gezachhebber derselve
scheepen af te vraagen of zij ook eenige goederen of
losse brieven of pacquetten ten behoeven van
Commissarissen Generaal gezamentlijk. Fol: 89.
• Rapport aan Sebastiaan Cornelis Nederburg en Simon
Hendrik Frijkenius Commissarissen Generaal van
Nederlandsch India en deze colonie om gedaane reizen
van scheepen. Fol: 91.
• Rapport aan Sebastiaan Cornelis Nederburg en Simon
Hendrik Frijkenius Commissarissen Generaal van
Nederlandsch India en deze colonie van het Engelsch
Particulier Schip Three Friends met Capt (Capitein)
George Lijon. Fol: 93.
7 september 1792
• Specifique opgave van het getal zeevaarende, welke zig
thans in des comp (compagnie) dienst alhier bevinden,
met aanwijsinge, waar dezelve bescheijden zijn en
Dienst doen. Fol: 94 - 96.
• Nota van zodanige vreemdelingen als zig
tegenswoordig, voor zo verre den ondergeteekende
Notitie draagt in Lovo zig bevinden, als. Fol: 98.
• Rapport aan Sebastiaan Cornelis Nederburg en Simon
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Hendrik Frijkenius Commissarissen Generaal van
Nederlandsch India en deze colonie van schepen De
Amazoon Capt (Capitein) Kuvel, De Scipio Capt
(Capitein) De Jong, De Comeet Capt (Capitein) Claris,
alles gedestineerd na Batavia. Fol: 100 - 101.
• Inventaris den Suijgagie welk van den bodem op de
groote Sandstrand de Drie gebroeders aan land
opgestragen leggen, en met kennis Den welld"? Agtbaare
Gezaghebber Den Heer Renius en welkd? Raaden de
koop de Goede Hoop gepermitteerd om Punlicque
veijling op den 10 Septb (September) 1792 bij den
opslaagen zal woorden verkogt in de SimonsBaaij, ?
kooen de Conditie. Fol: 103 - 113.
8 september 1792
• Nous avons L'honneur de rendre comte a vos Exellences
du resultat de nos operations et de nos esfais faits sur un
mineraal Cuivreux dont elles nous avoient charge
d'enfaire L'analyse le Chimique. Fol: 115 - 123.
• Lijst van getaxeerde waarde der onderstaande nummers
of koppen der tuijgagie en scheeps gereedschappen van
het gestrande schip de drie gebroeders. Fol: 125.
• Aan Sebastiaan Cornelis Nederburg en Simon Hendrik
Frijkenius Commissarissen Generaal van Nederlandsch
Indien in Cabo de Goede Hoop, met verschuldigen
Eerbied neemt de veijheid te kennis te geeven Uwer
Hoog Edelheid onsne drigen Dienaar Arend de Waal van
Cabo de Goede Hoop hoe hij Supp (Suppliant) op den 24
April 1772 zig in des maatschappijs dienst heeft
gegengageerd, van expiratie verband en nieuw verband
en gagie verhoogd geworden. Fol: 127 - 132.
6 september 1792
• Factuur van goederen toe behoorende van den Capn
(Capitein) De Gerff. Fol: 134.
• Lijst der Na volgende goederen welke zig aan boord van
het comp (Compagnie) schip van den ondergeteekende
bevind als. Fol: 136.
• Den ondergeteekenden bekent geen verdere goederen
aan Boord te hebben als deeze na volgende. Fol: 138.
10 september 1792
• Aan Sebastiaan Cornelis Nederburg en Simon Hendrik
Frijkenius Commissarissen Generaal van Nederlandsch
Indien in Cabo de Goede Hoop, een oudste zoon van een
weduwe om eene officiers plaatse te kunnen bekleeden
omdat hij een testimonie van professoren heeft. Fol: 140
- 142.
• Aan Keizer van China door Sebastian Cornelis
Nederburgh, Simon Hendrik Frijkenius, Willem Arnold
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Alting en Johannes Siberg, de Nederlandsche compagnie
het streelend geluk geniet zeedert zij in het rijk van China
heeft handel gedreven, met de onwaerderbaere
vriendschap van uwe Majesteit begunstigd te worden.
Fol: 144 - 147.
26 juli 1794
• Zenden dezen haren vriendelijken Brief aan den
Tjontocq van de Grootmagtigen Goorlugtigen en aldum
beroemden Keijzer van China residerende te Canton,
Ambassadeur Mr Isaak Fitsingh. Fol: 148 - 150.
10 september 1794
• Aan Sebastian Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik
Frijkenius, gerust op messieurs zig verschout der zelve
pretieuse attentie eenige ogenblikken te occupeeren en
ter kennis te brengen. Fol: 152 - 157.
26 juli 1794
• In wiens bekwaamheid, ijveren probiteit tot het
volbrengen van dit gesandschap wij een volkomen
vertrouwen stellen. Fol: 159 - 163.
11 september 1794
• Kennis te brengen, had gelogeert eenen Meppe wiens
rader eerste oppermeester is te palleacatta en een zeer
goed vriend Jong Mattroos op het schip Hilverbeek. Fol:
165 - 166.
26 juli 1794
• Alverder geresolveert en gearresteerd hebben dat bij
overlijden van den voorname Heer Mr Isaac Fitsingh,
hetzij op de reijze naar Canton op Peking of wel eldors
in China. Fol: 168 - 170.
11 september 1794
• Hilverbeek geankert leggende ter deezer rheede omme
aan den Jong Mattroos Meppe. Fol: 172.
26 juli 1794
• Instructie voor den Heer Mr Isaac Fitsingh Raad Ordinair
van Nederlandsch Indie mitsgaders ontvanger Generaal
de Jacatrasche Domainen, gaande als Ambassadeur van
de Nederlandsche Oost Indie Compagnie naar het Hof
van den Keizer van China, om zijne Mejesteit met zijne
zestig jarig Regeering te complimenteeren onverrigting
van al zulke zaaken meet als zullen worden
voorgeschreven ten einde zich na den inhoud van deeze
te kunnen reguleeren. Fol: 174 - 186.
11 september 1792
• Rapport aan Sebastian Cornelis Nederburg en Simon
Hendrik Frijkenius van het Fransch particulier schip
L'Aimable Josephine Capitein Duranteau aan 11
Augustus 1792 van Mauritius vertrokken. Fol: 188.
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•

Werd bedeeld het vertrek van het Engelsch schip The
Kittij door Captain Ramsaij, gedestineerd na Nieuw
Holland. Fol: 190 - 191.
• De onderketekende klagten worden Secretaris Maijnier,
zijne slegte handelwijze de groote Negliginee en zijn
dienst en de op alle mogelijke aart en wijze lezwe en
bedineerende uitwikkelingen ter beleediging. Fol: 193 197.
• Aan M. H. Otto Woeke (Marth Herman Otto Woeke) om
vragen volgens Publicatie acseiijs moeten betaalen, vrij
begrijpen hier in zeer groot onderscheerd te weezen
tusschen Eigendoms land, plaatzen hebben en
hoofdofficien van het platte land te neemen. Fol: 199 202.
• Aan Johannes Isaac Rhenius van de ondergetekenden
klaagende te kunnen hebbende gegeeven de Slegte en
schaadelijke handel wijze van den Secretaris te Graaf
Rijnet Se (Senõre)? Honoratus Christiaan David
Maynier. Fol: 203 - 209.
• De verschuldigde respect zeer onderdanig te kennen den
landroost te Graffe Reijnet Morite Herman Otto Woeke
de suppliant zeedert het jaar 1768 in dienst der Oost
Indische Compagnie. Fol: 211 - 214.
• Missive van het opperhoofd van Braam Houckgeest
(Andreas Everhardus van Braam Houckgeest) in de 12
april J:L (Jongstleden, 1793) geinformeert geworden
zijnde van de ophanden zijnde 60ste jaarige Regeering
van den Keijzer. Fol: 216 - 222.
• Een bepand en verijkend middel van bestaan aan uren
voorthaan het politieqbestuur deser colonie en de
administratie er Justitie in dezelve zal werden
aanbetrouwd. Fol: 224 - 231.
• Notitie van zodaanige Posten en Bedieningen als
voorthaan weder om gevoeglijk na derzelven primitieve
inrigting , zullen kunnen werden bekleed door Dienaren
van mindere qualiteijten als die zijn de welke deselve
thans occuperen-of te ook wel geheelijk kunnen werden
afgeschaft, te weeten. Fol: 233 - 235.
9 augustus 1794
• Ceremoniel bij het lutsgelande en vertrek van den Heer
Raad Ordinair. Fol: 237 - 244.
11 september 1792
• Veronderstellen dat Des compagnie retourscheepen,
doorgaans in hebben ongepermitteerde goederen, dat
zodanige goederen bevonden aan bord van het onlangs
alhier ter rheede gearriveerde schip De Constitutie
gecommandeerd door de Capitein Christiaan de Cherss.
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Fol: 245 - 247.
12 september 1792
• De nieuwe zeylen bepaalde prijsen zijn geloopen, van
dies inkoop geprofiteerd moeten afsien. Fol: 249 - 250.
• Gehoorende tot de equipagie van het schip Hilverbeek en
de manschappen daar op bescheiden, en te neemen en te
doen in neemen informatien van dienst den bodem Claas
Voet. Fol: 252.
11 september 1792
• Factuur van het schip De Constitutie. Fol: 254.
• Factuur van ondergetekende Captain Lieutenant G.
Otthaft. Fol: 256.
• Factuur van ondergetekende W. H. Becker,
opperchirurgijn. Fol: 258.
12 september 1792
• De onderketekende (J. P Deneis) pro interim fiscaal ter
ordre van de met des compagnies schip Hilverbeek als
passagiers alhier aangekoomen Capiteijn Militair
Legreesse en Lieutenants der Artillerie Rocach en Le
fueur ingenoomen hebbende. Fol: 260 - 264.
13 september 1792
• Geschreven rescriptie van het Billet, diend dat bij aldien
het gemis van het derde deel de Bataviasche Statuten. De
Commandeur van het Portman heb bij de
ondergetekenden (J. P De Nijs) geinterogeerd over de
Souffles, dien Capitein Voet zig heeft durven arrogerren
aan den oud Lieutenant land te geeven. Fol: 266.
• Inventaris van het zich ter rheede van Cabo de Goede
Hoop bevindende des edele compagnie Brigantijn
Scheepje de Helena Louisa gecommandeerd wordende
door den gezachhebber Jan Drewis - Namentlijk. Fol:
268 - 275.
• Notitie van alle zodanige goederen; als gehoord
hebbende tot den Inventaris van het Brick Scheeppen de
Helena Louisa en van die Inventaris zijn afgenoomen.
Fol: 277 - 279.
• Per het schip de Unie, voor de Caab uit Europa alhier
aangebragt. Per het schip Buiten verwagting voor de
Caab, uit Europa alhier aangebragt. Fol: 281 - 282.
• Register der Papieren gehoorende tot de missive onder
huidigen datum door de WelEdele Achtbaaren Heere
Gezaghebber en Raad deezer colaatse is gericht aan
Hunne Hoog Edelheedens de Hoog Edele Heeren Mr
Sebastian Cornelis Nederburg en Sijmon Hendrik
Frijkenius Commissarissen Generaal over geheel
Neerlands India en Kaap de Goede Hoop Namentelijk.
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Fol: 284 - 285.
• Monsterrolle van des edele Compagnie Stal bescheide
persoonen, onder Ultimo (31) Augustus 1791. Fol: 287 288.
• Copia van Monsterrolle van des edele Compagnie Stal
bescheide persoonen, onder Ultimo (31) Augustus 1791.
Fol: 289 - 290.
• Als reactie op ingevolge van Isaac Johannes Rhenius
geerde missive van 15 September deeses jaars (1791?)
en het daar aan gedemandeerde nopens de Bosjesmans
Hottentotten, hoe deselve best mogelijk zouden kunnen
worden beteugeld. Fol: 292 - 299.
• Gebiedende Heeren bewindhebberen gecommitteerd ter
Illustre vergadering van 17en gedateerd 27 November
1784 voornamelijk inhoudende een decisoir besluit over
eenige artikulen in het Rapport van Heeren
bewindhebberen gecommiteerd geweest tot het
onderzoek der klagten. Fol: 301 - 309.
15 september 1792
• De ondergeteekenden (Frans Sebastiaan Valentijn
Lesueur) heb 7 jaaren naar Nederland oeffenen en tot
dienst en dat door zijne respectieve Profesoren volgens
derzelve Testimonien, bequaam geoordeelt geworden
zijnde om eene officiers bij de genie of artillerie te
kunnen bekleeden, vermits geene Militaire vacature op
de Caap toenmaals bekend was. Fol: 311 - 313.
• Testimonie van J. H van Swinden over Frans Sebastiaan
Valentijn Lesueur, Lieutenant der Artillerij dat hij
geexamineert heeft. Fol: 315.
• J. H Voet, Lieutenant van de Artillerie en Directeur van
des Lands Artillerie School te Zutphen, certificeert bij
desen, dat Frans Sebastiaan Valentijn Lesueur zich
omtrenden een jaar op het Collegie Militair, drie jaaren
op Artillerie School. Fol: 317.
• L. M Thibault, Captain Ingenieur au Service de la
Compagnie des Indes Orientales de hollande au Cap de
Bonne Esperance, certifie quayant fait subir à Monsieur
Le Sueur un examen sur les differentes connaissances
essentiels à un officier de genie et d'artillerie. Fol: 319.
• Relaas gegeeven door den Lieutenant der Artillerij Frans
Sebastiaan Valentijn Lesueur als zodanig uitgevaren met
des compagnie schip Hilverbeek nopens de
mishandelingen hem geduurende de Rhijze aangedaan
door den Captain van bovengemelde bodem Claas Voet
ende zulx ter requisitie van den pro interim fiscaal de
Heer Mr Jacob Pieter De Neijs. Fol: 321 - 326.
• Relaas voorgevallen in des edele Compagnie Bodem
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Hilverbeek uijtgevaaren voor de Camer Amsterdam
gecommandeert door den Capitain ter zee den
Manhaften Klaas Voet, overgegeeven aan den Heer ad
interim fiscaal mr Jacob Pieter De Neijs. Fol: 328 - 331.
• De ondergeteekenden (Dom Hend Eunga) verklaare te
requisitie van den Heere Provinteren Fiscaal deeses
Gouvernements Jacob Pieter de Neijs dat den op het
evengemelde schip (Hilverbeek) gecommandeert door
Capitein Claas Voet, reden voor wetenschap. Fol: 333.
• De ondergeteekenden (Pieter Bouman), ziekenrooster op
het schip Hilverbeek, verklaare dat hij geduurende reijse
uit het Nederland aan Cabo de Goede Hoop maar drie
maal godsdienst. Fol: 335 - 337.
• Journal Militairen Paaken aangaande van 24 Maij 1792.
Fol: 339 - 350.
• Den 2 Augustus is er informatie gehouden over twee
soldaten waarvan en de ondergeteekenden (W. S. van
Poortman) zijn overgeleeverde klagten afgesprooken is.
Fol: 352.
• Wij ondergeteekende (F. Le Sueur, S. M Reclach, W. S.
van Poortman) declareeren en betuigen ter kennis van
waarheid, zijnde ook bereid en requisitie met een
formeelen hed te bekragtigen, dat volgende aan Boord
van het E C.? schip Hilverbeek gebeurd is. Fol: 354.
• De ondergeteekende Regenten (R. S. Gordon, S. S. Le
Sueur, C. Cornelisz, C. Matthiessen Jr) van des
compagnie l'hospitaal alhier zig vereerd gevonden
hebbende met een Extract uit eene Resolutie door Uwe
Hoog Edelheedens genomen op den 28 Augustus hebben
deselven met gemanqueerd, om ter pligtschuldige
opovolging der daar in dervatte zeer gerespecteerde
beveelen, in eene daar toe door den eerstgeteekende
expres belegde vergadering. Fol: 356 - 368.
• Antwoord van de ondergeteekende (Jan R de Groot)
omtrend het scheepje De Zeenimph waar hij thans alle
dagen in persoon aan boort. Fol: 370 - 371.
• Informatien
dat
de
Kapitein
Klaas
Voet
commandeerende het thans alhier ter rheede leggende
schip Hilverbeek om geduurende reijze van Nederland
tot Cabo, de passagiers op zijn schip bescheiden. Fol:
373 - 376.
17 september 1792
• Verklaaren ter requisitie van den Capitein Claas Voet dat
men den Sous Lien: Land niets een maar al meermaalen
bevonden had. Fol: 378 - 379.
• Verklaaren ter requisitie van den Capitein Claas Voet dat
wij bij ons vertrek van Texel tot op dato van 6 Junij 1792
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geen van onse Equipagie bespurt hebben dien zeg
teegens mondspijzen en levensmiddelen geopereerd
hebben. Fol: 381 - 382.
• Verklaaren dat op Vrijdag den 7 Junij des avonds om 2
glaasen den soldaat genaamd Johan Nicolaas Art bij den
Capitein Claas Voet hem geaddresseert heeft, om over
de insolente moet willige brutaliteijt van den soldaat Jan
van Gent te klaagen. Fol: 384 - 386.
• Verklaaren ter requisitie van den Capitein Claas Voet
dan den Sergeant Wilhelmus Johannes van Portman des
agtermiddags om 6 glaasen de vrijheid gebruijkt heeft
om tegens en Dek officiers zijnde de Battelier met den
stand op de Borst te zetten en hem met de Insolente
redenvoering te bejegenen ter presentie van den
Bootsman E. Pinkberg en den Sous Lieut: G. E. de Moor.
Fol: 388 - 389.
• Gabriel Exter, Ondercoopman en adjunet fiscaal al
auditeur militair dienst doende neemt de vrijheid en
needrigste ootmoedigheid te kennen te geeven om zijn
qualiteit van eerste adjunat fiscaal mede is gequalificeerd
geworden, bij den op propositie der Edele militaire
Commissie de Nationaale Troupes des Guarnisoens
toegevoegde krijgsraad als auditeur te fungeeren. Fol:
391 - 394.
18 september 1792
• Pacquetboot De Maria Louisa, Capitein Lieutenant en
Gezachhebber Pieter Mosterd zijnde den 16 junij a: c: uit
de Goeree vertrokken is gesdestineerd na Batavia. Fol:
396 - 397.
• Notitie van al zodanige kasten en paquetten met brieven
alser op heeden met mijn onderhebbende bodem De
Maria Louisa voor Kabo de Goede Hoop zijn aangebragt
in aan den Heer Equipagiemeester overgegeeven zijn,
namentlijk. Fol: 399.
20 september 1792
• Ter rheede gearriveerd des Genueesch schip Ged
Rinomato gecommandeerd door Capitein V. Vali zijnde
om den 16 Junij jongsteleden (1791) na China
gedestineerd. Fol: 401 - 402.
• De ondergeteekende (J. H. Hoppe) verklaart bij deesen
naar waarheid, dat hij de Clercq ter politique secretarij
Jacobus Albertus Middelkoop ontmoet en George
Fredrik Goetz belast was, houdende afvordering van
zodanige papieren van den Capitein ter zee Claas Voet.
Fol: 404 - 406.
• De ondergeteekende (J. A. van Middelkoop) certificeere
en verklaare bereid te zijn het onderstaande ten allen tijde
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met solemneele Eede te sterken. Dat hij heeft vervoegt
ten huijzen van den heer Equipagiemeester Cornelis
Cornelisz om aldaar op ordre van den eersten gezworen
clercq ter politicque Secretarijs G. F. Goetz. Fol: 408 410.
• Ter requisitie van het officie Fiscaal deezes
gouvernements certificeere, de ondergeteekende
gerechtboode op 18 dezer loopende maand (Augustus)
ter ordre van den Heer Adjunct Fiscaal Mr Johannes
Andreas Truter heeft vervoegt ten huijse van den Baas
Smit Jan Koster. Fol: 412 - 413.
• Den Ad Interim Fiscaal Mr Jacob Pieter De Nijs om twee
gecommitteerden te begeven aan boord van het schip
Hilverbeek. Fol: 415.
• Informatien bij ons bekomen omtrend den Kapitein op
het schip Hilverbeek Klaas Voet dat hij ten eenemalen
ongeschikt is om op dien, bodem het bevel te blijven
voeren. Fol: 417 - 418.
21 september 1792
• Register van alle zodanige Brieven, Pacquetten en
verdere Papieren, als onder huidigen, datum door ende
van wegens de Hoog Edele Heeren Commissarissen
Generaal over Nederlandsch Indie en Kabo de Goede
Hoop, ter resumptie worden overgelegd, aan de Wel
edele gestrenge Heeren Saillant verheullen gravenstein
gecommitteerd tot het opneemen van den staat van
Militie en defensie der bezittingen van de generaale
geoctroijeerde Nederlandsche Oost Indien Compagnie
etc etc. Fol: 420 - 423.
• Lijst der goederen welke avor ors ondergeteekendens
van des edele o: j: compagnie schip De Constitutie
ontfangen en in des edele compagnie Epidimique
gebouw geborgen es als. Fol: 425 - 426.
• Bij ons gedelibereerd zijnde over de ongereegeldheeden
en excessen waar aan ons gebleken is dat de kapitein
Klaas Voet sig schulden heeft gemakt. Fol: 428 - 430.
22 september 1792
• Van het hospitaal hebbende gelieven te vorderen berigt
of dat huis, nu is afgebouwd behalven de tegenswoordige
berging der zieken. Fol: 432 - 434.
• Inventaris van het in de Baaijfals geankerd leggend des
edele compagnie schip De Zeenimph als. Fol: 436 - 444.
• Notitie van zodanige goederen als er reet het schip De
Zeenimph zullen worden onttost. Fol: 446 - 448.
24 september 1792
• "Ter pligtschuldige nakominge van Heer Isaac Johannes
Rhenius
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•

zeer gerespecteerde Ordres, vervat bij extract memorie
door messieurs deeser gesuppediteerd. Fol: 450 - 455."
• Lijst van het getal der des compagnies lijfeigenen en
Indiasch gerelegueerde, met opgave derwaards dezelve
ter dienst cratatie bescheiden, en hoe veele aan de
respectieve Administratien geaffecteerd zijn. Fol: 457 459.
• De ondergeteekende (Johannes Gijsbertus van Reenen)
de vrijheid genoomen hebbende als eenen der
gecontracteerde slagters messieurs zijne eerste memorie
van belangen op het eerbedigst voor te draagen. Fol: 461
- 463.
27 september 1792
• Het Genueesch schip, Rinomato door Capitein N Vale
uijt de Simonsbaaij na China vertrokken. Fol: 465.
• Het Engelsch Particulier schip Nymph door Capitein
Thomas Jonas uijt Rio de Lagoa na Saint Helena en
London vertrokken. Fol: 467.
• Heeft met pligtschuldige eerbied den ondergeteekende
Gideon Rossouw messieurs te kennen, hoe hij suppliant
den 24 September des des gepasseerde jaars 1791
publicque vendutie ingemeijnd en gekogt heeft. Fol: 469
- 470.
• Heeft met pligtschuldige eerbied den ondergeteekende
Tieleman Johannes van der Sonde Medicine doctor, in
qualiteijt als oppermeester in den gepasseeren jaare 1791
met des compagnie schip Sparenrijk alhier aangeland.
Fol: 472 - 473.
• Het Noord Americaansche partikulier schip Pelgrim
Capitein Benjamin Eirle uijt Philadephia naar Indien.
Fol: 475.
• Versoek met langmoedigheyd aanneemt om bekent te
maken wij wonende onder Colonje van Zevellendam,
over het rivier. Fol: 477 - 479.
• Onder ultimo Augustur 1788 (31 Augustus 1788)
wanneerde ondergeteekende de administratie van het
dispens heeft aanvaart. Fol: 481.
1 october 1792
• Observation sur le tungstene trouve en Afrique en 1792.
Fol: 483 - 486.
2 ocotber 1792
• Met verschuldige eerbied te kennen J. A. Kuijs predicant
in het land van Wareren. Fol: 488 - 489.
• Vertoonen met pligschuldigen eerbied en in alle
onderdaanigheid weesmeesteren deezer steede. Fol: 491
- 493.
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Vertoonen respectievelijk Salomon van Echten en
Willem Stephanus van Rineveld, de eerste koopman
situlair en pakhuismeester. Fol: 495 - 498.
• Heeft met alle onderdanigst Respect tekennen Uw hoog
edelins zeer needrigen dienaar den burger Sebastiaan
Rothman. Fol: 500 - 501.
• Met de meeste gevoelens van diep schuldigen eerbied,
dat zijn Uwer Hoog Edelens zeer onderdanige en
gehoorzaame Dienaar Abraham de Smidt kennis te
brengen. Fol: 503 - 505.
4 october 1792
• De afschrijving van den kelderman? heeft bedragen. Fol:
507 - 508.
• Extract uit Resolutie genomen op heeden op den Request
van Abraham de Smidt houdende verzoek om met des
kompagnies schip De Constitutie na Nederland. Fol:
510.
5 october 1792
• Zeer gerespecteerde mondelinge ordre van gisteren en
substantie, de ondergeteekende (L. W. van Rossum) een
schriftelijk opgave moest doen met zijn onderhebbend
schip Geertruij en Petronilla. Fol: 512 - 513.
6 october 1792
• Het Americaansch briek scheepje The Modesty door
capitein Samuel Lewis uijt de Simonsbaaij vertrokken en
na herwaards gedestineerd. Fol: 515.
4 october 1792
• Houdende derselver Consideratien op de stukken
betrekkelijk tot het Militaire neesen en het stuk der het
hospitalen hadden gecommuniceerd. Fol: 517 - 519.
7 october 1792
• Alhier gearriveerd het Genueesch particulier schip
Minerva door Capitein Peter Smith, 20 Julij jongsteleden
(1791) van Oostende vertrokken. Fol: 521.
• Is gearriveerd het Noord Americaansch particulier schip
The Modesty door capitein Samuel Louis uit de Baaijfals
vertrokken en na Saint Helena en Verginien
gedestineerd. Fol: 523.
• Alhier gearriveerd het Americaansch particulier schip
Chesterfielt door Capitein Alt, van Thomsons Eijland
vertrokken en gedestineerd na de Walvisch vangst. Fol:
525.
8 october 1792
• Rangeer lijste van de Lijff Compagnie in het Battaillon
van den Collonel Gordon Hoofd van S. C. Compagnies
militie soals sig deselve bevind op den dag van inspectie
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den 8 October 1792. Fol: 527 - 531.
• Rangeer lijste van de Compagnie van den Majoor Carel
Matthijs Willem de Lille in het Battaillon van den
Collonel Gordon Hoofd van S. C. Compagnies militie
soals sig deselve bevind op den dag van inspectie den 8
October 1792. Fol: 532 - 536.
• Rangeer lijste van de Compagnie van den Capitain
Wilhelm Buissinne in het Battaillon van den Collonel
Gordon Hoofd van S. C. Compagnies militie soals sig
deselve bevind op den dag van inspectie den 8 October
1792. Fol: 537 - 540.
• Rangeer lijste van de Jaager Compagnie in het Battaillon
van den Collonel Gordon Hoofd van S. C. Compagnies
militie soals sig deselve bevind op den dag van inspectie
den 8 October 1792. Fol: 541 - 544.
• Rangeer lijste van de Vaiante Compagnie in het
Battaillon van den Collonel Gordon Hoofd van S. C.
Compagnies militie soals sig deselve bevind op den dag
van inspectie den 8 October 1792. Fol: 545 - 548.
9 october 1792
• Het concept van het Generaal Reglement onder No 2?
door ons aan de Hoog Indiasche Regeering voorgesteld.
Fol: 550 - 551.
8 october 1792
• Extract uit Resolutien genomen op beeden, op eene
Memorie van Wesmeesteren. Fol: 553.
• Is alhier gearriveerd het compagnie schip Maccasser
door Capitein Klaas Keuken van Batavia uit Straat Sunda
uit de Saldanhabaaij vertrokken. Fol: 555 - 556.
11 october 1792
• Extract Resolutie genomen bij Heeren Weesmeesteren
aan Cabo de Goede Hoop op Woensdag den 22 augustus
1792 en Extract Resolutie genomen in Raade van Politie
in het Casteel de Goede Hoop, op Dingsdag den 7
augustus 1792. Fol: 558 - 564.
• Copia der bedenkingen over de defensie van Batavia aan
de Hooge Indiasche Regeering overgegeeven. Fol: 566.
12 october 1792
• Register der Papieren gehoorende tot de missive deser
Regeering over de zaak van den oud landdrost van
Zwellendam constant van Nuld onkruijd, op heden aan
de Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal gerigt.
Fol: 568 - 569.
14 october 1792
• Is alhier gearriveerd het Noord Americaansch particulier
schip The Nepthun Capitein James Klifton van
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Philadelphia vertrokken na Mauritius gedestineerd. Fol:
571.
• Is alhier gearriveerd het Noord Americaansch particulier
schip The Hope Capitein Benjamin Page van Roode
Eijlande Falkland vertrokken na China gedestineerd.
Fol: 573.
• Is alhier gearriveerd het Noord Americaansch particulier
schip Favoriet Capitein Joseph Rossel van Oostende
vertrokken na Mauritius gedestineerd. Fol: 575.
15 october 1792
• Ter hand gesteld extract uit de missive door hun wel
edele Hoog achtbaare de Heeren gecommiteerde
bewindhebberen ter illustre vergadering van
zeventhienen aan den Edele Achtbaare Raade van Politie
gerigt. Fol: 577 - 612.
• Ingevolge Politicque Raads besluit de dato 15 Junij L:L:
geresolveerd zijnde, dat het Brigantijn scheepje De
Helena Louiza alvorens een reize na Europa met
securiteit te kunnen onderneemen. Fol: 613 - 616.
• De ondergeteekende (Maria Elisabeth Eynis huijsvrouw
van den burger Jacobus Bester) wonende omtrent de
Saldanha Baaij bij gelegenheid dat in de maand Julij des
jaars 1781 het Engelsche Esquader onder bevel van den
vrie Admiraal Johnstone. Fol: 618 - 620.
• Is alhier gearriveerd het edele compagnie schip
Seylingen van de kamer Amsterdam door capitein Simon
Vaartjes uit de Gorce vertrokken gedestineerd na
Batavia. Fol: 622.
• Lijste van alle zodanige papieren en pacquetten zoals
dezelve op heeden met het schip Seylingen zijn
aangebragt als Fol: 624 - 625.
• De ondergeteekenen (Jacobus Johannes van den Berg en
Johannes Christiaan Frederik van Hugel) in hunne
qualiteijt als generale gemachtige van den ingevolg
geleerde ordre van de hoog gebiedende steeren ter ilustre
vergadering van zeeventhienen met het regiment
Wurtemberg naar Indien vertokken Collonel Theobald
van Hugel. Fol: 627 - 631.
• Met alle submissie gebruikt den ondergeteekende Claas
Voet de vrijheid Uw Hoog Edelheedens zeer
reverentelijk te kunnen geeven. Fol: 633 - 636.
• Mits deezen een extract uit resolutien genomen op
beeden op de requeste van den geweeser kapitein op des
kompagnie schip Hilverbeek, Claas Voet houdende
zodanige verzoekenals bij de voormelde requeste
vermeld. Fol: 638.
16 october 1792
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Den ondergeteekende (J. J. Le Sueur) in zijne qualiteit
als Keldermeester, hebbende gelieven te ingungeeren
van uwe hoog edelheedens te suppediteeren zijne
consideratien. Fol: 640 - 647.
Concept Conditien en Voorwaarden waarop van
weegens de edele compagnie aan de minst aanneemende
zoude konnen worden aanbesteed, de Leverantie van
zodanige wijnen Brandewijn en Aryn, als dezelve voor
hadden omslag gereekend voor een rond jaar zal komen
te benodigen. Fol: 648 - 655.
Calculative bereekening van het geen ijder legger wijn
beswaart met onderstaande ongeldende de edele
compagnie te kosten. Fol: 656.
Calculative bereekening van het geen ijder legger wijn,
na aftrek van het geene, waarmeede word bezwaard de
edele compagnie komt te kosten. Fol: 658.
Notitie van Leedige Leggers uit des edele compagnie
wijn kelder alhier aan differente bodems verstrekt als aan
de uitkomende scheepen. Fol: 660.
Ter plichtschuldigen voldoening aan het zeer geeerd
bevel van Uw hoog edelheeden, hebbe de eere deesen
bijtvoeger de Instructien voor de differente hoofden der
soldijen, benevens een comparative bereekening van het
kostende der soldij bedienden op den tegenwoordigen
voet. Fol: 663 - 666.
Instructie voor den Visitateur der Soldijen. Fol: 667 669.
Instructie voor den onderkoopman eh hoofd van het
guarnisoen comptoir. Fol: 671 - 676.
Instructie voor den onderkoopman eh hoofd van het
hospitaals comptoir. Fol: 678 - 682.
Generale bereekening van het kostende van des
compagnie Dienaaren aan Cabo de Goede Hoop het
zedert primo (1) September 1791 tot ultimo (30)
Augustus 1792. Fol: 684 - 686.
Model van het schip De Drie Gebroeders zijn alhier door
zukte verbleeven 92 man. Fol: 688.
Comparative bereekening der soldij bedienden aan Cabo
de Goede Hoop zo als dezelve tegenwoordig zijn met een
vergelijking van dies kostende, wanneer de soldijen
gesplits en separaat gehouden wierden. Fol: 690.
Memorie door den ondergeteekende Soldij Boekhouder
aan haar wel edele groot achtbaaren de Heeren
Commissarissen Generaal van Nederlandsche India tot
hoogst derselver speculatie met schuldigen eerbied
gepresenteerd. Fol: 692 - 705.
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• Kwitantie over goederen en gelden. Fol: 707.
• Goederen de hele jaaren. Fol: 709.
• De kost der zieken kan bestaan. Fol: 711.
17 october 1792
• Recapitulatie der achterstallige Recognitie Penningen
welke de edele compagnie navolgens de onderscheidene
Wildschutte boeken voor de Permissie aan diverse
ingezeetenen verleend om vee posten te mogen bewijden
incompeteerende , als Fol: 713.
• Register van zodanige stukken als door de Caabsche
Ministers in origineel zijn overgesonden aan
Commissarissen Generaal met eere missive gedatum 16
October 1792 inhoudende berigt en consideratien over
het slegt compartement van den Landdroost der Colonie
Graaf Morits Herman Otto Woeke. Fol: 715 - 716.
• Lijste van de sterkte van het Corps Artillerie van den
Major Johannes Fischer. Fol: 718 - 720.
• 1774 de Manhafte Commendant Johannes Hendrik Zin
naamen der Burger contabels en jaaren wanneer dezelve
zijn in dienst gesteld. Fol: 722.
• Bij de ordre van scheeps overheeden, zoude onder
humble correctie nog kunnen worden bijgevoegd dat
zodra hunne boodems vertuijd zijn, een officier of Cadet
dient present te weesen. Fol: 724 - 727.
• Den ondergeteekende (C. Brandt) heeft de eerbare gehad
den wel edele gestrenge heer G. J. van den Graaf
gouverneur van Cabo de Goede Hoop en den ressorte van
dien on wel deszelve geeerde beveelen in dato den 16
April 1788 schriftelijk voor te dragen. Fol: 729 - 732.
• Na dat de ondergeteekende (C. Brandt) de eere heeft
gehad uw edele gestrenge eenige dagen geleeden in
perzoon pligtschuldig te rapporteeren, hoe het dikwils
was komen te gebeuren. Fol: 733 - 736.
• In antwoord en riwelhd vriendelijke missive geschreeven
in het laatst der maand April houdende een voorslag, aan
mij daarbij gedaan, om eenige veranderingen, omtrent de
militaire ordres in Baaijfals. Fol: 737 - 738.
19 october 1792
• Het fransch particulier schip L'Olimphe door capitein
Rigault van Nantes vertrokken gedestineerd na
Mauritius. Fol: 740.
• Ingevolge de zeer gevenereerde ordre van heen hoog
edelheedens, door de ministerium alhier on den 13 Maart
1789 aan den eerste des heeren geweldigen Jan Hendrik
Matthijssen op zijn daartoe gedaan verzoek is toegevoegt
den titul van onderschout op zijn loopende gagie van 24
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florins. Fol: 742 - 745.
20 october 1792
• Ter plaatse te mogen afleggen de overtuijgendste
bewijzen van den eerbied en trouwe waarmeede de hart
voor haar hoogedele groot achtbaare vervuld is, alhier
Johannes Albertijn mij is komen berigten. Fol: 747 - 748.
• Ontvangen obligante letteren van den 20 deezer
(october) en dezelve aan hun hoog Edelheid
gecommuniceerd, bij deezen te kennen te geeven dat de
hoog edelheid gevoelens zijn aan het betoond verlangen.
Fol: 750.
• Cavallerij Eerste Compagnie het Blaauwe Standaar. Fol:
752 - 758.
• Cavallerij Tweede Compagnie het Roode Standaar. Fol:
759 - 766.
• Infanterij Eerste Compagnie het Roode vaandel. Fol: 767
- 774.
• Infanterie Tweede Compagnies Het Orange Vaandel.
Fol: 775 - 779.
• Infanterij Derde Compagnie Het Blaauwe Vaandel. Fol:
780 - 784.
• Infanterij Vierde Compagnie Het Witte Vaandel. Fol:
785 - 789.
• Het vrij Corps Het Groene Vaandel. Fol: 790 - 794.
• Compagnie de Reserve. Fol: 795 - 799.
• Compagnie Invalides. Fol: 800 - 804.
• Sterkte Burgerij onder het Caabsch District gehoorende.
Fol: 805.
22 october 1792
• De Capiteijns ter zee Willem Ridemans junior van Jan
Arnold Voltelen, Nicolaas Acken Anthonij Franciscus
Heffers en Klaas Keuken mid? d Capitein Lieutenant
Frans Maser en Aij Smitskam gecommiteerd zijnde
omme, door dien het schip De Catharina Johanna thans
en zoo verre ontlost komt te zijn. Fol: 807 - 810.
23 october 1792
• Der ondergeteekende (J. Fischer) door hoogedele gelast
zijnde om ap te geven, hoe sterk het Corps Artillerie
tegenwoordig is, en hoe veel officieren onder officieren
en gemeenen, volgens den tot dus ver bepaalden voet van
sterkte. Fol: 812 - 814.
• Het schip Teylingen uit Europa gezeijld met 300 koppen.
Fol: 816.
• Dit zegul behoort tot het inleggen addres van den Raad
Extra Ordinair Arnoldus Constantijn Mom C: U: ten
Aine van appui en mamotien. Fol: 818.
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10 januari 1795
• Den Raad Extra ordinair van Nederlandsch Indien
Arnoldus Constantijn Mom en zijn echtgenoote
Catharina Louisa van Riemsdijk, geeven reverentelijk te
kennen, dat zij ondergeteekenden na ruim een en twintig
jaaren al het zoete en genoegelijk eener zuivere en
oprechte huwelijks liefde gesmaakt. Fol: 819, 820, 825.
24 december 1794
• Johanna Catharina Jacobs in de wandeling genaam
Njonja Ketje nevens haar dogter Juliana Francin Hakker,
verklaaren aldus: Fol: 821 - 823.
14 januari 1795
• Advies over de bewuste historie van Mevrouw Mom
heeden zoude uitbrengen bij Sijmon Hendrik Frijkenius.
Fol: 826 - 829.
23 october 1792
• De ondergeteekenden (A. V. Bergh en P. J. Truter)
hebbende geleezen te committeeren, omme onder
Ultimo deeses (31 october) exact op te neemen en na te
zien, alle de effecten deze edele compagnie in het negotie
pakhuis berustende, en ter verantwoording staande van
den koopinan en pakhuisen stel Salomon van Eersten zoo
verklaaren wij het zelve naauwkeurig verrigt en aldaar
bevondste hebben, het geen hieronder gespecificeert
staat, namentlijk.. Fol: 831 - 841.
• Fol: .
• Het wege verzonden met de Pakketboot De Vlijt kapitein
Moser den 20 Januarij 1795 en Dupplicaat pr het schip
Maccasser den 22 februarij 1795. Fol: 844.
26 october 1792
• Restanten van des compagnies wapenkamer onder dato
deeses te weeten. Fol: 846 - 849.
• Monsterrolle van het ambagt volk van des edele
compagnie wapen camers winkel. Fol: 851.
• De volgende contanten, behoorende tot des compagnies
groote geld Cassa, zijn afgepakt in de volgende kisten en
bestaan in de na te meldene zilvere minut; als. Fol: 853
- 854.
• Aan de steeren vaillant, verhuell en grovestein,
gecommitteerd tot het opneemen van den staat van
militie en defensie der bezittingen van de generale
geoctroijeerde
Nederlandsche
OostIndische
Maatschappij etc etc Fol: 856.
27 october 1792
• Extract uit de Notulen van het gebesoigneerde en
geresolveerde in Raade van India op Dinsdag den 20
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Januarij 1734. Fol: 858 - 860.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde in rade van
Indien op den 19 Junij 1789. Fol: 862 - 863.
Notitie van zodanige penn als de onder te noemene
perzonen, bij requeste van Heeren XVII hebben verzogt,
dat, onder de daarbij bepaalde conditien door middel van
des compagnie cas alhier, naar Nederland mogten
werden geremitteerd ducatons stad Rijkdaald Stu?
guldens hollands. Fol: 865 - 868.
Fol: .
Ingevolge de sommatie en oproeping bij publicatie van
de 12 deeze r (12 October) gedaan, hebben de nagende
perzonen, die of voorzig zelf of voor anderen, volgens
geobtineerde gunstige dispositie van de illuster
vergadering van XVII bij preferentie gelden ter remise
naar het vaderland en des compagnies kas hebben te
tellen zig gemeld, en opgaave gedaan van de sommen die
zijn maniere voorsz nog hebben over te maken te weeten.
Fol: 871.
Tijd tot tijd de ilustre vergadering van Seventhienen aan
diverse perzoonen permissien zijn verleend aan alhier bij
preferentie in des compagnie kassa ter overmaking naar
Nederland te mogen of te door hunne gemagtigdins
alhier te doen tellen. Fol: 873 - 874.
Ingevolge de bij gearresteerde publicatie de dato 12
October anno? ten einde binnen den tijd van acht dagen
ten negotie comptoire eractelijk werde opgegeeven. Fol:
876 - 884.
Aan heer Daniels dient ter illucidatie, weegens de
toenmaals, critique omstandigheeden in Europa ter
adsistentie der ordinaire sejn mannen. Fol: 886.
Register der Stukken en munimenten, gehorende tot de
Procedures, aan Cabo de Goede Hoop, jegens Jan Smit
van Dilburg gehouden; bestaande dezelve in Fol: 888 889.
Present de heere Johannes Izaak Rhenius president en
alle de leeden, zijnde voorts door den pro interim fiscaal
gedientvan een vertrag luidende als volgt. Fol: 890.
Present de heere Johannes Izaak Rhenius president en
alle de leeden, de pro interim fiscaal aan Gabriel Exter.
Fol: 891 - 892.
Present de heere Johannes Izaak Rhenius president en
alle de leeden, verscheen in raade de huijsvrouw van den
thans gedetineerden burger Johannes Smit van Dilburg,
de welke presenteerde het volgende request. Fol: 893 899.
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Compareerde voor den heer president beneevens de
achtbaare raad van justitie deeses gouvernements den
pro interim fiscaal alhier Gabriel Exter, ratione officio
Eischen in cas crimineel ter eene op jeegens den burger
Jan Smit van Dilberg. Fol: 900 - 917.
Vertrouwd met schuldige eerbied den ondergeteekenden
(Gabriel Exter, Johannes van der Riet, Johannes Smit)
pro interim fiscaal, in de zaake van den burger Jacob
Michiel van Koppen Eischer op en Jeegens Elisabeth
Wijdenaar. Fol: 918 - 921.
Compareerde voor mij zijne Johannes van der Riet
gezwore clercq ter zee, ter requisitie van den pro interim
fiscaal mr Gabriel Exter. Fol: 922 - 924.
Compareerde voor ons ondergeteekende (Jacobius
Vercueil, Johannes van der Riet, Johannes Smit, W. S.
V. Rijneveld) gecomitterde uit den Raade van Justitie
deezes gouvernements voormelde adsistant Mr Jacobius
Vercueil de welke deeze zijne verklaring van woorde tot
woorde klaar en duidelijk voorgeleezen weezende
verklaarde daarbij te blijven persisteeren. Fol: 924.
Compareerde voor ons den burger Jacobus Michiel van
Koppen, articulen gedaan maaken. Fol: 925 - 929.
Compareerde voor ons ondergeteekende (Jacobius
Michiel van Koppen, Johannes van der Riet, Johannes
Smits, W. S. V. Rijneveld) gecommiteerd uit den Raade
van Justitie voormelde, voormelde burger Jacobius
Michiel van Koppen de welke deeze zijne voorenstaande
vraag articulen van woorde tot woorde klaar en duidelijk
voorgeleezen weezende verklaarde daar bij te blijven
persisteeren. Fol: 929.
Compareerde voor ons den burger Johannes Smit van
Dilleburg, articulen gedaan maaken. Fol: 930 - 934.
Compareerde voor ons ondergeteekende (Johannes van
der Riet, Johannes Smits, W. S. V. Rijneveld)
gecommiteerd uit den Raade van Justitie, Johannes Smit
de welke deeze zijne voorenstaande Interrogatorie van
woorde tot woorde klaar en duidelijk voorgeleezen
weezende verklaarde daar bij te blijven persisteeren. Fol:
934 - 935.
Voor de heeren Clement Matthiessen en Johannes Smits
leeden pin en geadsisteert door de gezwore clercq van
den Raade van Justitie (Johannes van der Riet),
gecompareerd zijnde den Burger Jan Smit van Dilburg
ten einde in de zaak van den burger Michiel van Koppen
op en de jeegens Juffrouw Petronella Weijdenaar
(weduwe van Capitein Johannes de Waal Arendz) Fol:
936 - 937.
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Door de heeren Matthiessen en Smits ingevolge op
gisteren genoomen besluit weeder gecompareerd zijnde
den burger Jan Smit van Dilburg. Fol: 938.
Ingevolge interlocutoirredispositie den Raad van Justitie
deezes gouvernement gewoonen, voor de Heeren Carel
Mappa en Johannes Smuts leeden en beneevens de
ondergeteekende (Johannes van den Riet, Johannes
Smuts) geswoore clercq van den Justitieelen Raade
voormelde gecompareerd zijnde den burger Jan Smit van
Dilburg ter requisitie van den meede presente pro interim
fiscaal Gabriel Exter geloofd te worden op
vraagarticulen. Fol: 939 - 941.
Presentibus omnibus demptiet de heer Echten bij
indispositie door de President te kunnen gegeeven dat de
vergadering hadde doen convoceeren op expres verzoek
van de heer Mappa en Smuts beneevens de gezin clercq
op gisteren gevaeerd hebbende omme den burger
Johannes Smit van Dilburg op interrogatoria ten
requisitie van den pro interim fiscaal Gabriel Exter te
hooren. Fol: 942 - 943.
Gaf de President den Raade te kennen, dat de pro interim
fiscaal zijn heb bende verzogt om ingevolge gebruik na
de apprehensie corporeal van den burgen Johannes Smit
van Dilburg deszelf boedel ten overstaan van heeren
gecommitteerd te doen inventariseeren. Fol: 944 - 945.
De sententien van den Cornet den burger cavallerij
aanstellenbasch David Malan Davidszoon te tekenen, als
te pronuntieenen het dispositie weegens de testamentaire
acte van den burger Marthinus Melk gevallen. Fol: 946.
Geeft met de verschuldigde hoogagtig zeer votmoedigst
te kennen, Hendrika Jansen huijsvrouw van den alhier op
het robben eiland gebannen burger Jan Smit van
Dillenburg. Fol: 947 - 955.
Ter examinatie van eene borgtogt ter behoeven der
executeeren van zeekere testamentaire acte van wijlen
den burger Marthinus melk gesteld. Fol: 956 - 957.
Request van Hendrica Janssen huijsvrouw van den thans
op het Robben Hijland geconvoneerden burger Jan
Smitd van Dilleburg aan weledele achtbaare
gepresenteerd te stellen om te consideratien. Fol: 958 967.
Ter hand genoomen zijnde, Hendrika Janssen
huijsvrouw van den ten Robben eilande geconfineerden
Jan Smit van Dillenburg in Raade gepresenteerd request.
Fol: 968 - 971.
Verscheenen zijnde independent fiscaal deezes
gouvernements Johan Nicolaas Steven van Lijnden ter
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eenre en den ten robben eilande geconfineerd Jan Smit
van Dilburg ter andere zijde. Fol: 972 - 973.
• Produceerde de Heer President eene missive van den
Gouverneur Raade van politie? aan deze vergadering
gerecht van na volgende inhoude. Fol: 974 - 975.
• Bij der hand genomen de rondgeleezene missive van den
heere Gouverneur Raad van Politie rakende de door de
Hooge Indiasche Regeering gevorderde origineele prous
stukken van het officie fiscaal contra Jan Smit van
Dilburg, Fol: 976.
• Gebragte aanschrijving van den Gouverneur Raade van
Politie, nopens de door de Hooge Indiasche Regeering
besluit van 5 Januarij 1790 van deeze raade origineele
stukken tot de met Jan Smit van Dilburg gehoudene
proceduuren gehoorende. Fol: 977 - 979.
1792 september 7 - 1794 april 19
Bijlagen gedeeltelijk betreffende Kaap de Goede Hoop. Wel
genummerd; niet op volgorde.

7 september 1792

•
•

•

•

•

•

•

Leijst van zodaanige ze vaarende militairen ambagts
lieden haucappers wagenrijders eets als er bij de saldij
baelemdeeses gouvernements. Fol: 1-17.
Specifique opgaave van het getal der dienaaren de welke
onder ultimo (30) junij 1769 sig in het nement Cabo de
Goede Hoop in weesen hebben bevonden met aanwijsing
wet de sekve aan gagie en emolumenten genieten . Fol:
19-26.
Te zamentrekking van alle zodanige emolumenten als
alle 's comp: (des compagnie) dienaaren onder dit
gouvernement bescheiden onder ultimo junij 1769
hebben genooten als. Fol: 27-39.
Specifique opgaaf van 't (het) getal der dienaaren, de
welke onder ultimo (30) junij 1779 sig in 't (het)
gouvernement Cabo de Goede Hoop in weesen hebben
bevonden met aanwijsing wat de selve aan gagie, en
emolumenten genieten. Fol: 41-48.
Te zamentrekking van alle zodanige emolumenten als
alle S:E: compagnie dienaaren onder dit gouvernement
beschrijden onder ultimo (30) junij 1779 hebben
genooten als . Fol: 49-63.
Specifique opgave van 't (het) betal der dienaaren de
welke onder ultimo (30) junij 1792 sig in 't (het)
gouvernement Cabo de Goede Hoop in weesen hebben
bevonden met aanwijsing wat dezelve aan gagie en
emolumenten genieten. Fol: 65-76.
Te zamentrekking van alle zodanige emolumenten als
alle 's comp: (des compagnie) dienaaren onder dit
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gouvernement bescheiden onder ultimo junij 1792 zoo in
gelde als in notuure hebben genooten als. Fol: 77-93.
• Comparative bereekening van 't (het) getalen het
kostende der dienaaren s.e.comp (des edele compagnie)
in dit gouvernement bescheyden teege de jaare 1768/9
1778/9, 1791/2. Fol: 95-104.
• Staat van het battaillon van den Collonel Gordon Hoofd
van s'e.comps (des edele compagnies) militie des
Gouvernement van Cabo de Goede Hoop so als sig het
selve bevind op den Dag van inspectie den 8 october
1792. Fol: 106.
• Lyste van de geene manschappen van het battaillon van
den Collonel Gordon welke weegens verschyde
gebreeken onbequaam tot het exerceeren. Fol: 108.
• Manschappen van het battaillon van den Collonel
Gordon welke mits indispositie alhier ten hospitaal zijn
als . Fol: 110.
• Rangeer lijste van de lijfs compagnie in het battaillon van
den Collonel Gordon hoofd van s.e. (des edele)
compagnie militie so als sig deselve bevind op den dag
van inspectie den 8 october 1792. Fol: 113-116.
• Rangeer lijste van de compagnie van den Majoor Carel
Matthijs Willem De Sille in het battaillon van den
Collonel Gordon hoofd van s.e. (des edele) compagnie
militie so als sig deselve bevend op den dag van inspectie
den 8 october 1792. Fol: 117-120.
• Rangeer lijste van de compagnie van den Capitain
Wilhem Buissinne in het battaillon van den Colonell
Gordon Hoofd van s.e. (des edele) compagnies militie zo
als zig dezelve bevind op den dag van inspectie den 8ten
october 1792. Fol: 122-125.
• Ranger lyste van de jaager compagnie in het battaillon
van den Collonel Gordon hoofd van S:E: (des edele)
Compagnies militie soo als zig dezelve bevind op den
dag van inspectie den 8 den october 1792. Fol: 126-129.
• Rangeer lijste van de vocante compagnie in het bataillon
van den Colonell Gordon hoofd van S:E: (des edele)
compagnies militie so als zig dezelve bevind op den dagh
van inspectie den 8 October 1792 . Fol: 131-134.
28 juni 1792
• Generaale staat van alle soodanige ammunitie goederen
van oorlog tot de artillerie behoorende als sig in het
gouvernement van Cabo de Goede Hoop sub dato deeses
op de differente posten bevinden. Fol: 136-144.
• Lyste van de herrte van het corps artillerie van den Major
Johannes Fischer zoo als het zelve bevonden is op den
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dag van der gelos af exerceeren en passeeren der zevre
den 18 october 1792 in het guarnisoen van Cabo de
Goede Hoop. Fol: 146.
• Ranger lijst van de lijfs compagnie in het corps artillerie
van den Major Johannes Fischer zoo als dezelve
gemeeten is den 29 september 1792 binnen het
guarnisoen van Cabo de Goede Hoop. Fol: 147-148.
• Rangeer lijste van de compagnie van den Capitain Georg
Coenraad Huehler in het corps artillerie van den Major
Johannes Fischer zoo als dezelve gemeeten is den 29
september 1792 binnen het garnisoen van Cabo de
Goede Hoop. Fol: 149-150.
• Rangeer lijst van de vocante compagnie in het corps
artillerie van den Major Johannes Fischer zoo als dezelve
gemeeten is den 29 september 1792 binnen het
guarnisoen van Cabo de Goede Hoop. Fol: 151-152.
• Rangeer lijste van den lijfs compagnie in het corps
artilerie van den Major Johannes Fischer zoo als dezelve
gemeeten is den 29 september 1792 binnen het
guarnisoen van Cabo de Goede Hoop. Fol: 154.
• Rangeer lijste van de compagnie van der Capitain Georg
Conrad Huehler in het corps artillerie van den Major
Johannes Fischer zoo als dezelve gemeeten is den 29
september 1792 binnen het guarnisoen van Cabo de
Goede Hoop. Fol: 157-158.
• Rangeer lijste van de vocante compagnie in het corps
artillerie van den Major Johannes Fischer zoo als dezelve
gemeeten is den 29 september 1792 binnen het
guarnisoen van Cabo de Goede Hoop. Fol: 159-160.
• Monster rolle van de eerste comp: (compagnie) cavallerij
anno 1792. Fol: 161-170.
20 october 1792
• Monster rolle van de tweede comp: (compagnie)
cavallerij anno 1792. Fol: 171-179.
• Monster rolle van de eerste comp: (compagnie) infanterij
anno 1792. Fol: 180-190.
• Monster Rolle van de tweede comp: (compagnie)
infanterij anno 1792. Fol: 191-196.
• Monster Rolle van de derde comp: (compagnie)
infanterij anno 1792. Fol: 197-202.
• Monster Rolle van de vierde comp: (compagnie)
infanterij anno 1792. Fol: 203-207.
• Monster Rolle van t (het) vrij corps anno 1792. Fol: 208212.
• Monster Rolle vande compagnie de reserve anno 1792.
Fol: 213-217.
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Monster Rolle van de compagnie de invaliden anno
1792. Fol: 218-222.
Strekte der burgerij onder 't (het) caabsch district
gehoorende. Fol: 223.
Generaale staat van alle soodanige ammunitie goederen
van oorlog tot de artillerie behoorende als sig in het
gouvernement van Cabo de Goede Hoop sub dato deeses
op de differente posten bevinden. Fol: 225-232.
Specifique lijst van de aangebragte in de volgende, als
verstrekte wolle scheep kleederen jaaren. Fol: 234-240.
Specificatie van zodanige provisien, dranken XCa= als
er in een back jaar, of zeedert primo (1) september 1775
tot ultimo augustus (31) 1776 aan scomp: (des
compagnie) hodpitaal zoo alhier als in de Baaijfals is
verstrekt, als meede 't (het) geene ten dienste van t (het)
zelve, is ingekogt. Fol: 242-248.
Specificatie van zodanige provisien, dranken Xa als er in
een back jaar, of zeedert primo (1) september 1774 tot
ultimo (31) augustus 1775 aan scomp: (des compagnie)
hospitaal zoo alhier als in de Baaijfals is verstrekt, als
meede 't (het) geen ten diens te van t (het) zelve, is
ingekogt. Fol: 249-255.
Specificatie van alle zodaanige provisien, dranken XCa
als er in een boek jaar of zeedert primo (1) september
1789 tot ultimo (31) augustus 1790 aan scomp: (des
compagnie) hospitaal zoo alhier als inde Baaijfals is
verstrekt, als mede 't (het) geene ter dienste van 't (het)
zelve is ingekogt. Fol: 256-263.
Specificatie van alle zodanige provisien, dranken Xa als
er in dit boekjaar of zeedert primo (1) september 1790
tot ultimo (31) augustus 1791 aan s'comp (des
compagnie) hospitaal zoo hier als in de Baaijfals
verstrekt zijn en 't (het) geen ten dienste van 't (het) zelve
ingekogt. Fol: 264-271.
Specificatie van alle zodanige provisien, dranken Xa als
er in dit boekjaar of zeedert primo (1) september 1790
tot ultimo (31) augustus 1791 aan s'comp (des
compagnie) hospitaal zoo alhier als aan de Baaijfals
verstrekt zijn en 't (het) geen ten dienste van 't (het) zelve
is ingekogt. Fol: 272-280.
Comparatur Vertooning der verstrekkingen aan en ten
boeve van 't (het) hospitaal aan Kaap de Goede Hoop
gedaan in de boekjaaren 1774/5, 1775/6, 1790/1 en
1791/2. Fol: 282-283.
Comparative vertooning van zommige vertrekkingen
aan en ten bohove van 't (het) hospitaal aan Kaap de
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Goede Hoop in de bookjaaren 1774/5, 1775/6, 1790/1 en
1791/2. Fol: 285.
• Ruwe calculative staat reekening wegens compagnie
handel op Souratta met twee scheepen waar van het eene
uit die directie na Nederland soude moeten retoumeeren
en het andere na Batavia te rug keeren met particuliere
lijwaaten. Fol: 287-296.
• Rekening calculatief van de voor deelen welke dersteld
dat het plan in Nederland uit voerelijk te maken is, ende
eene direct na Nederland gesonden word en de andere na
de. Fol: 298-301.
• Verhandelde Amfioen by de Sociteit geduurende de
jaaren 1783 tot 1792 inclusive . Fol: 302.
• Ruwe calculative staat reekening wegens compagnie
handel op Souratta met twee scheepen waar van het eene
uit die directie na Nederland soude moeten retouneeren
en het andere na Batavia te rugkeeren bevragt met
particuliere lijwaaten. Fol: 304-313.
• Rekening, en zaamentrekking van verbruikte simplicia
tot de composita animalia, het book jaar 1793/4. Fol:
315.
1792 oktober 27 - 1793 juli 20
Bijlagen betreffende Kaap de Goede Hoop. Nrs. 589-1476

27 october 1792

•

•

•

•

Verzoekschrift, Pro interim fiscaal gediend toegestaan
de verzochte dagvaarding in person op de burgers
Jacobus Michiel van Koppen en Johannes Smit van
Dilburg. Fol: 1.
Inspectie, de pro interim fiscaal de edele Gabriel Exter,
contra, Den Burger Johannes Smit van Dilburg gedaagde
in persoon ter andere zijde omme te aanhoe, tern
zodanigen crimiineelen eijsch endeconclusie, mitsgaders
verzoek ofte versoeken als de R. O. Eijscher ten daage
dienende te raade worden zal teegens den gedaagden te
aven en neemen, daar op te antwoorden en voort te
procedeeren als na rechten Fol: 2-3.
Request van Burger Johannes Smit van Dilburg aan den
Johannes Isaac Rhenius over uitterste leedweezen, en
allerbetten te merte op speciale ordre van wel edele
achtbare in civiele veezeekering is gesteld en daar in zich
nog is bevindende. Fol: 4-10.
compareerde voor den wel edele acthbare Heer
President, beneevensde edele Achtbare raad van justitie
deezer gouvernements den pro interim fiscaal alhier
Gabriel Exter ratone officie pisscher uneas crimineel, ter
eenre, op ende Jeegens, den burger Jan Smit van Dilburg
gedet en giede in voorszeide cas ten andere zijde. Fol:
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11-56.
Johannes Smit van Dilburg verklaard te weezen eirtos
bondemnierd denzelven in een geldbaete van een
duijzend Rijksdalders te verdeelen a usu confineerd
denzelven voor den tijd van uijt agtereen volgende jaaren
ten robben eijlande. Fol: 57-59.
disposities laatsl: ordinaire regtdag ovegens de
testamentaire acte van den burger Marthinus Melk
gevallen, was belegd geworden, verscheen teevens in
Raade Hendrica Jarssen huisvrouw van den ten robben
Eijlande geconfineerden Jan Smit van Dilburg,
praesenteerende ten aspeck van gemelde haaren man een
request van navalgenden in houde Fol: 60-61.
Hoe des suppliants gem: (gemelte) man, in den jaare
1786 af in het begin van Anno 1787 van zeehere Michiel
van Koppen heeft ontvangen een somma van florins
1000 om voor betaalen aan den man haften capitein de
Burgerij Jan de Waal arends: (arendszoon) ter
voldoening van zeekere obligatie spreekende ter
behoeven van den koopman en lid van politie mitsgaders
vendu meester deezes gouvernements wijlen den Edele
Achtbare Heer Olaf Marthini Bergt en voor welke
voldoening men gezeide de waal zig als borge hadde
geinstitueerd. Fol: 62-72.
terwijl de laad ter examinatie van eene borgtogt, ten
behoeven der executeuren van zeekere testamentaire acte
van wijlen den burger Marthinus Melk gesteld. Fol: 7374.
request van Hendrica Janssen huisvrouw van den thars
op het robben eiland geconvereerden burger Jan Smith
van Dilburg aan wel edele achtbare gepreesenteerd. Fol:
75-84.
disposities op de request van Hendrica Janssen
huisvrouw van den thars op het robben eiland
geconvereerden burger Jan Smith van Dilburg aan wel
edele achtbare gepreesenteerd. Fol: 85-88.
Johan Nicolaas als Independent Fiscaal zal opleggen en
batalen de somma van zesduizend rijkdalders in 1815
hebbende hij Jan Smit van Dilburg sevens helaafd zich
his en behoorlijk te zullen gedragen mitsgaders heeren
gecommuniceert voor de hem verleende mitigatie
bedankt. Fol: 89.
Edele Achtbare heer President eene missive van den Wel
heer gouverneur en Edele Achtbare Raade van Politie
aan deeze vergadering gericht, rakende de door de hooge
Idiesche Regeering gevondende Origineele paoies
stukken van het officie fiscaal contra Jan Smit van
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Dilburg. Fol: 90-92.
• dispositie op de missive van den Wel Edele Groote Heere
Gouverneur en Edele Achtbare Raade van Politie,
rakende de door de hooge Idiesche Regeering
gevondende Origineele paoies stukken van het officie
fiscaal contra Jan Smit van Dilburg. Fol: 93.
• Brief van den Raade van Politie, de dato 18 december
1790 nopens de door de Hooge Indiesch Regeereing bij
besluit van 5 Januarij 1790 van deezen raade gevorder
origeneele stukken, tot de met Jan Smit van Dilburg
gehouden Fol: 94-96.
29 october 1792
• verklaring over Origineele paoies stukken van het officie
fiscaal contra Jan Smit van Dilburg. Fol: 98-99.
• minute aan Commissarisn Generaal over Nederlandsch
Indie, een Extract uit onze Resolutien van heeden
genoomen op de Requeste van Hendrik Johannes
Therszen, beneevens een Publicatie heeden bij ons
gearresteerd relatif tot het gestratueerde bij het 35ste
Artikel van het generaal Placaat op de walarsch
visscherij. Fol: 101.
30 october 1792
• lijst op Restanten en Des Compagnie Houtmagazijn
onder dato dezes namentlijk In het Casteel de Goede
Hoop Ultimo Augustus 1792 /gestelt/ P.D. Boonacken.
Accordeerd met zijn orgeneel. Fol: 103-107.
• Copia lijst op Restanten en Des Compagnie
Houtmagazijn onder dato dezes namentlijk In het Casteel
de Goede Hoop Ultimo (31) Augustus 1792 /gestelt/ P.D.
Boonacken. Accordeerd met zijn orgeneel. Fol: 109-113.
• brief van gezaghebber Johannes Isaac Rhenius en cum
suis aan commissarissen generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius, ontvangen
eene Missive werden 18 deezer beneevens eene
Memorie
van
Cornelis
Cornelis
behelzende
verantwoording van zijn gedrag omtrend het gestrend
scheepje de Helena Louisa en Request omme onthetfing
dier belasting. Fol: 115-124.
• Copia lijst op om onder dato dezees ultimo (31) augustus
1792 exact opteneemen allée des compagnie restanten en
de wijnkelder staande ter verandevoording van den
opperkoopman en keldermeester de Heer Meester
Jacobus Johannes Le Sueur om daar van te doen
behoorlijk rapport en geschrefte, In het Casteel de Goede
Hoop Ultimo (31) Augustus 1792 /gestelt/ J.P. (Jacob
Pieter) Deneys en P.D Boonacken. Accordeerd met zijn
orgeneel Fol: 126.
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•

Copia lijst op Restanten en Des Compagnie Wijnkelder
onder 30 october 1792 te weten /gestelt/ Jacobus
Johannes Le Sueur. Accordeerd met zijn orgeneel. Fol:
128.
1 november 1792
• Notietie van Oliphants Fanden verzonden en de
onderstaande 10 jaaren van hier na Batavia. Fol: 130.
• Extract uit der Resolutie en den scheeps Raad genomen
van Boord van het Edele Oost Indie Compagnie Schip
Teijlingen op den 31 october 1792 des avond lusscten
zes en zeeven ruuren. Fol: 132.
• ontfangen aan boord Des Compagnie Schip Teijlingen
een p: brief beschreeven a gouvernement a Batavia. Fol:
134.
2 november 1792
• Rapport van Cornelis Cornelis aan de Sebastiaan
Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius
Commissarissen Generaal Nederlandsch Indie en deze
Colonie, is alhier gearriveert Het Engelsch Particulier
Schip Ceris Capitein Robbert Blijth. Fol: 136.
11 februari 1792
• Besluit van R. J. Levij en J. H. Rabin aan
Commissarissen Generaal over geheel Nederlands
Indien Cabo de Goede Hoop, onder nodige aan beveeling
onzer Persoonen en belangens zhoogd Goedwilligheid
en hoge Protectie en Verzeekering, dat wijn Gevoelen
van den diepsten Eebied en meest mogelijke Hoogagting
onderdaniglijk zijn. Fol: 138-142.
3 november 1792
• Generale Monster Rolle van Stellenbosch en
Drakenstein de Anno 1792. Fol: 144-184.
• Perzonen de welke in tijd van vijandelijk Attacque
nevens de Vijf Compagnien Dragonders meede
Caabwaard zullen moeten Marscheeren als. Fol: 187209.
• Perzonen die van de exercitie en Burger Dienst vrij Zijn.
Fol: .
• Perzonen dewelke op ultimo (31) october 1792 hunnen
Burger af Schutters Eed hebben afgelegd. Fol: 215-217.
• Generale Monster Rolle van Stellenbosch en
Drakenstein de Anno 1792. Fol: 218-258.
• Perzonen de welke in tijd van vijandelijk Attacque
nevens de Vijf Compagnien Dragonders meede
Caabwaard zullen moeten Marscheeren als. Fol: 261285.
• Perzonen dewelke op ultimo (31) october 1792 hunnen
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Burger af Schutters Eed hebben afgelegd. Fol: 288-290.
• Rapport van Cornelis Cornelis aan de Sebastiaan
Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius
Commissarissen Generaal Nederlandsch Indie en deze
Colonie, is alhier gearriveert Het Fransch Partikulier
Schip Sa Naz Capitein Iskerra. Fol: 292.
• ders de scheeps gereedschappen, als Pompen Lantaarns,
Lampen, Yzerwerk, Blokwerk, Koks Ketelwerk, koks
Kommalie ward Timmermansgoed, Kuipen Kist,
Tinwerk,
Vlaggen,
Compassen,
Stuurmans
geradschappen, Boeken en kaarten, Botteliersgoed en
verdiers alles wat tot scheeps gebruik benodigt en
vereischt komt te worden. Fol: 294-297.
• "Conditien en voorwaarden
• agter volgens welke, de Wel Edele Acthbare Heer
Johannes Isaac Rhenius Gezachebber deezes
Gouvernement en den ressorte van dien, beneevens den
Edele achtbare Politicquen Raad, van meenige zijn van
weegens en voor reekening de generaal Peoctroijeerde
Nederlandsche Oost Indische Compagnie het zij bij den
op-of-oslag aan de meest biedende te verkoopen het ter
deezer rheede geankerd leegend compagnie Brigentijn
scheepje de Helena Louisa, lang over Steeven 81voeten
wijd op zijn uit watering binnens weks 23 voeten, om
buitens werk 26 voeten, duim buitens werks 26 voet, diep
in het ruijm van het zaadhout tot het dek 9 voet 9 duim
van dek tot dek 4 1/2 voet, zijnde het verdek agter de
groote mast 1 voet 4 1/2 duim hooger als het thusschen
deks, alles Amsterdamse voet maat, met alle deszelfs
staande en loopend wand, Ankers, Touwir Zeilen,
Tuijgagie, rondhouten en verdere gereedschappen
etcetera mitsgaders Een Chalaup geschikt tot den
walvisch vangst en alle zodanige gereedschappen, als tot
die vangot worden vereischt, en zulx en eene Massa zoo
en indiervolgen als het een en andier op de deeze
geanneieerdi inventaris staat gespecificeerd. Fol: 299304.
5 november 1792
• Request van alle gepriviligeerde Burger Brood Bakkers
deeser plaatse neemen, over mits de supplianten zeedert
nog successivelijk tot hun leedweesen hebben moeten
ondervinden, hoe door de reeds te vooren afgescheept
graanen, den koorn bouwer buijten staat was, de
supplianten genoeg zaam met het benodige koorn te ger
wien, zoo was het sub dato ultimo maij, anno stanti, dat
zij supplianten zig andermaal bij requeste aan wel
gemelte Edele Commissarissen uit voorschreiven Raade
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van Justitie hebben vervolge en hun op den 10 augustus
gratiuselijk wierd geappostilleerd. Fol: 306-314.
• Hoe het de respective Regeeringe deezer Plaatse heeft
behaagd in den Jaare 1787 aan den ondergeteekende uit
Des Compagine Cassa, ter leen te geeven eene Somma
van Twintig duizend Gulden indische Valuatie
onmiddelijk uit een insigt den ondergeteekende voor
heen en welen de Jaaren 1781 en 1783 doe de Edele
Compagnie om eenige penninge verleepen was aan
dezelve eene Somma van Twee en Twintig duizend en
Vijf honderd Guldens heeft ter leen gegeeven. Fol: 316317.
• Brief van Jacobus Stanhoffius, suppliant voor gelukte het
hem om door den doen maligen secretaries de Edele
Acthbare Heer Olaf Godlieb de Wet ten preur op het
secretarije van Politie geplaatst te worden en na aldaar
eenige maanden gediend te hebben onder de gagie van
florins 20. Fol: 319-321.
• Beproevd middel, om het Drinkwater aan Boord der
Scheepen voor bederv te bewaaren, en het bedurvene te
zuiveren van dies ftank en vuile deelen, en gezonden
drinkbaar te maaken. Fol: 323-324.
• Brief van Dienarette Aletta Elsje Deneijs en Weduwe
wijlen den Plaats Majoor deeser Garnisoens Jan Arnold
Bleumer, dat der Supplianten overleedene Man en den
Jaar 1789 tot gemelde qualitiet aangesteld geworden
zijnde, door de Regeeringe aan hem is toegelegd
geworden de dubbilde Gagie en Emolumenten van
Capitain onder voorwarden rechter. Fol: 325-328.
6 november 1792
• Instructie voor den Geheijmschrijver Abraham Faure.
Fol: 329-330.
• Rapport van Cornelis Cornelis aan de Sebastiaan
Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius
Commissarissen Generaal Nederlandsch Indie en deze
Colonie, is alhier geariveert Het Edele Compagnie
Hoeker Schip Sterreschans Capitein Lieutnant en
Gezaghebber Cornelis van Dijk zijne den 9 september
jongstleden van Batavia en den 14 uit Straat Sunda
vertrokken is bemand met 46 koppen. Fol: 332.
7 november 1792
• Brief van W.Fv. Reede van Oudshoorn te requereeren
eene naamdkevrige van de inkomsten zimer
administratie, mitsgaders ook op wat wijze en in hoe
verre te veranderen en te vermen. Fol: 334-335.
• Berekening van het geene en vier Jaaren tijds ofte van
Primo (1) september 1788 wanneer de ondergeteekende
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en de administratie van de dispens gekomen is tot ultimo
(31) augustus 1792 bij de boeken is afgeschreeven
geworden. wat daarentegen wezentlijk is verstrekt, en
wat voordeel den dispencien bij dit mender verstrekte als
afejeschreevene naar aftrek van de rieele spillagie is
aangebragt geworden. Fol: 337-357.
• Sommarium van de voordeelens, welke de
ondergeteekende dispenciers in vier jaaren op
onderschiy dine bij de deezer geannexeerde bereekening
voor komende articulen in zijne administratie heeft
behaalft waar van ofgetrokken word het verlies op
andere articulen geleeden, en dus aantoort hoe veel door
hem en de voorsch vier jaaren in zijne administratie is
geworinen. Fol: 359-360.
• Veronderstelde Spillagie op de hier na volgende
articulen waarop de onderstaande afschryvinge aan den
Dispencier is gepermitteert geworden. Fol: 362-363.
• 31536 per scherpe patroonen met 1 oporder van din
gerepratrieerden wel edele gestreng heer gouverneur
volgens quitantie op de wapenkamer Bevestende aan het
detachement van het regiment weetenberg naa
mieyzenburg afgegeeven waar van ten overstaan van
gecommitteerdens op de wapencamer zijn te rug
ontfangen. Fol: 365.
8 november 1792
• Lijst van zodanige Persoonen als onder afgeschreeven
Gagie gesteld hun tijd hebben uitgedient, welke uit
aanmerking dat dezelve alhier gehuuot, af als
noodzakelijk in de Colonie kunnen werden
geconsiderieert, gunstig aan Hun Hoog Edelheedensde
Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal zouden
kunnen werden voorgedragen om en deeze Colonie te
mogen verblijven, onder betaaling egter van vier
maanden Gagie, een bedragen welk zij in
dienst.getrokken, op de Rheize zouds hebben verdient en
die zijn Europa komende dier heelven zouden hebben
moeten ontvangen, als de Edele Compagnie daar door
schadeloos stellen de voor het genies van dezelve op de
retour scheepens. Fol: 367-371.
• Lijst van zodanige Persoonen als onder afgeschreeven
Gagie gesteld hun tijd hebben uijt gediend, dan door
ouderdom en sechaams gebreeken buijten staat omme de
Edele Compagnie van eenige dienst te zijn deer halven
aan hun hoog edeleheedens de hoog edele heeren
Commissarissen Generaal zouden dienen te weden
voorgedraagen, ten einde alhier en de colonie te
verblijven zonder eenige vergading daar voor aan de
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•

•

•

•

•

Maatschappij te betaalen. Fol: 373.
Lijst van zodanige Persoonen als onder afgeschreeven
Gagie gesteld hun tijd hebben uijt gedient, dan egter in
de termen koomen te vallan om van hier (Goede Hoop)
naar Nederland te werden verzonden diehalven als
zodanig aan Haar Hoog Edelheedens de Hoog Edele
Heeren Commissarissen Generaal zullen dienen te
werden voorgehage. Fol: 377-380.
Lijst van zodanige Perzoonen als geligt zijn, en alhier
voorkoomen als hun tijd hebben uijt gediend, welke uit
aanmerking dat dezelve gehuuot af als noodzekelijk in
de colinie kunnen worden geconsidereerd geenstig aan
Hun Hoog Edelheedens de Hoog Edele Heeren
Commissarissen generaal zouden kunnen werden
voorgedragen om in deese colonie te verblijven onder
betaaling egter van vier maanden gaie, een bedragen,
welke zijn dienst getrokken, op de rhyze zouden hebben
verdient, en die zij wanneer en Europa waaren
aangeland, zoude hebben moeten ontvangen, als de
Edele Compagnie daar door schadeloos stellende voor
het gemis van dezelve op de retour scheepen. Fol: 382383.
Lijst van zodanige Persoonen, als geligt zijn en hun
verbonden tijd hebben uit gediend, dan door ouderdom
en lighaams gebreeken Buijten Staat, omme de Edele
Compagnie van eenige dienst te zijn dierhalven aan item
Hoog Edelheedens de stoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal zouden dienen te werden
voorgedraagen, dat alhier en de Colonie zoude mogen
verblijven, zonder daar van eets aan de Maatschappij te
vergoeden. Fol: 385.
Lijst van zodanige Persoonen, als geligt zijn en hun,
verbonden tijd hebben uitgedient, dan egter in de ternien,
vallen, om van hier naar Europa te werden versonden,
dierhalven als zodanig aan hun Hoog Edelheedens de
Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal zullen
dienen te werden voorgedragen. Fol: 387-388.
Lijst van zodanige Persoonen als onder afgeschreeven
Gagie gesteld hun verbonden tijd niet hebben uitgedient,
dewelke gemerkt dezelve alhier in deese Colonie kunnen
werden geconcidereert te zijn als noodige sussetten,
gunstig aan Hun Hoog Edelhedens de Hoog Edele
Heeren Commissarissen Generaal zoude kunnen worden
voorgedraagen, om aan deesen uithocktemogs
verblijven, onder betaling van een vaste bepaalde som
van florins 150- Edele Compagnie voor transport
mitsgaders twee maanden Gagie die zij bij hun uitvaren
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op hand hebben genooten. Fol: 390-391.
• Lijst van zodanige Persoonen als onder afgeschreeven
Gagie gesteld hun verbonden tijd niet hebben uitgedient
dan door ouderdam en lighaams gebreken buiten staat
omme de Edele Compagnie van eenige dienst meerder te
zijn, dier halven aan Hun Hoog Edelhedens de Hoog
Edele Heeren Commissarissen Generaal zoude dienen te
werden voorgedrage om alhier in de Colonie te
verblijven, zonder daar voorietsaan de maatschapij te
vergoeden. Fol: 393.
• Lijst van zodanige Persoonen als onder afgeschreeven
Gagie gesteld zijn niet heeft uitgedient dus in de termien
komt te vallen om van hier naar Indien te werden
verzonden, en als zodanig aan Haar Hoog Edelheeden de
Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal zal dienen
te werden voorgedrage. Fol: 395.
• Lijst van zodanige Persoonen als geligt, hun verbonden
tijd niet hebben uitgedient, dewelke gemerkt, deselve
alhier gehuuot zijn ofte als noodzakelijk in de Colonie
kunnen werden geconsidereerd gunstig aan Hun Hoog
Edelheedens de Hoog Edele Heeren Commissarissen
Generaal zouden kunnen werden voorgedragen om aan
deesen uit hoek te mogen verblijven, onder betaling van
eene vaste bepaalde som van C. 150 Holl: Courant voor
Transport mitsgaders Twee maanden gagie die zij bij hun
uitvaren op hand hebben genoten. Fol: 397-398.
• Lijst van zodanige Persoonen als geligt, hun verbonden
tijd niet hebben uitgediend dan die door ouderdom en
lighams gebreeken zig buiten staat beeriden omme de
compagnie van eenige dienst meer der te zijn dier halven
aan Hun Hoog Edelheedens de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal Zouden dienen te werden
voorgedrage, dat alhier in de Colonie zouden mogen
verblijven zouder dar voor iets aan de Maatschapij te
vergoeden. Fol: 400-401.
• Lijst van zodanige Perzoonen als geligt zijnde hun tijd
niet hebben uitgedient, dur in de termen vallen om van
hier naar Indien te werden voortgeschikt, en als zodanig
aan haar Hoog Edelheedens de Hoog Heeren
Commissarissen Generaal zullen dienen te werden
voorgedragen. Fol: 403.
9 november 1792
• Conditien en Voorwaarden waar na de ondergeteekende
gecommiteerde ingevolge de qualificatie door dien Wel
Edelen Gestrenge Heere Cornelis Jacob van de Graaff
Gouverneur Directeur van Cabo de Goede Hoop en den
ressorte van dien, beneevens den Edele Agthbaren,
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Politiequen Raad op dezelve verleend, voorneemen zijn
van wegens de Generale Nederlandsche Geoctroijeerde
Oost Indische Compagnie voor den minsten prijs aan de
omstreerde Plettenbergs Baai wonende opgezee, tenen te
besteeden ket kappen van Bouw, Wagenmakers,
Arthillerij, en Meubel Hout in de nabij voorsz Baaij
geleegene Bosschen. Fol: 405-414.
• Verklaaren bij deezen met malkanderen te hebben
getroffen de volgende overeenkomst, Dat wij
Landbouwers voortaan op de Landeryen die wij zo in
eygendom als en leening bezitten jaarlijks zo veel
graanen en wel principalijk koorn zullen bouwen. Fol:
416-419.
10 november 1792
• Rapport van P. J. Pruter aan de Sebastiaan Cornelis
Nederburgh
en
Simon
Hendrik
Frijkenius
Commissarissen Generaal Nederlandsch Indie en deze
Colonie, is alhier geariveert Het Engelsch Konings Schip
Atalanta Capitein Elphenstone zijnde den 3 September.
Fol: 421.
12 november 1792
• Brief van Capitain W. Buissinne en G. F. Kughler aan
Johannes Isaac Rhenius Gezaghebber, ingevolge van
uwel Edele Achtbare gevenereerde hebben de
ondergeteekende zig nogmaals op de Edele compagnie
Wapenkamer begeven, en aldaar de oude scheepspistoo
dewelke niet bij de Negotie boeken ofte op de restant
bijst bekend staan, nageteld en dezelve 133 percento te
zijn bevonden. Fol: 423.
• volgens resolutie van den Edele Achtbare Raad van
Politie dati 31 januarij 1786 voor de burger Cavallerie en
Dragonders op den 4 Mej uijt het Patria geejscht. Fol:
425.
• ontfangen van de Edele Oost Indische Compagnie alhier
voor de Burgerij deezer steede 15 officiers Palassen 25
onder officiers Palassen en 260 Cavalleristen Palassen
zijnde te caamen drie Hondert Pallassen. Fol: 427.
• Brief van Nicolaas Acker aan Sebastiaan Cornelis
Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius, den
onderafgeschreeve Gagie, in den dienst der Edele Oost
Indische Compagnie zijnde, Capiten ter zee, Nicolaas
Acker, geeft met de meeste eerbied, aan Uwe Hoog
Edelheedens te kenne, dat hij, nevens zijn Huisvrouw, in
den maand junij 1791, met provisie schip, zoutman van
Batavia, heer aangeland is. Fol: 429-431.
• Memorie relaas dienende aan heer Hoog Edelheedens de
Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal van
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Nederlandsch Indien en deese Colonien, dat ek Casper
Hengel van de Caab Coetzier bij den opper coopman en
resident de Baaij Fals den Edele Achtbare Heer
Christoffel Brand op simpele en valsekelijk versonnen
suspcien. Fol: 433-437.
• Brief van Hendrik Weemeijer aan Sebastiaan Cornelis
Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius, dat hij
suppliant in den jaare 1789 met het Edele Des
Compagnie Schip Jufvrouw Johanna als Luitenant
uitgekomen zijnde na eenigen tijd ten anker in de Baaij
fals geleefen te hebben en de reeze na Batavia willende
voortzetten. Fol: 439-444.
13 november 1792
• Extract Resolutie genomen in Rade van Politie in het
Casteel de Goede Hoep, provisioneel den ad interim
fiscaal Meester Jacob Pieter Deneijs te gelasten in te
qualificeeren, zo als hij bij deesen word gelast en
gequalificeert, omme het geen door hem zedert het
waarneemen der functien van fiscaal. Fol: 446-448.
14 november 1792
• zoo heeft den ondergeteekende om welEdele groot
Achtbare hoog geachte attentie niet lange te vermogen
een ampel rapport daar van den welEdele Achtbare Heer
gezaghebber en Edele Achtbare Politiequen Raad van
Cabo gesonden en den Onderegeteekende hoopt, terwijl
hij als een Militair deese Commissie na zijne beste
kennasse en wetenschap heeft uijtgevoerd, dat het uwe
welEdele groot Achtbare goed keuringe zal mogen
wegdragen, kan niet nalaaten uwelEdele groot Achtbare
te melden dat de Bosjesman volgens de dagelijks
inkoomende rapporten van de veldwagtmeesters nog
onaphoudelijk moorden en roven maar hoop met veel
grond dat indien het Commando het welk ik op den 12
deesers heb gecommandeerd en reets uijte getrokken is.
Fol: 450-451.
15 november 1792
• Brief van Jacob Pieter Deneijs, dat, om den Sluikhandel,
en de van tijd tot tjid gepleegt wordende Morsserijen op
deese Rheede naar de Wal, met alle ernst teegen te gaan,
en te beletten is volgens de geringe opinie van den
nedrige Teekenaar, en de situatie deeser plaatze niets
beter, dan de bepaaling, dat alle vaartuigen van Boord
komende aan het zeehoofd moeten landen, en daar
subject zijn zodanige Visitatie. Fol: 453-459.
16 november 1792
• Compareerde voor mij Johannes Daniel Karnspek clereg
ter secretarije van Justitie des Casteels de Goede Hoop
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present de negenoemde getuigen den Capitein Luitenan,
Commandeerende het ter rheede leggende des Edele
Compagnie Schip de Herreschans de ManEdele Cornelis
van Dijk, dewelke ter requisitie van den Wel Edele
Achtbare Heere Gesaghebber Johannes Isaac Rhenius,
declareerde , dat aan den Compagnie bij zijn vertrek van
Batavia door den Gouverneur Generaal aldaar de Wel
Edele Gesteld Heer Willem Arnold Alting beneeven
zijne officieren is gepermitteerd geworden met
opgemelde Bodem naar herwaards te moogen meede
brengen zeeven en twintig lasten. Fol: 461-462.
• Dalam Bahasa Prancis. Fol: 464-465.
• Dalam Bahasa Prancis. Fol: 467-469.
17 november 1792
• Rapport van Cornelis Cornelisz aan de Sebastiaan
Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius
Commissarissen Generaal Nederlandsch Indie en deze
Colonie, is alhier geariveert Het Noord America Partie
Schip The Assention Capitent John Stanton zijnde den 2
october jongstleden van Mosambieque vertrokken. Fol:
471.
• De requisitie van den Meer Collonel Gordon verklaar ik
als dat op den 18 junij 1792 den Heer Collonel mijn des
avonds ses veuren heeft laten reopen booven en sijn
Edelens tuijn. Fol: 473-474.
• Brief van Desille Majoor, Ik heb Wel Edele Gestreengen
naa gekomen en den Edele Achtbaare, Heer
Gesaghebber heeft mijn geantvoord als dat het heel wel
was en het voor gecommunissert hield, en Wel Edele
Gestreengen mogen wel zouden spreeken, ik hoop hier
meeden te hebben voldaan en met alle agting ben. Fol:
476.
• Brief aan Capitein Sandol, uit order van de Heer
Commandant Gordon den 18 junij 1792. het Hoofd der
Militie de Collonel Gordon het Commando aanvaart
hebbende, ordoneert Capteijn Sandol in het Casteel in
arrest te gaan. Fol: 478.
21 november 1792
• Door den ad interim Fiscaal Meester Jacob Pieter
Deneijs aan de Regeering te kennen zijnde gegeeven
geworden, dat verscheide lieden die met des compagnie
scheepen Goederen op vragt uit Nederland hebben
ontfangen koomen te difficulteeren in de betaling van het
inkomend regt het welk zij gehouden zijn. Fol: 480-482.
• Extract Resolutie genomen in Raade van Politie in het
Casteel de Goede Hoep, waar na ter tafel gebracht en
geleezen in een Request, door op gemeltee ad interim
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fiscaal Jacob Pieter Deneijs, in de volgen de
bewoordingen aan deezen Raade gepresenteerde. Fol:
484-488.
23 november 1792
• dat zij uit zeekere Resolutie van den raad van Politie, in
de laatste vergadering, door den Edele Achtbaare Heer
President ter tafel gebragt hebben gezeen, dat zij verpligt
zenden zijn, eene op hum gedeerneerde Commissie ter
zuitvoer gebragt hebbende. Fol: 490-495.
25 november 1792
• Dat de Leeden die zulx aan, gaat in een volgende
vergadering in substantie zullen representeeren, dat zij
bij herleezing van de Resolutie van deer Raade van
Politie in dato 25 october jongstleden bevonden hadden
dat zij niet zonder merkelijk ongeruf voor humme
verdere occupatien zouden kunnen nakomen het daar bij
gestatueerde. Fol: 497-499.
28 november 1792
• Certificeere hiermeede dat den Persoon Johan Anthonij
Amman, geweesene Sergeant bij het Battaillon
Nationaal. Fol: 501.
• Verklaaren en Certificeeren bij deeser dat den Sergeant
Anthonij Amman, terwijl onder evengemelte Compagnie
diende, zig tot verscheide malen heeft schuldig gemaasct
aan Sluijk en Schelmereijen als ondersints. Fol: 503.
• Verklaar hier meede als dat den gerepatrieerden Sergeant
Anthonij Amman van mij toen ik geCommandeert wierd
om op Commando te gaan naa de Plettenbergs Baaij. Fol:
505.
• Wij zenden uwe Edele heer neevens Een Extract uit onze
Resoluiten genomen op heeden, op de informatoen bij
ons ingekomen omtrend den uit Nederland alhier
verwagt wordende persoonen van Johan Anthonij
Amman. Fol: 507.
3 december 1792
• Extract Resolutie genomen in Raade van Politie in het
Casteel de Goede Hoep, Laastelijk nog door den Heere
Gezaghebber ter tafel geproduceert en vervolgens
geleezen zijnde het hier onde geinsreerd Vertoog door
den kerkenraad der Gereformeerde gemeente alhier aan
zijn Edele beneevens den Rade gerigt, Zo is over den
voorzeide inhoude van het gemelte vertog met attentie
gebesoigneert, en daar bij in Consideratie genomen, dat
hoe zeer het geposeer de door voorzeide kerkenraad om
de noodzakelijkheid tot weder Oprigten eener
gecombineerde Kerkelijke vergadering alhier van te
dringen. Fol: 509-512.
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•

Wij ondergeteken de capitain en opper officieren van het
schip Houtlust, genomen door het fregat La Modeste
gecommandeert door den Heer Lavaillant Certificeeren
en atte steeren overal daar het nodig weesen zal dat wij
op den 19 van de maand junij van het 1794 en zijnde en
ons op omtrend vijf en dertig wijlen ten Noorden van
Batavia gissende. Fol: 514-540.
7 december 1792
• Notitie van zodaanige Terwil als zeedert primo augustus
tot dato deeses het Casteels geposteerd. Fol: 542.
10 december 1792
• Aantekening in de per maand 1789, 1790, 1791, en 1792,
zijn in het hospitaal gealimenteerd. Fol: 544-582.
• Extract uit zeekere memorie gedateerd 14 september
1792 door regenten van de compagnie Hospitaal alhier
aan Heer Hoog Edelheedens de Hoog Edele Heeren
Commissarissen generaal ingediend. Fol: 584-588.
• Dat op den 26 junij 1789 te Batavia is overleeden
Mejuffrouw Adriano Johanna Jordens Wed Wijlen den
Oud koopman in dienst der Edele Compagnie Johannes
van Echten, welke bij het door haar in dato 9 Meij 1788
opgerecht testament aan de minderjaarige Dogter van
gemelte Heere van Nijvenheim in naame Adriana van
Nijvrenheim. Fol: 590-594.
11 december 1792
• Geeft met alle mogelijke eer bied te kennen uwer hoog
Edelheedens zeer gehoorzame getrouwe en onderdanige
Dienaar Eduard Adolph Grimbelk, oppermeester in
dienst der Edele compagnie dat hij in den Jaare 1783 zich
geengagerd hebbende als ondermeester, met het schip de
Meermin in den Jaare 1784 alhier is gearriverd, dat hij
zich nog dat zelfde jaar door de Regeering deezer
Colonie heeft moge zien aan stellen tot oppermeester en
als zodanig met evengemelte schip twee reezen ter
slaaven handel heeft gedaan naar Madagascar en
Mosambieeque. Fol: 596-602.
12 december 1792
• Hoe voor eenige tijd door den oud Heemraad gerrit
Hendrik Munnik in lenings Eijgendom is verzogt
geworden eene plaats leggende tusschen der suppliant
plaatse, en in de gewoone weijde voor hun vee, zoo dat
de supplianten door de uitgave deszelfs, der halve zig
genoodzaakt vanden. Fol: 604-608.
13 december 1792
• Dat wanneer de proceduured die den Pro Interim Fiscaal
de Heer en Meester Jacob Pieter Deneijs, teegens den
suppliant geentameert heeft, zijnen voortgang neemen,
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en teegens den suppliant criminaliter werd geprocedeerd,
des suppliants huisvrouw en drie hulpeloose kinderen,
die bij en Patria agterbaten heeft, ten eene ma ale
ongelukkig en in de uitteriste armoede gedompeld
worden. Fol: 610-612.
17 december 1792
• hoe des suppliant vader van Johannes Hendrik Lubbe
den burger Barend Lubbe, en meede wijlen deszelfs
Moeder Marta Burger tezamin bij testamentaire
dispositie in dato 15 April 1767, voor den toenmalige
geseur clercg ter secretarije van Justitie alhier, lucas
figismeendes faber, en zeeke getuige op gerigt aan den
suppliant hebben geprelegateerd zeekere plaats ofte
hofsteede genaamt de groote valey geleegen aan de
oliphants Rivier. Fol: 614-619.
21 december 1792
• Met diepste Eerbied geeft te kennen Bernard van Dhen
Erste Majoor onder het Regiment van Wutemberg hoe
denselven met een Ectract uijt uwe Hoog Edelheedens
besoignes dato october geevinereerd zijnde de daarin
opselotene Hoogste dispositien, dat denselven in het
tegenswoordige tijdstip zijn vertrek aanneemende gevaar
zoude loopen, om door de fatigues der reize in een veel
siekkerlijker. Fol: 621-622.
21 december 1792
• Extract uit de Notulen gehouden in raade van Politie in
het Casteel de goede Hoop, dat het zij door de Hoog
Edele Heeren Commissarissen Generaal zelfs aan wel
avor de regeering op last van Hun Hoog Edelheedens
zodanige ingereetenen, als op hunne in leening
bezittende Plaatzen, twee, drie, vier en meerder jaaren
recognitie ten agteren staan. Fol: 624-626.
24 december 1792
• geeve op aller eerbiedigste wijze te kenne de
ondergeteekende Magaalena Reties Wel Edele Tielman
Roos, als moeder.- Tieleman Roos, als zoon-, Francois
Roos, en Tieleman Roos, Tieleman zo als broeders
mitsgaders Jacobus Roux, en Steve Wernich, als zwagers
van den zig thans nog en Patria bevindende Johannes
Roos, hoe der respective suppliant zoon, vader en
broeder, in den Jaare 1785 uijt geene ondere insigte dan
zoon hij sustineerde, omme ten nutte der ingeseetine
deeser colonie te dienen. Fol: 628-632.
• Land te begeven ten einde niet alleen de nodige inspectie
maar ook de opmetinge en daar van rapport te doen
mistgaders caart Demonstrative ter hand te stellen ten
einde in den Raade van Politie te konnen werden
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overgelegt dat na dat zulks gescheid was heeft het
evengemelte raade goed gedagt het te stellen in handen
van gecommitteerders uijt der justitieeten raade ten einde
de nodige paxatie te doen. Fol: 634-640.
5 januari 1793
• verslag van Kijsers ontsaal bij de Kijser van China. Fol:
642-648.
• latino document over verlag van Kijsers Fol: 650-657.
• Verslag van Eduard Daniels, Alzo wij vernomen hebben
dat verscheide ingezeetenen deeser colonie verlangen
gebuijk te maaken van de ledige relijm te welke zig
bernd in de scheepen van de compagnie die binnen kort
naar Europa staam te vertrekken. Fol: 659-661.
• Verslag van Eduard Daniels, vernomen hebbende dat
niet tegenstaande de meenigvuldige Placaten en
Ordonantien tegens het drijerin van ongeoorloofde
Handel door de overheeden van des compagnie alhier
passeerinde scheepen sucassielijk geemanieerd en de
efficacievse maatregulen daar tegen voor ons leloen nog
orlangs genomen. Fol: 663-664.
• minut van Commissarisen Generaal aan den Heere
Meester Isaac Fitsingh Raad van Nederlandsch Indie,
mitsgaders Ambassadour van wegens de Nederlandsche
Oost Indische Compagnie Het Rijk van China, verwettigt
zijnde geworden van de ontfange tijding uit Peking, on
het begeeven des Keijzers, om ultimo (31) augustus
dagen voor het chineesch nieuwe jaar ten Hove te ziem
zulks ue in groote verlegenheid had gebragd. Fol: 666674.
• minut van Commissarisen Generaal aan den provisioneel
eersten supercarga R. J. Dozij, benevens de vendere
supercargus en leeden van den commercie Raad van
Weegens de gouverneur general Nedelandsche oost
indische compagnie, een aparte dato van den geweesen
eersten supercarga en operhoofd van den Handel van
Braam Houckgeest zijnde ons bevoorens reeds geworden
eene gelijke missive van gemelte van Braam Houckgeest
in dato 15 januarij 1794. Fol: 676-678.
• minut van Commissarisen Generaal aan den provisioneel
eersten supercarga R. J. Dozij, benevens de vendere
supercargus en leeden van den commercie Raad van
Weegens de gouverneur general Nedelandsche oost
indische compagnie, Fol: 680-681.
9 januari 1793
• Brief van Jan Greeve, dat hij ouverture werd gegeeven
van de Ministerieele Brief dier er met de Pacquet Booth
aan de Hooge Regeering afgoat en hij deselve meede
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onderteeken dit poinct zou dunkt mij ligt te schikken zijn
tot mijn honeur en hij versoek er dus om. Fol: 683.
• Brief van Commissarisen Generaal aan Raad Extra
ordinair en Jan Greeve, wij zenden UE heer neevens een
Extract uit Onze Resolutie genoomen op heeden, op de
verzoek door UE Ons gedaan, en zulks ten eende als bij
voorschr Onze Resolutie vermelde. Fol: 685.
• Brief van Commissarisen Generaal aan Raad Extra
ordinair en Jan Greeve, Dewijl het teekenen der
Ministerieele brieven welke van dit gouvernement
afgaan, zoude aanduiden een dadelijk deel hebben aan
het beleid der zaaken. Fol: 687-688.
10 januari 1793
• Brief van Jan Greeve, dangdan de mijn versoek van
gesseren middag om lecture te erlangen van de
Ministerieele Brief welke van weegens den Politicquen
Raad. Fol: 690-693.
• minuut van Commissarisen Generaal, om aan den zig
alhier bevindende Raad Extraordinair van Indie en
Admiraal der Rerour Vloot Jan Greeve te doen alle
sodaanige Rapporten van aan komende scheepen
behoorende tot de Retour Vloot onder voorneemde
Admiraal in verdere gebeurtenisse desweegens op de
Reede voorwallende. Fol: 695.
11 januari 1793
• Verslag van P. H. Faure over Capitain ter zee Nicolaas
Acker suppliant in de maand januarij 1792 met
voorkeenis van den Wel Edele Acthbare Heer
gezaghebber deezes gouvernements bij requeste aan den
hooge Indische Regeering te Batavia. Fol: 697-698.
• Extract uit de Notulen van het geresolveerde Rade van
Indie op den 14 september 1792, verzoek van den aan
Cabo de Goede Hoop verbleeven Capitain ter zee
Nicolaas Acker, om te moge hebben dispensatie. Fol:
700-701.
• Extract uit Resolutie van Commissarissen Generaal over
Nickolaas Acker request. Fol: 703.
14 januari 1793
• Request van Margaretha Atleda, Huisvrouw van
Johannes Marthinus Horak aan Commissarissen
Generaal, Dat de alhier zeedert eenige Jaaren geheerschd
hebbende ongelukkige schaarsheid aan contanten
gemelte der suppliant Man, vader en broeder S. M.
Horack heeft doen besluiten. Fol: 705-717.
2 september 1790
• Extract uit de Crimineele Rechts rolle gehouden aan
Cabo de Goede Hoop, Wijders in Raade geleezen Een
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Request van Yda Margaretha Atleda Huisvrouw van
Johannes Marthinus Horack van volgende Inhoud. Fol:
719-724.
31 januari 1793
• Extract uit Resolutie van Commissarissen Generaal aan
Extra ordinair. Fol: 726.
• Request van Hendrik Oostwald Laubscher, dat hij
suppliant den jaar 1793 van de Edele Compagnie per
publicque vendutie ingemynt heeft, de plaats ofte
hofsteede, genaamt vissershok geleegen om de jij
gerborg en, voor de somma van florins 35400. Fol: 728730.
• Brief van Jan Greeve, heeden op de middag vernam ik
van ter zijde dat de bepaalde zijldag was uijt gesteld en
het vertrek opgeschort tot dat de Buijten. Fol: 732-734.
• Overeenkomst van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Politieken Raad van
weegens de Generaale Nederland Oost Indische
Kompagnie, op de aan ons gedaane voordragt door den
Heere Kapitein J. O. Vaillant hebben wij goedgevonden
UE mits deezen aan te schrijven om uit de alhier aan
handen zeeraanende zo veel mogelijk te suppleeren agt
man, welke aan de rol van s'lands Fregat de Harick
ontbreeken. Fol: 736-737.
• Overeenkomst van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Politieken Raad van
weegens de Generaale Nederland Oost Indische
Kompagnie, op de aan ons gedaane voordragt door den
Heere Kapitein J. O. Vaillant hebben wij goedgevonden
UE mits deezen aan te schrijven om uit de alhier aan
handen zeeraanende zo veel mogelijk te suppleeren agt
man, welke aan de rol van s'lands Fregat de Harick
ontbreeken. Fol: 739-740.
6 februarij 1793
• Request van George Francois Jacques de Ravallet
geboortig van Batavia oud onderkoopman aan
Comissarissen Generaal, dat hij suppliant in den jaar
1766 in qualiteit als absolut assistent, van zijn geboorte
plaat vertrokken zijnde, na de kust van Coromandel. Fol:
742-750.
• Request van Compagnie Schip de Phoenecier passagier
Anthony Krynauw aan Commissarissen Generaal, dat
den suppliant gelijk uijt het bienneevens incopia gevolgd
Request, door hem suppliant in den voorleeden week aan
de Edele Achtbaare Raade van Justitie deezes
gouvernements gerigt kan weden gezien in den jaare
1783 alhier met het officie fiscaal in een crimineel proces
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geraakt zijnde. Fol: 752-758.
• Request van Compagnie Schip de Phoenecier passagier
Anthony Krynauw aan president beneevens den Rade
van Justitie deezes Gouvernementes, dat den suppliant in
den jare 1783 alhier met het officie Fiscaal in eene
oraangenaame affaire ingewikkeld zijnde voor hem dat
ongelukkig gevolg heeft gehad. Fol: 760-764.
• Extract uit de Civiele Rechts Rolle gehouden aan Cabo
de Goede Hoop op Vrijdag den 25 januarij 1793 over
Request van Compagnie Schip de Phoenecier passagier
Anthony Krynauw. Fol: 766-768.
• Verslag van J. Fischer aan Commissarissen Generaal, dat
de zeeliegt hier, zeer corrossief is, dat se in korte jaaren
langszeestrand, het ijzer op de affujten zodanig
petrifieerd, dat men het met handen breeken kan, en van
het yser canon heele schilters kan afslaan. Fol: 770-774.
11 februarij 1793
• Verslag van Johannes Isaac Rhenius, Robbert Gordon,
Jacobus Johannes Le Sueur, Olof Goalieb de Wet en
Reede van Oudhoorn over een geschrift door den Burger
krijgsraad op den 10 meij 1791ter onzer vergadering
ingedient, bevattende verscheide beschuldiging en
enklagten tegens den independent fiscaal van Lijnden.
Fol: 776-779.
15 februarij 1793
• Berigt van Cornelis Cornelisz geheiven te gelasken om
op te geenen, welke der twee scheepen De Meermin of
Sterrenschans meest voordeelig voor deeze colonie
zoude zijn. Fol: 781-783.
• Minute van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Politieken Raad van
weegens de Generaale Nederland Oost Indische
Compagnie, bij onze missive van den 21 november 1792
aan ons gereseveerd hebbende het maaken van nadere en
finaale bepalingen omtrend het schip dat alhier te
behoeven der Colonie zoude worden aan gehouden
hebben thans. Fol: 785-786.
• Minuten van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Raad van weegens de
Generaale Nederland Oost Indische Compagnie, dat
vermits Capitein Becquet niet genoegzaan van
Contanten is voorzeen geweest om alde tarwe, door hem
ingevolge de door ons verleende permissie alhier
ingekogt, volgens de door Commissarissen van den Raad
van Justitie bepaalde prijzen. Fol: 788-789.
18 februarij 1793
• Minute van Commissarissen Generaal aan den
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Gezaghebber beneevens den Raad van weegens de
Generaale Nederland Oost Indische Compagnie, onder
de middele, welke zouden kunnen voorden aangevend
om de compagnie te souldgeeren in de importante lasten
welke zij genoodzakt is tot onderhoud van dit
Etablissement te dragen. Fol: 791-792.
26 februarij 1793
• instructie voor de weeskamer aan Cabo de Goede hoop
geconcipieerd, bij confrontatie van de oude instructie,
die de oude Weeskamer heeft gehad, met die van de
Wees kamer te Batavia, en het geene door Wees
Meesteren tans tot eene nieuwe Instructie in Concept is
gebragt. Fol: 794-886.
• Lijst der salarissen zodanig als dezelve bij
Weesmeesteren alhier, derzelven secrtaris, gezwoore
clereg, clereuen, en Rade genoten zullen mogen werden.
Fol: 887-890.
14 maart 1793
• Minute van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Raad van weegens de
Generaale Nederland Oost Indische Compagnie over een
Extract uit onze Resolutien genomen op heeden op het
vertoog door het lit van uwen Raade van Reede van
oudshoorn aan UE ingediend op de klagten doorden
Burger krijgsraad bij zeeker geschrift gedaan over den
Independent Fiskaal van Lijnden. Fol: 892-893.
16 maart 1793
• Minute van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Raad van weegens de
Generaale Nederland Oost Indische Compagnie, zij
zenden Extracten uit onze Resolutien op request van
Cornelis Cornelisz, op request van den kapitein Militair
Adriaan Gijsbertus van Kewel en op de requeste van Jan
Henak Munnik. Fol: 895-896.
22 maart 1793
• Bereekening van de winst die voor de Compagnie wordt
behaald op de aan besteeding aan de leverantie van de
benodigde Thuynraaden voor Ceylon en de overige
indische etabilissementen. Fol: 898.
8 april 1793
• Brief van J van de Graaf aan Commissarissen Generaal,
De zaaken met Kandia, heb hij noogt anders dan op den
zelfden voet als uw Hoog Edeleheeden dat doen
beschouwd zeer gepersuadeert da het de compagnie in
deeze omstandigheijd bestleeken om met het staf in stilte
te leeven, heb hij niets onbezogt gelaaten, om met het
zelve te blijven op goede termen. Fol: 890-907.
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11 april 1793
• Verslag van Johannes Isaac Rhenius, Robbert Gordon,
Jacobus Johannes Le Sueur, Olof Goalieb de Wet en
Reede van Oudhoorn aan Commissarissen Generaal over
ongenoegen over het verzuim ten deesen gouvernemente
gepleegd in het bedeelen van Ons beluit om het in
Baaifals gestrands doeh weederom vlot gebragt schip de
Zunimph. Fol: 909-913.
16 april 1793
• Journaal door Sebastiaan Valentijn van Rheenen
gehouden van de reise gedaan niet het schip de Meermin
Capitain Dumenie, datum 3 januarij 1793 tot 10 april
1793. Fol: 915-949.
• Extract uit het Journaal gehouden aan Boord van het
Fregat Scheepje de Meermin op deselfs togt na de
Walvischen daar omstreeks geleegene baaijen. Fol: 951954.
19 april 1793
• Rapport van Capiteins ter zee Barend Sterk en Jan
Andries Mahnkoph aan Johanners Isaac Rhenius
opperkoopman en Gezaghebber van Cabo de Goede
Hoop over equipagiemeester deeses gouvernements Jan
Arnold Voltelen, ten einde met de vereijschte naa uwe
keurigheid te visiteeren en te exameneeren de
gesteldheid der gemelte scheepen de Mermin,
Sterreschans en Texelstroom. Fol: 956-960.
• Minute van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Raad van weegens de
Generaale Nederland Oost Indische Compagnie over
geworden van het steids aan houded gebrek aan
Zeewarende Manschappen op Batavia, - mitsgaders dat
het aldaar ook zoude kunnen ontbreeken aan
genoegsaame bekwaame schepen ter overvoer van de
Retouren na Nederland. Fol: 962-964.
22 april 1793
• Minute van Commissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Raad van weegens de
Generaale Nederland Oost Indische Compagnie over ons
uit de jongste adviesen der Hoge Regeering gebleeken
het ongemeen groot gebrek aan Militairen op Batavia, zo
ter noodwendige versterking van Guarnisoenen op de
Comptoiren om de groote oost, ten einde aan des
compagnie kostbaare possessien. Fol: 966-967.
• Verslag van Johannes Isaac Rhenius over eene Missive
van den Capitein ter zee de Jong ten vollen zullen werden
geinformeerd van den alhier zo eenen aan gebragte
importante. Fol: 969.
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9 julij 1793
• Generaale Staat van de Manschappen, welke bij de revue
door den Wel Edele Achtbaare Heer Gezaghebber
heeden gedaan ten Gouvernemente van Kaab de Goede
Hoop aan de Hoofdplaats present zijn bevonden. Fol:
971-977.
20 julij 1793
• Overeenkomst van Comissarissen Generaal aan den
Gezaghebber beneevens den Polotieken Raad van
weegens de Generaale Nederland Oost Indische
Compagnie over informatie bekomen hebbende dat het
Retour schip Demerarij in de maand februarij
jongstleden van Batavia us vertrokkrn, en nadien dat
schip tot nog toe alhier niet is komen op dagen, het welk
niet nalaten kan de zoken gelijkste gedagten omtrend
desselfs wedervaren te doen ontstaan hebben wij het op
voorstel van den Gezaghebber Rhenius nodig geagt, dat
de mogelijke middelen werden in het werk gesteld om
dat schip op te spueren of het zomtijds gebueren mogte
dat het op Rio La Goa. Fol: 979-980.
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1792 november 21
•

•
•

•
•

•

1 pak

Bijlagen betreffende Kaap de Goede Hoop. Nrs. 715-719

Opgave van Buskruid in Vaaten; Gevulde Cardoezen;
Canons; Verdere ….............; …...........behoren ten
dienste der Arthillerie; Gereetschappen en Toebehoren
in het Laboratorium van Cabo de Goede Hoop, 31
november 1792. Fol: 1 - 7.
Vervolg der verdere ammunitie van oorlog en verdere
artillerie goederen in het magazijntje booven de cass, 20
november 1792. Fol: 8 - 11.
Opgaaf van het burkruijd het zaak zig onder 20
november 1792 in het casteel bevind als meede vande
Ammunitie van oorlog en arthillerie goederen in het
magazijn ….. de cas. Fol: 12 - 15.
Restanten van des E compagnie ammunitie van oorlog
en artillerie goederen soo als deselve zig dato deezer
bevinden namentlijk Fol: 16 - 22.
Memorie vervattende het suiver geurcht van 28 izer van
alle het canon en scharp het welke volgens over en weder
uitgeleverde quitantien uit des lands verongelukte schip
van oorlog Holland alhier in dit gouvernement
provisioneel overgenoomen en heeden nog berustende
zijn, 20 november 1792. Fol: 23 - 24.
Specificatie van alle het buskruid in vaaten en pevulde
cardoesen soo als zig het zelve dato deezer in de
magazijnen en op de differente posten deeses
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gouvernements bevind namelijk. Fol: 26.
Inventaris van sodanige ammunitie van oorlog en
artillerie goederen als dato sig in het groote artillerie
magazijn bevind namentlijk. Fol: 28 - 29.

1793 april 30
•

•

•

•

•

Nr. 182.

Requeste gedaane instantie van den capitein op den 29
dezer van Mauritius gearriveerd Franschschip Le
Coureur A. Babcock om te verkoop aan de Wal te mogen
brengen,, 101 balen Bengaalasce lijwaten, 1 koffer met
Bengaalasche lijwarten, 4 monster blaattjes der ged
lijwaten, etc., 31 december 1792. Fol: 1-3.
Requeste van A. Babcock capitein van het op gisteren
van eene vergeefsche reijse naar Manilha terug gekomen
Fransch schip Le Coureur met verschuldige van eenige
lijwaten Madura roode wijn en van uw Hoog edelheid
verzogt enverkreepen om zijn koopmaschappen tn te
mogen inkoopen een qualiteijt van 2000 camassers
poeder zuijker, en om met Americaansch schip The
Enterprise ondergelijke reeden behoort naar Manilha
overtesteeken, het geen hij ondernomen heeft, maar niet
gelukt is hij buiten straats Macassar door swaarte
stormen overvallen weder terug reijse naar herwaarts
heeft moeten aanneemen, 2 april 1793. Fol: 5-8.
is verstaan aan A. Babcock capitein van het op gisteren
van een vergeefsche reijse naar Manilha terug gekomen
Fransch schip Le Coureur te accordance om zo tot ligting
van dien Kiel als verkoop aan de Wal te mogen brengen
55 baalen Bengaalsche lijwaten, en 4 baalen monster
lijwaten, dog de verdere versogte invoer en verkoop van
27 vaten Madure wijn , 8o kassje sen roode wijn te
ontseggen, 2 april 1793. Fol: 9-10.
Request van A. Babcock capitein van het Fransche schip
Le Coureur aan den gouverneur generaal Willem Arnold
Alting gepresenteerd hebbende om zijne lading uit zijn
schip te mogen aanland brengen en invoeren ten eijnde
omtramponneerd schipt kunnen ligten gunstig
geaccordeert is namelijk om zijn lijwaten in te voeren
masr zijn roode en Madura wijn ontzegt, 12 april 1793.
Fol: 11-13.
Extract uit de notulen een missive geschreeven door den
commandeur Beijnon te Bantam aan hun
Hoogedelheeden bettreffende komen hier twee de Noord
twee scheepen het vertoonen van een Americanse vlag
op dezer rheede ten anker koomen, en terugkomst
gezondene vaartuijg envanden officier van pacquetboot
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de Vlijt, 30 januari 1794. Fol: 15.
• Verzoek van der Babcock aan den Gouverneur Generaal
Willem Arnold Alting kapitein van het Fransche schip
Le Coureur voldoening te mogen worden voorzien vam
ses ijzere cannons van vier pondbals met hunne affuijten
, 30 april 1798. Fol: 16-17.
• Extract uit de notulen in raade van Indie A: Babcock
capitein van het Fransche scheepje Le Courier instantie
verstaan met een capitaal advans uit des compagnies
voorraad te gerieven met 6psijzere cannon van 4tt met
hunne paarden en 4tt cannons van 6tt met dies
toebehorende en den major van der arthillereij tot
qualificatie verleenen, 30 april 1793. Fol: 18.
• Verzoek van der Babcock aan den Gouverneur Generaal
Willem Arnold Alting kapitein van het Fransche schip
Le Coureur met schudige eerbied te kennen tegeeven ,
30 april 1798. Fol: 19-20.
• Extract missive geschreeven door den commandeur
Beijnon te Bantam aan Hun Hoog Edelheeden deezen
morgen komen uit de Noord twee scheepen die de een
nade ander onder het vertoonen van een Americaanse
vlag op de deeze rheede ten anker komen, 30 januari
1794 - 10 februari 1794. Fol: 21-41.
1793 november 19
Nr. 2.

•

26

Extract uijt het Dag Register Gehouden door A. E. Van
Braam Houckgeest in het Nederlands Comptoir te
Luangtong in China van 27 januarij 1793 tot 12 maart
1793. Fol: 1-64.
1793 november 19 - 1794 februari 19
Nrs. 1-108

19 november 1793

•

•
•
•

Word bedeeld de knovelarijen en wettekeurige
handwijze van Keyzer Toppo en de gevolgen daar uijt,
voorslag om een Ambassade aan den Keizer van China
te laten doen, hadden gecommuniceert hun med den
gecommitteerd tot het overbrengen deezen Missive, ten
zijnde C: C; C: GGGe (Commissarissen Generaal)
teevens te kunnen elucideeren van den toestand der
compagnie aldaar, besluiten. Fol: 1 - 8.
Vertaling van de order der Keysers ter receptie van den
Engelsen Ambassadeur. Fol: 10 - 12.
Behaalde Winsten Fol: 14.
De zuivere behaalde Winst op de aangebragte ladingen
comptoire schepen te Canton in het zeederd de oprigting
der reside aldaar voor den Directen Hans uit Vaderland.
Fol: 15 - 19.
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21 november 1793
• De Voorzienigheid behaagd heeft den heere Hendrik van
Stoikum, meede Commissaris Generaal, uit dit tijdelijke
we te neemen, uit kragte der ampele magt en qualificatie
op ons verleend. Fol: 20 - 22.
23 november 1793
• Behaagd om onder diverse anderen ten dien dage
gemaakt schikkingen tot een beter bestaan van den
gemeenen zeeman en tot behoud van hunne gesondheud,
ook te besluiten. Fol: 23 - 25.
• Randzoenen na voorige verstrekking aan de scheepen
zoo ter Reede Batavia als ten Eijlande Onrust,
Randzoenen zo als die tands voor de Reize verstrekt
worden. Fol: 27.
27 november 1793
• Toezending van Extract Resolutien omtred de bepaling
der rang van des lands Subatterne officieeren in India
Fol: 29 - 30.
• Extract Missive van Heeren 17 aan de Subatterne
officieren van des lands kader en indie was verleend
gewoorden. Fol: 31.
• Extract Missive aan heeren 17, bedanken voor de goede
voorzorge, in de bewerking van een gepaste voorziening
en oprigt van de rang van de Subatterne officieren van
des lands esqurdes in Indien. Fol: 32.
• Procedures hebben weg gesleept, moge worde
teruggegeeven dat hij ondergeteekende als volkomen
onschuldig. Fol: 34 - 38.
• Genomen de constitutie van de regeering deeser lands,
en zulke op approbatie vab zijne doorlugtige hoogheid.
Fol: 40 - 44.
• Toezending van een extract Resolutien houdende eene
aphatic op de heffing van het ambtgeld. Fol: 46 - 47.
2 december 1793
• Voor de gunstige attentie, in de vervulling der
vaceerende fosten van Raaden Ordinair op hen hebben
gelieven te slaan. Fol: 48.
• Toezendeing van een Extract Resolutien genomen op
een adres van de Raden ordinair van Indie Mr Isaac
Tetsingh en J. H. Wiegerman. Fol: 50.
• Diversche poincten op gisteren gehouden besoigne
speciaal over den inhoud van Uw edelheid aan
oningerigte secreete missive van den 22 der gepasseerde
maand November. Fol: 52 - 56.
• Die resolutie is genoomen zeedert door die
natuvermoord en die waardigheid in Frankrijk
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vernietigd. Fol: 58 - 61.
1 december 1793
• Ontwerp tot de Publique Voorstelling over geheel
Nederlandsch Indien en Cabo de Goede Hoop, zo als het
zelve door de Heeren Raaden Ordinair Adrian de Bock
en Mr Isaac Titsingh ingevolge befluit der Hoge
Indiafsche Regeering van den 19e November. Fol: 62 75.
4 december 1793
• Wijl door de de affschaffing van de Bank Courant, den
omslag seer aanmerkelijk sal verminderen, indiervoegen
dat het voorstaan, bij uijtsterving buijten den Directeur
en twee Commissarissen met een boekhouder, te gelijk
cassier sijnde, ruijm te stellen is. Fol: 77 - 92.
• Copia eener Memorie door den Heer Siberg aan de Hoge
Regeering in gediend. Fol: 94 - 99.
7 december 1793
• Burgers deze stad en kooplieden in Lijwaten geeren met
verschuldigden eerbied te kennen dat zij supplianten
seedert jaaren herwaaerds, gewoon zijn bij het ontvangen
van Lijwaten van Chormandel Bengalen en Souratta
mondenscheiden. Fol: 101 - 104.
11 december 1793
• De vergadering van XVII aan Commissaris Generaal tot
onderzoek naar den Staat en directie v an de Bank
Courant en Bank van Lening, dat wij ons reedenen ons
daar tie moveerende hebben goedgevonden dat de
onderkoopman Cornelis van der Does met een der eerst
vertrekkende Retourscheepen als een onnut en
schaadelijke subject met afgeschreveeven gagie zal
worden opgezonden. Fol: 106 - 109.
• Register van zodanige bijlagen van Commissarissen
Generaal. Fol: 111 - 112.
• Gecommiteerdens tot de correspondentie met
Commissarissen Generaal. Fol: 113 - 128.
18 december 1793
• Extract uit het Journaal van des edele compagnie schip
den Erfprins van 4 December 1793 tot 14 December
1793. Fol: 130 - 137.
• Dispositie over een toezending van een extract uit
Resolutien genomen opzigtelijk de respectieve
overheden equipagie van des compagnie schip De
Erfprins. Fol: 138.
22 december 1793
• Secrete Missive over amunitie en wapengoeeren van de
Fransische fregatten La Recherche en L'Esperance. Fol:
140 - 144.
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11 januari 1794
• Dispositie over een toezending van een extract uit
Resolutien genomen op het rapport ter requisitie van
Commissarissen Generaal ingediend. Fol: 145 - 146.
8 januari 1794
• Van het prosidie van het collegie van scheepenen,
zullende de gagie en emolumenten van alle de voorzijde
bevorderde personen, hebben uit bojzondere consideratie
aan den koopman buiten emploij St J Bangeman
toegevoegd den rang van sabandhaar. Fol: 148 - 149.
Zd
• De ondergeteekendens Elbert Lucasz Steijn, Jan Bekker
Jeerlink, Bernardus Zeeman, Jan Willem Daniel van der
Sleijden, Henrij Gabriel Certon en Jacobus Marimis
Bosma alle indienst der edele Nederlandsch oost
Indische compagnies tot den direct en vaart en Handel op
China, declareeren bij deezen op den eed bij den aanvang
hunner bediening gedaan tot aan hun opheeden
gezamentlijk is vertoond. Fol: 151 - 152.
• Register der Bijlagen welke op heden nevens de
Eerbiearge Missive van den ondergetekenden. Fol: 154 155.
• Commissie door den Commissaris Abraham Josias
Sluisken veelend op den ond- Boekhouder en Secretaris
van Graaf-Reijnet Wagener. Fol: 156 - 178.
• Plaatsen en het zich aldaar bevinding vee bij parate
executie en zonder eenige forma van proces zal worden
verkogt, om daar aan de rechtmatige presenten der
compagnie te verhaalen. Fol: 181 - 188.
• Vertrek van de Caab gewaar geworden sijnde dat er
omtrent de aan op gedragene commissie zig allerleij
gerugten verspreiden, onder beschikking hier omtrent sal
moeten maken, zullende egter in allen gevalle de menage
observeren. Fol: 190 - 196.
• Niet eer als heeden heb ik eenige der ingesetenen van de
Bokke velden kunnen bij elk ander doen koonen, om den
hen mijne Commissie te communiceeren, laastelijk
versoek ik eerbiedigst dat uwe heer geen reflexie believe
te slaan op de inleggende copias. Fol: 198 - 201.
• Wij ondergeteekenen (Petrus van der Merne, Sebastiaan
Wolfaart, Jacobus Johannes Pienaar Paulus hugo, Barent
Pienaar Johannes Joosten, Frans van der Merne, Willem
van Heerden) alle in en opgesetenen der blokkerlden
declareeren bij deesen dat wij woort geweigert hebben
en ook noch niet weigeren ons slagt veet sij aan des
compagnie gecontracteerde of te aan de gepaviligeerde
burger vrij slagters te verkopen onder conditie dan de
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bedongene koop penningen aan ons bij het vertoonen van
het slagters brief en prompt betaald worden. Fol: 203.
• Wij ondergeteekende (Petrus van der Merne, Johannes
Jacobus Pinaar, Sebastiaan Wolfaart, Paulus Hugo
Barends Pinaar, Willem van Heerden; Frans van der
Merne, en Johannes Joosten) op en ingeseetenen den
Bokkevelden blijven u wel edele ten hoogsten dankbaar
voor dat goede het welk uw edele ons heeden gegeeven
hebt teffens versoeken qij op het ontmoedigste ,
versoeken dat wij het geld van onze slagtbrief het welk
wij soo wel aan des edele compagnie gecontracteerde
slagters als aan de vrijburger slagters mogen verkopen.
Fol: 205.
3 october 1793
• Aan Abraham Josias Huijsken, op den 24 deser l;opende
maand te melden na de Rogge velden zoude spoedenm
en ook werkelijk sanderen daage namentlijk den 25
vertrokken, eindlijk weet ik niet wan men van de
opschudding die hier plaats heeft, denken moet dat er wel
iets met de Hottentotten gaande is. Fol: 207 - 211.
• Aan Abraham Josias Huijsken, hoe verder in het land
verdere hoe meer zig de zaken developpeeren en het
blijkt uit alle omstandigheden ten klaarsten dat er van
den kans van de ingesetenen geene weigering omtrent
den verkoop van slagtre plaats heeft. Fol: 213 - 214.
• Wij (Willem van Heerden Cornelis Schalk Pienaar)
ondergeteekendens verklaaren bij deeden ter requisitie
van den thans gecommitteerdens oud boekhouder Johan
Jacob Fredrik Wagener hoe waar is, dat wij den requirant
van het bokkeveld na den Swartenberg begeleid
hebbende. Fol: 216 - 218.
• Ik ondergetekende Jan Coetzee de oude verklaare bij
deesen ter requisitie van den thans gecommiteerden
boekhouder Johan Jacob Frederik Wagener hoe waar is,
dat den van de gecontracteerde des compagnie slagters
knegt genaamd Klingeler van mij heeft willen stamels
koopen tegens Tien schellingen het stuk. Fol: 220.
• Ik ondergetekende Dirk Jacobus Prectorim Willemsz
verklaare bij deeses ter requisitie van den thans
gecommitteerden boekhouder Johan Jacob Frederik
Wagener, hoe waar is, dat op het laatst der afgenrekene
maand Julij of te in den beginne der maand Augustus,
agter den Sneeunberg bij mij gekomen is, een van de
gecontracteerde des compagnies slagters in naame
Klingeler de welke willende Hamels koopen, een brief
van de compagnie slagters heeft vertoond. Fol: 222 - 223.
19 augustus 1793
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Brief van den Landrost en van Graaf Reijnet van den 19
Augustus 1793 betrekkelijk den oorlog met de Caffers.
Fol: 225 - 236.
• Den ondergetekende Phillipus Albertus Meijburg
verklaard dat bantam Kees, bijhem is geweest in de
maand April lastleeden dat vermits er sig toenmaals een
partij droosers ophielden aan de hanglip, omtrend de
affaire der Hottentotten. Fol: 238 - 239.
18 september 1793
• Aan den koopman titulair Anthonij Alexander Faure,
door particuliere berichten voornoomen hebbende dat
men in uw district reeds zedert eenige tijd eene generaale
opstand van onderscheedene Hottentotten de duchten
was geweest. Fol: 241 - 244.
22 september 1793
• ter pligtschuldige obsequentie aan het zeer gehonoreerd
bevel bij missive van den 18 deeser mits absentie van den
heer Landrost bij hem ontvangen, wensche van Harte van
zijne veruchtingen omtrend de gevangene Hottentotten
de geeerde approbatie van heeren zal mogen verwerven.
Fol: 246 - 255.
23 september 1793
• Alhier aangebragt de Hottentot Gupido uit haalder
volgens schriftelijk rapport van den veld wagtmeester
Pieter Joubert beschuldigd, van dit alles Communicatie
te geeven, terwijl ik de nadere ordres van heeren
hoedanig ik alhier met deeze Hottentot zal hebben te
handelen, met eerbiedig zal afwagten. Fol: 257 - 259.
8 october 1793
• Omtrend de behandeling der zaak van Capitain Kees en
zijne complicen heeft opgevat, de burgers goedvinden
alle Hottentotten de maar eenigsints bij hen vordagt
voorkomen. Fol: 261 - 269.
29 september 1793
• Bij deesen te Communiceeren dat alhier in hegtenis zijn
aangebragt de Hottentotten Dirk en Goliath zijnde de
laatste gemelde deselve van de welke de van de Caab
gedestineerde Hottentot Klaas Paardenwagter getuigd
heeft. Fol: 271 - 273.
2 october 1793
• Aan den onderkoopman Willem Ludolph van
Hardenbergh aangetroffen een verhaal van het geen ter
uwerkennisse was gekoomen omtrent het voorneemen
dat den Hottentotten captijn Kees zoude hebben, voorts
zal direct op den ontfangst deeser de Hottentots capitijn
Ruijter Beijo, de Hottentot Michiel de Hottentotinne
Anna en de slaaf Louis herwaards afzenden op zodanige
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wijze als gebruikelijk is. Fol: 275 - 280.
Pligtschuldig te communiceeren, dat op heden
caabwaards zullen worden vervoerd de Hottentots
capitain Ruijter Beestje benevens de Hottentotten
Klijnveld Goliath, Michel, Hendrik, Baartman, Dirk
Ruijter, Jan Straat, Jan Ruijter, de Hottentotinn Anna met
slaaf Louis. Fol: 282 - 283.
Verklaringen door diverse Hottentotten welke door den
Landrost van Zivellendam als gevangenen dit heen zijn
gezonden, verklaard capitijn Kees met te kennen nog
hem uit te hebben gezien. Fol: 285 - 292.
Burger Hermanus Engelbracht de oude woonagtig aan de
olijve fonteijn, op den commies berg gelegen over de
oliphantsrivier in het namacqua landde welke ter
requisitie van de Hooge overigheid deezer landen,
omtrend de gesteldheid der Hottentotten in het namacqua
land. Fol: 294 - 295.
Passpoort voor de Fransche koopvaardij scheepen
Lodewijk van Godes genade en de constitutioneele wet
van den staat koning der Franschen, het schip La
Levrette, van vier hodert seven en wijftig tonnen
geregistreerd en behoorende tot den slaven van
Duimkerken. Fol: 296 - 297.
Passpoort voor de Fransche scheepen Lodewijk
Johannes Maria van Bourbon, Penthievre, Admiral van
Frankrijk Gouverneur en Lieutenant generaal provintie
Bretagne, doen te weeten dat wij hebben gegeven
verlofen passaanobed fisch capitain van het fransche
schip van Nantuckkd genadind le Penn van 380 tonnen
of te daar omtrent, zijn in den Haven van Duinkerken.
Fol: 299 - 300.
Uitrustinge op Aandect ten Departemente van
Duinkerken in het quartier van Duinkerken anno 1792
No. 96 Fol: 301 - 308.
Den hoofd officier en verdere officieren van de
municipaliteijt der stad duinkerken certificeeren en
assesteeren aan alle de geene die zulks aangaan zal dat er
geene aansteekende ziekte in deeze stad nog in derzelver
ommtrek plaats heeft, en dat in het schip genaamd Le
Penn, capitain Obed Fitch. Fol: 309.
Kwitantie van uit kragte van het certificaat van mijn heer
terug genomen. Fol: 311.
De ondergetekenden officieeren mattroosten na
bekennen ons te hebben geengageerd met den capitain
Obed Fitch commandeerende het fregat schip Le Penn
waarvan os Rheeder Benjamin Rosch tot den
walvischvangst in de zeeen en Baaijen van het zuijden
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en voorbij de Caab de Goede hoop. Fol: 313 - 316.
Uitrustinge op aandeel ten departemente van Duinkerken
in het quartier van Duinkerken anno 1792 Ha 142, La
Levrette gaande op den vangst van walvisch en Cachalot,
Rolle der Equipagie van het Fregat La Levrette van
Duinkerken gebouwd in 1782. Fol: 317 - 319.
Capitein van het gemelde fregat erkennen de
cvorenstaande Rolle voor waaragtig ten getale van vier
en twintig kooppen die wij hebben geengageerd om te
vaaren op standeel geduurende den tijd. Fol: 320 - 323.
Den hoofd officier en verdere officieren van de
municipaliteit der stad Duinkerken certificeeren en
attesteeren aan alle de geene die zulks aangaan zal, dat
er geene aansteekende ziekte in deeze stad noch in
derzelver ommetrek plaats heeft, en dat in het schip
genaamd La Levrette capitain Obed Bunker. Fol: 325.
Relaas weegens het neemen van twee Fransche vissers
scheepen in baaij de la goo. Fol: 327 - 331.
Het vertrek van de pacquet boot De Kraaij zo den 29 der
gepasseerde maand alhier van de hoofdplaaats
aangekomen is. Fol: 333 - 341.
Besluit van den 4 September jongstleeden aan de
ondergeteekende bij een schriftelijke commissie
hebbende gelieven te demandeeren omme geassisteert
door den Capitijn Ingenieur Louis Michil Thiebault den
Luitenant Ingeneuir Frans Sebastiaan Valentijn Le Sueur
den capitein der arthillerij. Fol: 343 - 359.
Behalven het geen bij het rapport over den toestand van
des compagnie gebouwen van ijder derselve in het
bijsonder word gesegd valk in het algemeen nog te
remarqueeren, herwaards de reparatien op iene gantsch
onvoldoende en gebrekkige qijse moeten sijn geschied
als vertoonde zig aan de meeste. Fol: 361 - 364.
Geeft met verschuldigen eerbied, ontmoedige dienaaren
de koopman titulair Pieter Diderich Boonacker, dat hij
suppliant in den jaere 1788. Fol: 366 - 367.
Den ondergeteekende onderkoopman en Negotie
overdragen in dienst der edele compagnie alhier uwer
sonder eenige en gehoorsaeme dienaar neemt de vrijheid
le tot uwe heeren te keeren en te berigten. Fol: 369 - 373.
Geeft met alle verschuldigde eerbied te kennen, zeer
gehoorsame en onderdanige dienaar Jan Godlieb Mader,
tweede opperchirurgijn ten deesen gouvernemente, dan
den suppliant na eenige jaeren de compagnie op haare
scheepen als oppermeester. Fol: 375 - 378.
Geeft met alle verschuldigde eerbied te kennen, zeer
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gehoorsame en onderdanige dienaar Jan Sinkantijn,
oppermeester van des compagnie hospitaal in Baai Fals,
dat de suppliantna 18 jaaren de compagnie als
oppermeester op haerd scheepen te hebben gediend zich
in den jaare 1791. Fol: 380 - 382.
Eene belasting gelegd sijnde op diverse rijtuigen met
dewoordelijke restrictie of uitsondering, dat wijders het
corossen geld als volgens uitdrukkelijken inhoud van
voor seide placcaat allen gelegt oprijtuijgen. Fol: 384 386.
Hij ondergetekende van zijne vroegste jeugd afsigden
dienst der maatschappij toegewijd hebbende, veele
jaaren bij den Chinaschen handel geemploijeerd is
geweest, heeft gezien dat de post de klapmuits. Fol: 388
- 390.
Geeft met alle verschuldigde eerbied te kennen, zeer
gehoorsame en getrouwe dienaar den burger Daniel
Hugo, odat hij suppliant na zedert den jaare 1780,
ondersche eene reize de generaale pacht der kaapse koele
wijnen te hebben ingemijnd, zijne jachtpenningen altoos
prompt aan de compagnie heeft opgebracht en betaald,
dat des suppliantes affaires geheel tot zulke
onderneemingen ingericht zijnde. Fol: 392 - 396.
De belangens die maak schap aan Commissarissen
Generaal gezamentlijk geduurende hoogstdesselfs
aanweesen ter hooftpraatse zijnde toebehouwd. Fol: 398
- 405.
Formulier van den led gepresteerd door den tweede
secretaris der Commissie Dirk Goetbloet. Fol: 407 - 408.
Saamentrekking van de Ankeragie en Pasagie gelden der
Portugeesche scheepen op Mallacca in 10 Jaaren of
zeedert 178 2/3 tot 1791/2 inclusive als Fol: 410.
Eerbiedig bericht van die poinctenvan consideratie
welke zo veel mogelijk zouden kunnen strakken en
werden gebruijkt tot hem equivalent. Fol: 412 - 415.
De onderkoopman Cornelis van der Dols betuijgt
nedrigst zijn bitter leedweezen, orende indignatis, die
zijn gedrag, zoowel bij heeren als bij de Hooge regeering
heeft veroorzaakt. Fol: 416 - 417.
Petrus Dorotheus Mario Van der Aa, onderwinkel de
nedrige hardiesse in alle submissie hem te wende tot uw
hoog edelhedens bijzondere mensch hevende
consideratie. Fol: 419 - 420.
Het os niet dan met gevoel van diep ontdaf dat den
ondercoopman Petrus Dorotheus van der Aa de vrijherid
gebruikt zicte bij herhaaling tot uw hoog edelheid te
worden. Fol: 422 - 430.
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Naamen Lijst der Fransche Arrestanten. Fol: 432.
Register van zodanige Papieren. Fol: 434 - 436.
Origineele missive van Hunne Hoog edelheeden aan
heeren Commissarissen Generaal, om aan uwe hoog
edelheedens ter kennis te brengenm ende eerste plaats,
sodanige poincten, naaromtrend wij onze dispositie ten
principalen tot de komst van de hoogedele
heerenSebastiaan Cornelis Nederburgh en Simon
Hendrik Frijkenius.. Fol: 437 - 450.
Berigt van de Heeren Raaden Ordinair en Extra ordinair
Wiegerman en Welgevare, wegende afzending van vragt
goederen met compagnie scheepenm annex de door hun
ed ontworpen conditien waarna deselve zouden kunnen
worden geriguleerd. Fol: 452 - 483.
Extract Patriasche Generaale Missive van den 26
November 1792, 17 omtrend de prijs verhooging van het
Mallaccasch Thin. Fol: 485 - 486.
Extract Bengaalsche Missive van den 23 Maart 1793, 39
tot 43 houdende der ministers beswaar tegens het
fournissement van het amptgeld. Fol: 488 - 492.
Extract Bandasche Missive van den 25 Junij 1792 waar
bij de Ministers versoeken om van betaling van het
Amptgeld ontslaan te mogen worden. Fol: 494.
Het antwoord van Hunne Hooghdelheeden daarop
gedateerd 31 December 1792. Fol: 496.
Extract Resumptie der Bandasche Minister opgemelde
antwoord der Hooge Regeering gedateerd 31 Maij 1793.
Fol: 498 - 499.
Extract Macassarse Missive van den 19 October 1793,
133 almeede versoekende om gelibereerd te zijn van de
voldoening van het amptgeld. Fol: 501 - 502.
Extract Missive van de Ambonsche Ministers van 6 Julij
1792 houdende gedeelte versoek. Fol: 504.
Het antwoord van de Regeering daar op en Extract uit de
nadere brief van ambon. Fol: 504 - 505.
Het antwoord van de Regeering daar op en Extract uit de
nadere brief van ambon. Fol: 505 - 506.
Extract uit de nadere brief van Ambon gedateerd 6
Augustus 1793. Fol: 506 - 507.
"No 67 verantwoording schounman
afzonderlijk Fol: ."
Aan de administrateurs in de medecinale winkel is
verstaan te laten afgeeven, een volledig extract uit de
patriasche generaale missive in dato 26 November 1792
van 425 tot 432, in originale onder quitantie laten
afgeeven over gezondene notitien en Remarques. Fol:
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509.
Alle welke zaaken wij vertrouwen dat uwe met bus
zullen overtuigen veni de verkeerden huishouding welke
bij deezen administratien solaets heet, en waar omtrend,
de administrateurs zich salutsactois zullen behooren te
verandwoorden. Fol: 511 - 517.
Bij een ruwe calculative staat reekening weegens
compagnies handel op Suratta, onder de regeerings
leeden der vergadering , ter lectuure rondgesonden,
hebbe ik de lasten afgecchaft. Fol: 519 - 524.
Over de equipagewerff gericht, en onder de Heeren
leeden rondgeleezen request van eenige der hier
aanweezend zijnde capitain ter zee houdende verzoekt.
Fol: 526 - 527.
Gedisponeert zijnde op een door den commandeur en
vice commandeur Andriesse en van Hek aan den heer
gouverneur generaal gepresenteert, en door zijn edelheid
binnen gebragt requeste houdende verzoek om een
middel van bestaan zo is verslaan. Fol: 529 - 530.
Model Reglement waar na aan de scheeps overheeden in
steede van de afgeschafte gepermitteerde lasten voortaan
een equivalent in gelden uit des compagnies kassa zal
worden woldaan geschikt na het charter der scheepen off
vaarthuijgen volgens het Reglement van den 22
September 1767 en na de plaats der destinatien. Fol: 532.
Is verstaan de overheeden van de scheepen de rijst van
Java waar herwaards vervoeren te niterdecoeren om
eenige rijst houtwerken. Fol: 534.
Aan de overheeden van den van Ceilon naar Nederland
geprojecteerde scheepen Ijsselmonde en De Generaal
Maatsuiker in steede van den aan hun bij het reglement
gepermitteerde lasten toe te leggen een douceur van 2500
rijksdaalders. Fol: 536 - 537.
Advertissement van den 1 Februari 1760, bepaalende de
lasverscheiden besluiten by de Hooge Regeering, welke
tot alteratie of ampliatie van hetzelfde strekken. Fol: 539
- 541.
Behaagd heeft op den 9den September des voorleden
jaars 1750 te arresteeren een nader Lyste en Reglement
op de kisten en verdere bagage der repatrieerende
Lieden, met expresse ordre een aanschryven aan ons.
Fol: 543 - 548.
Door een Ampliatie van de Lyste of Reglement in
opzigte van de Bagagie der Repatrieeren lieden,
gearresteerd ter vergaderinge van zeventienen op den
9den September 1750, en hier gepubliceerd op den 16
Juni 1751, weg te neemen de onzekerheden en
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twyffelingen. Fol: 549 - 550.
Nadere Ampliatie op het Reglement van de Bagagie der
Repatrieerende Persoonen, gearresteerd op de volgende
datums. Fol: 551 - 552.
Nademaal het Reglement van den 18den Juny 1743, met
daar op gevolgde ampliatie van den 16 den September
1745, betreffende de bagagie en gepermitteerde lasten
van Compagnies Zeevart in Indien en naderhand
gemaakte ampliatien. Fol: 553 - 555.
"Staat Rekening Secrete Stukken in folio ? Fol: ."
Ruwe calculative staat Reekening wegens des
compagnies handel op Souratta met twee scheepen. Fol:
558 - 561.
Extract uit de Ruwe Calculative staat reekening weegens
compagnies handel op Souratta. Fol: 562 - 565.
Een predikant op Batavia geniet behalven de gage van
130 gulden ter maand. Fol: 566.
Der ondergeteekende Visitateur Generael heef sig
vereerd gevonden met het rapport van den
Equipagiemeester den heer A. A. Fitsing door sijn edele
gediend ter kamer Amsterdam in het departement van
Equipagie. Fol: 568 - 574.
Aanwijzinge der Ingekogte houtwerken! Voor het
eijland Onrust onder Ultimo Februarij 1789. Fol: 576 589.
Aanwijzinge der prijsen van de onerijge opgekogte
houtwerken zoo als deselve ruijt des compagnie Cassa
sijn voldaen. Fol: 591 - 593.
Consideratien van den heer commissaris Generaal Siberg
om het rond het zober bestaan van een boekhouder
generaal en zijn supporst met aanwijzing hoe dezelve
buijten beswaar van de compagnie te verbeeteren vide
notulen van den 22 Januarij 1794. Fol: 596 - 599.
Copia van een request met dies bijlage door Pierre Isaac
de Meuron houdende verzoek om redenen daarbij in het
breede geallegeert. Fol: 600 - 604.
Bij deesen kennise dat wij hebben goedgevonden dat de
Fransche officieeren en gemeenen de 12 deeser met het
hernomen Noord Amerikaansch schip Canton hier
opgebragt. Fol: 606 - 607.
Het gestatueerde bij de uw toegezonden copia resolutie
van den 5 Maart 1789 om geen oorlog scheepen van
vreemde natie, af gewapende manschappen in de
Indische etablisse mensten van de Nederlandsche
Compagnie voortaan te admitteeren. Fol: 609 - 610.
Ter observantie en schipte agtervolging laaten toekomen
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copia van extract uit de resolutie, mitsgaders ons uwe
bedenkingen te suppediteeren over de middelen langs
welke alle de voornoemde zwarigheeden en
inconvenienten op de geschiktste wijze uit den weg
geruimt en opgeligt zoude kunnen worden. Fol: 612 613.
Ingevallen de talke werden zoo hegt als de partij die met
het schip Willlem de Vierde heeft aangebragt. Fol: 615.
Het jongst met het schip Willem de Vierde ontfangene
talke op roet is volgens een berigt van den commandeur
en opperequipagie meester. Fol: 615 - 616.
Het bij den verkoop van de naa herwaards gezondene
9298 ponden slegte talk of roet gevallen verlies bedraagt
75 par? Fol: 616.
Deese tael is aangebragt met het schip Willem de Vierde
en aangereetend voor 2453:2:8 gulden is verkogt voor
608: 7 gulden. Fol: 617.
De per het ingehuurd particulier schip Oostaandam van
Cabo de goede hoop in 31 wel geconditioneerde halve
leggers met dies brutto gewigt accordeerende
aangebragte 1596... talk of Roet. Fol: 619.
Door den commandeur en opperequipagiemeester Philip
Hendrik de Haart schriftelijk berigt gedaan zijnde dat de
jonst met het schip Willen de Vierde van de caap de
goedde hoop ontfangenen talk of Roet eeven zpp slegt is
bevonden. Fol: 620 - 621.
Hier nevens aan te biedenm een adres ons korte dagen
door den commandeur en opperequipagiemeester
Andriesse uijt naam van de hier aanbeesige hoofden van
des compagnie zeemagt. Fol: 622 - 623.
Project van 20 zieken onderhoud op het alhier ter rheede
leggende Admiraal schip met dies kostende, des maands
en in het jaar. Fol: 624.
Adres vam den commandeir opperequipagiemeester C:S
om de herstelling van het Hospitaals schip. Fol: 626 629.
Ordonnancie, dienende tot bewaaring of herstelling van
des colks gezondheid op de Reede en aan de Wal hier ter
Hoofdplaatze. Fol: 632 - 635.
In consideratie genomen zijnde dat de kosten die van tijd
tot tijd aan het tot nog toe in gebruik gebleven hospitaals
schip moeten worden geimpendeert al vrij aansienlijk
zijn zonder dat de compagnie iets ten goede werd gebragt
van de gagie. Fol: 636.
Samentrekking van het geen door zijn doorlugtige
hoogheid den heere Prince van Orange, wegens gedane
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uitdeelingem door de geprarligeerde Amfioen Societeit,
zeederd den 26 maart 1749 tot den 24 october A.P op 30
actien in gemelde societeit is genooten. Fol: 638 - 640.
De vergadering van 17en aan Commissaris Generaal
kennis gegeeven hebbende, het aanzoek dat van wegen
het hof te losten was gedaan. Fol: 642 - 655.
In overweging genomen hebbende de ongeliegentheid
die er ligt io gesloten in de bepaling bij het placaat van
commissarissen generaal uit Nederland ten uwer
gouvernemente gearresteerd. Fol: 657 - 658.
"Missive van de kaap de goede hoop
Afzendelijk Fol: ."
Schriftelijkvoorstel van den hiermede commissaris
generaal Siberg wegens de op te leggen vergoeding aan
de administrateur den Medicinale winkel, voor de
onnoodzakelijk gedaane inkoopen en aangerukende
medicijnen in de boekjaaren 1790/1 a 1791/2 Fol: 661 666.
Notitie van soodanige Persoonen die seedert anno 1790
aan de hoogedele heeren 17nen in Neederland
voorgedragen zijn ter obtineering van de tot hunne
dienste staande qualiteiten en gagem dog welks
approbatie gedefereert gelaten is aan de hoog edele
heeren commissarissen generaal. Fol: 668 - 678.
"Staat rekening Soeratte
Stukken in folio, zie deel 44 blz 41
No 97 Tafelzilde officieren ffz stukken Fol: ."
Goedgevonden hebbende om naar Indie ter assistentie
van de etabisselemten van de compagnie te doen
vertrecken twee scheepen van 60; twee van vijftig
stukkenm beneevens twee fregatten en tevens nodig
geoordelt hebbende. Fol: 681 - 693.
Wij qualificeeren uw den koning kennis te geven, als dat
wij op desselfs gedaene toezegging om meede te zullen
werken terbetengeling van de zeerovers beslooten
hebben zijn hoogheid tegemoed kooming in deesen de
benodigde amunitie ter leen af te staan. Fol: 695.
De opgaeve der amminitie, welke de koningtot de en der
tijd te doene expeditie ter beteugeling der zeerovers zal
benodigt hebben. Fol: 695 - 696.
Terugzending der Papieren rakende den aanbreng van
ongepermitteerde goederen aan Cabo de retour scheepen
Sterreschans en Westcappell. Fol: 698 - 700.
Gedelibereert hebbende op de inhoud uwer missive in
dato 16 Januarij deeses jaars en ons nopens dispositie die
wij hebben genomen gedragende aan het 1 deeser
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opzigtelijk de veratwoording van den administrateur in
de Medicinale winkel Fredrik Schouwman. Fol: 702 735.
Toezending van de afschrift van de consideratien van de
Cantonsche bedienden Bekker Feerlink en Certon aan
commissarissen generaal gesuppediteert. Fol: 737 - 738.
Voor het beduld de ontfangst der Missive van
commissarissen generaal de dato 30 December 1793.
Fol: 740 - 743.
Jamais ambassade ne merita mient reusses soi prior
l'experience, l'intelligence, en les qualites aimable du
Lord Macarthaij et du chavalier staunten, soit pour les
talents. Fol: 744 - 745.
Om uw te informeeren dat wij hebben aangesteld tot
eerste support op het comptoire van de generale visite.
Fol: 747.
Het hier omtrend een negatief besluijt genomen uijt
hoofde ter criticke situatie v an zaaken. Fol: 749 - 773.
Aanbieding van een geauthentiseerde afschrift. Fol: 775.
Kennisgeeving van den ontfangst van zeer belangrijken
bij van het Chinasch opperhoofd van Braam Houckgeest.
Fol: 777.

.

27

1794 februari 1
•

•

•

•

Nrs. 89-94.

Aan Gouverneur Generaal Meester Willem Arnold
Alting geeft met pligt schuldigen oot moet te kennen den
ondergetekende aan Cabo de Goede Hoop permissie van
dat Capitain van het compagnie schip Loutman Nicolaas
Acker, dat hij suppliant is geweest met Catharina
Cornelia van Breda.
Ondegetekende Hendrik Oostwald Laubscher en
Susanna van Breda eijgen onders van Johanna Laubscher
verklaare bij deze dat Nicolaas Acker bepaalde wet op
het stuk van het reglement, dispensatie geliene in den
huwelijke staat verbind, 24 januarij 1792.
Certificeere en verklaren ondergetekende Rijne
Johannes van der Riet, Jan Arnold Voltelen en David
George Annozij ter requisitie van den Capitain Nicolaas
Acker dat wij speciaal hebben request in dato 18 october
1791 overleedene Catharina Cornelia van Breda,
Susanna van Breda huijsvrouw van den Hendrik
Oostwald Laubscher en Johanna Laubscher, 28 januarij
1792.
Extract uijt de Generale Resolutien van weegen de aan
Cabo de Goede Hoop verklaaren Capitain Nicolaas
Acker gepresenteerd zijn de een request om de
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gerequireerde dispensatie van alle politieque ordonnatie
en statutaire betrekkelijk.
Aan Gouverneur Generaal Meester Willem Arnold
Alting het behaagd Hoog Edelheedens bij extract eegt de
notulen in dato 25 meij te deenen van consideratien op
het verzoek Capitain Nicolaas Acker te mogen hebben
dispensatie van de politique ordonnantie statutaire.
Extract uijt de Generaale Resolutien door den Raad van
Justitie dat zij vermeenen dat zulx een dispensatie om
volgende reedenen worden geaccordeert.

1794 februari 8
•

•

•
•
•

•

•

•

Nr. 97.

Extract uit de generaale resolutie genomen in Raad van
Indien bevatten een toeleg van Taafel Geld aan het
esquader van den capitein comandeur Van Braam, 22
maart 1784
Extract missive geschreeven door Hun Hoog Edelheeden
te Batavia aan den Hood Edel heeren 17en in Nederland
bestaande in de kenis geeving aan Heeren Meesters van
voorzeijde toelaag, en Taafeld Geld afgeeven niet
minder te doen zijn dan de capiteins van de compagnies
gewapen, 31 december 1784.
Extract uit de generaale resolutie genomen in raad van
Indien om het toegelegde Taafel Geld aan gemelde
esquader nog te laaten continueren, 8 februari 1785
Extract uit de generaale resolutie genomen in Raad van
Indien voor de tijd van 8 maanden aan des Lands
scheepen Taafel Geld vestrekken, 5 april 1785.
Extract uit de generaale resolutie genomen in Raad van
Indien van maanden des lands capitens Spengler en
kuiper Taafel Geld voor de reijze naar Cabo de Goede
Hoop te verstrekken, 15 november 1785
Extract uit de generaale resolutie genomen in Raad van
Indien van waar bij aan den capitein commandeur
Silvester en verderen capitein het Tafel Geld even als
aan het esquader van den commandant van Braam word
toe gevoegd, 19 januari 1787.
Extract
missive geschreeven door Hun Hoog
Edelhiedens aan den Hoog Edele Heeren 17en § 108
behelzende een kennis geeving aan Heer Meesters van
enen gemelde resolutie, 29 december 1787.
Extract Patriasche missive geschreeven door hun Hoog
edelheeden te Batavia aan den Hood Edel heeren 17en
gedateerd Amsterdam § 6 inhoudende [om geene taafel
Geld aan de commandeur des lands scheepen ten zij op
speciaalen authorisatien der presidielen kamer ter
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verstrekken, 29 april 1789
Extract uit den generale missive door Hun Hoog
Edelheedens aan des Hoog Edel heeren 17en
geschreeven ingedateerd behelsende den rescripten op
booven gemelde missive van verder geene Taafel
GGelde te verstrekken, 7 december 1789.
Nr. 110.

Instructie voor de Amphioen Directie van de
Nederlandsche Oosten Indische Compagie article 1
t/m49, 22 februai 194.

1794 februari 22 - 1794 mei 7
Nrs. 109-178.

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Eerbiedig adres en sipplioeg aan hunne Commissarissen
Generaal van Nederlands Indie en Cabo de Goede Hoop.
Instructie amfioen directie afzondelijke stukken.
Aan Commissarissen Generaal van Nederlandsch Indie
en Cabo de Goede Hoop ondergeteekende bij hoogst
derzelve missive van den 4 december 1793 van Hoge
Regeering consideratien omtrend de Banken courant en
van Leening ter nadere dispositie.
De Raden extra ordinair Pieter van de Weert en Coenraad
Martin Neun als door de Hoge Regeering gechargeert
met het op maken van het generaal advis omtrend de
bank courant en Bank van Leening, 28 februarij 1794.
Submisse gedagten welke maatregulen genoomen en
ordres gesteld zoude moeten worden tot securiteit en het
meese belang der Deelhebbers in de gedisolveerde
Amphioen Societeit.
Aan hunne Hoog Edelhedens in gevolge ontvangen
extract uit de resolutien schrijftelijk op te decoctum
ketels en verdere chirurgijns gereedschappen.
Den ondergetekende prointerim advocaat en water
fiscaal en extract resolutien, op het ernstigste te
recommanderen teegen allen morshandel en sluijkerijen.
Extract van dicteert en of wel den baas van de
wapenkamer had aan genomen die ten dien eijnde had bij
mij versogt.
Ingevoerd zijde laading van het schip de Cromboat op
vragt voor Reek van de Heer P.W. Mossel.
Ingevoerd vanhet schip Schaaghin in twee prauwen, 30
pakken lijwaten bengalse.
Deese post was in vroegere dagen en selfs tot op het
jongstleden besluit der regeering en ingesetene van
vrijen handel bisonder en zuijker, arrak en rijst is
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toegestaan.
De Hoog Edele Heeren vertoont met schuldige eerbied
Elias Jacobus Beijnon van Amboina oud ruim 22 jaaren
dat hij wijlen zijnen vader in anno 1791 overleeden Jan
Daniel Beijnon behoorlijke educatie in anno 1777 naar
Nederland tot omtrent van het jaar 1788.
Permissie van Raden ter Admiraliteijd Resideerende
binnen Amsterdam in dato 7 november 1788 van den
landen van Elias Jacobus Beijnon onder commando des
lands fregat de Shetis, 10 januarij 1790.
Bedeeling van consideratien en advies op het
aangeschreeven van Heeren Commissarissen Generaal
omtrend het administratie Heeren van oorlog scheepen
van vreemden natien in de Indiesche Etablissementen
Register der Papieren die op heeden worden afgezonden
aan de Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie en Cabo de Goede Hoop.
Origineele missive van hunne Hoog Edelheeden aan
hoog gemelde Heeren Commissarissen Generaal
gedateerd den 4 maart 1794.
Extract notulen van den afscheep der goederen na de
buiten comptoiren als de bevinding der scheepen der bij
aankomst op de buiten comptoiren onde caab etcetera, 7
februarij 1794.
Copia berigt van de eerst gezwoore klerk ter generaale
secretarije aantoonende de reedenen en gepleegde
misdaaden waarom 28 personen naar de Caab gebannen
zijn, annex en naamlijst van gedateerd bannelingen 4
maart 1794.
Copia berigt van de administrateurs ende medicinale
winkel nopens het vervaardigen alhier van competela, 23
januarij 1794.
Origineel adres van Heeren weesmeesteren aan de Hoog
Edele Heeren Commissarissen Generaal houdende
eerwardens beswaaren ter op zigte der door hunne Hoog
Edelheedens geordonneerde betaling aan de Bank uit den
boedel van den geweesen Cassier de Roth, 19 februarij
1794.
Extract patriasche generaale missive van den 7 december
1791 vervattende de materie van Bengalen
Extract uit het antwoord vande Bengaals gezaghebber en
zard op het gemeld patriasch extract van 7 december
1791.
Extract missive geschreven door hunne Hoog
Edelheeden aan de Hoog Edele Heeren 17 en in
Nederland gedateerd 12 october 1792.
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Extract Patriasche generaale missive geschreeven door
de Hoog Edele Heeren 17 en in Nederland aan hunne
Hoog Edelheeden gedateerd 26 november 1792.
Placaat van de commissarissen generaal over geheel
Nederlandsch Indie en kabo de goede hoop
representeerende zijne doorluchtige Hoogheid den Heere
Prince van Orange en Nassau.
Antwoord op circular aanschrijvens de dato 22 januarij
Betrekkelijk de admissie van oorlog scheepen van
vreemde natien in de etablissementen.
Kennis geeving door den raad extra ordinair neun van het
verzoek door de kooplieden aan hem als directeur van de
bank van leening gedaan.
Twee brieven van den keizer Paccaboewana en sulthan
Amengcoeboeana van Java.
Missive over S'lands frequat d'Amazoon van het
convoijeeren der setour scheepen voor weinige dagen
geleeden alhier terug gekomen zijnde.
Register der papieren die onder huijdigen datum werden
afgezonden aan den Heere Gouverneur generaal
beneevens de raden van Nederlandsch Indien.
Resereptie op uwe missive in dato 4 deeser betuigen
wijers genoegen over de door in het werk gestelde
middelen tot recomering van de aan den geweezen
commanderur de haart op gelege vergoeding.
Register der papieren die op heeden afgesonden worden
aan de Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal.
Aan de over heeden van het schip d'erfprins doen
uitbetaalen het douceur van rijksdaalders 950 hadde zig
tot narigt laten strekken de dispositie van
commissarissen generaal omtrend de prijs verhooging
van het Malacashe thin.
Ampt geld tot ultimo augustus deeses jaarste
prolongeeren en aan een ieder tegelijk hebben gelieven
vrijheid te verleenen om zig met hunne bezwaaren aan
Hoogst dezelve te mogen aadresseeren zo zij het den
nedrugen teekenaaren vergund hunne belangen tegens
deeze belasting met alle eerbied uw Hoogedelheedens
onder het oog te brengen.
Advertissement aan de Hoge Regeering deezer landen
gecommuniceerd zynde dat hunne Hoog Edelheedens
met intrekking van de stand gegreepen permissie
vermeld by het advertissement van den 22 september
1767 voor de scheeps overheeden op de hier in het
landvaarende scheepen en vaartuigen van de compagnie.
Ordonnantie voor het binnenkomen en verlaten van
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ruimte scheeps.
Consideratien betrekkelijk de banken courant en van
leening item de publieke verkoop van specerijen ten
einde daar uit een generaal advijs te formeeren.
Voornaamlijk de afschaffinge van de Bank Courant en
het in stand houdens der Bank van leening en eenige
andere huijs houdelijke zaken.
Bedenkingen aan de hooge regeering deezer landen door
de de hoog edele heeren commissaris generaal over
geheel Nederlands Indien in dato den 4 December 1790
opgedragen omtrent het publicq verkopen der specerijen
en Japansh staaf koper zoneemd den ondergeteekenden
de vrijheid zijne gedagten daar omtrent eerbiedig op
tegeeven.
Extract uit hoogst der zelver resolutien van den 4
bevorens waar bij hunne hoog edelheedens in de eerste
plaats requireeren de consideratien en het advis der hoge
regeering betrekkelijk de intrekking van de bank courant
deezer stad.
Consideratien en advis wel hebben gelieven te vorderen
heb ik dat het welk de bank courant en bank van leening
aangaat mij als drie ledig voor gesteld en in het der de
lidt betrokken het object der vendutien van losse panden
om dat dit daar juust in aanmerking komt.
De ingekomene papieren heeren commissaris generaal
over consideratien ten dien opsigte uw Hoog
Edelheedens in allen eerbied aantebieden 1. met het
intrekken der bank courant of de nord zaeklijke separatie
der beij de banken.
Consideratien van elk der leeden van deeze vergadering
over de poincten welke door de Hoog Edele Groot
Achtbare heeren commissarissen generaal bij extract uijt
hoogst der zelver resolutien van den 4 der gemelde
maand wegens de bank courant.
Consideratien over de specerijen handel voorkomende
bij missive de Hoog edele getrenge Heeren
Comiissarissen Generaal heb ik de eer met vershuldigde
eerbeid te dienen van mijnen gedagten omtrend de
volgende poincten.
Consideratien deeser regeering over de bank courant en
bank van leening in diervaeging als vermeld staat bij het
extract hunner hoog edelheid resolutie van den 4 der
selve maand december het welk hoogst de zelve met een
daar bij geinseveert advis over die materie van de hoog
edelen heer meede commissaris generaal Siberg ten dien
eijnde daar beneevens aan de regeering hebben de en
komen en bij de lecture van voorschreeven missive en
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resolutie is goedtgevonden dat ieder heer van de
regeering in het bij zonder zijne gedagten daar over ten
papiere
De compagnie jaarlijks op gesitte tijden alhier publiek
verkopingen hieldt van de specerijen en het japansch
staafkooper voor de west van indie benodigt die beijde
artikulen tot gelijke quantiteijten souden konnen worden
afgezet en daar voor in eevenreedigheijdt eeven goede
prijsen als op de westersche comptoiren te behaalen
souden sijn mitsgaders of daar toe ook noodig souden
sijn vreemdelingen tot die verkoopingen te admitteeren
is den ondergetekenden raad extra ordinair van gevoelen
dat den debiet van specerijen en japansch koper.
Resumtie van besluijt hebbende de door de hoog edele
heeren commissarissen generaal aan deeze vergadering
gesigte missives van dato 11 december met een daar bij
gevoegd extract uijt hoogst der zelver resolutien van den
4 dier maand waar bij hunne hoog edelheeden komen te
requireeren de consideratien en het advijs van deese
regering eerstelijk omtrend de intrekking der bank
courant.
Ruwe schets of aanthooninge op welke weijscide Bank
van Leeninge werk zaam kan blijven zonder verdere
onderstand als het gebruijk van het presente fonds der
bank courant.
Berigt conterneerende de intrekking van de Bank
courant.
Extract resolutie over de intrekking der bank courant
zoude konnen geschieden en welke middelen daar toe
zullen moeten worden in het werk gesteld
Te verkoopen daar in vinde ik veele zwarigheed en te
zijn op geslooten zo door het groote geld gbrek als het
daar door ver oorsdaakt verval in den handel behalven
dat de betaling niet wel anders kan gephieden als in
papier om dat de handel drijven de hunne contanten
uijtvoeren tot den in koop van lijn aaten en andere
koopmanshappen.
Requisiet van de Hoog Edele Heeren Commissarissen
Generaal op de differente poincten daar bij voorkomen
den na beste kennisse voor zijn advies te dienen.
Extract uit de generale resolutien de hasteels Batavia
genomen in Raade van Indie, intrekkin het besluit van
den 28 julij 1789 waar bij met renovatie en ampliatie dor
order bij secrete besluit van den 11 augustus 1787.
Missive hebben gemaakt met opzigt tot de genomen
besluiten op de memorie van wijlen den heer
radermacher door den wij ons verzeekerd houden dat
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heeren commissarissen generaal alhet geenede menage
betreft tot een der voornaamste en gewichligste poincten
hunner deliberatien zullen maken en daar op de
geschikste besluijten zullen neemen.
Extract Patriasche generale missive van de wel edele
groot achtbare heeren 17en aan hunne Hoog
Edelheedens gedateers middelburg den 26 november
1792 de zwarigheeden die door scheepenen zijn gemaakt
met opzigt tot de introductie van het hoofd geld op de
slaaven als meede dat uit bij resolutie van 20 december
1790.
Extract uit de resolutien van heeren scheepenen der stad
Batavia genomen.
Extract uit de generaale resolutien des kasteels Batavia
genomen in raade van Indien op den 2 december 1790.
Missive hebben aangeschreeven over het mongen van
zand onder de nagelen agten wij het onnodig op nieuws
over die materie uit te laaten on te meer daar ook het
onderzoek dier zaak aan heeren commissarissen generaal
Request door Sara Dorothe Kreps weduwe en eenige
gemstitueerde erfgenaam van Daniel Adriaan Beeckman
versoekende om ontheffing der arresten.
Capitulatie en het is aangenaam dat uit de wijse
bereekening der gage zodanig hebben ingerigt dat de
compagnie daar bij voor eerst geen nadeel zal lijden wij
vleijen ons dat uit bij aanhoudenheid op dien voet
Collonel van Huget te maaken arrangementen insgelijke
ten voordeelen der compagnie zullen kunnen schikken
blijven de wij in middels den uitslag van die schikkingen
te gemoed zien.
Verpligt gevonden eenige verandering te maken en den
zelven als hoofd van de militie o java noord oost kust te
emploieeren.
Dat een notabel detachement van dit rigiment van
wurtemberg ten winsten uit 3 a 400 man bestaande werde
geplaatst op Malacca ten einde des compagnie gerigtige
bezittingen aldaar eene meerdere zekerheid te bezorgen.
Toesending van het plan der bereekening der ongelden
van des compagnie zeevaart van gedagten waaren en als
nog van gevoelen zijn dat zoo eene bereekening van zeer
veel nuttigheid is haden wij wel gewenscht dat uit zich
instaat hadden gevonden omaanons verlangen te voldoen
te meer daarwij in het demlebeeld staan dat zoo een
bereekening zeer veel faculteit aan de werkzaamheeden
van heeren commissarissen generaal zoude hebben
toegebragt.
Besluijten deezer materie oordeelen wij het gevoeglijks
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alhier te laten volgen dat wij den 2 september deezes
jaars gebcsoigneerd hebbende over het door uweled
hoog achtbaare overgezouden plan van eene berrekening
der ongelden van des compagnie scheeps vaart
geformeerd door de heere bewindhebberen van het
departement der indische zaaken ter kamer amsterdam
beslooten hebben uweled.
De boekhouder Johan Godfried Schleuder te
trinconomale en zig blijkens onze resoulutie van den 10
maij des zelf den jaars had verbonden de le kort koming
van wijlen den administrateur lever in de pakhuijsen van
trinconomale aan de compagnie Anthonij Maarteusz die
we expres van jaffenapatnam naar triconomale hebben
door overgaan om de agterstallige negotie boeken van
1790/1791 effon te stellen en ook dit werk ten genoegen
volbragt heeft.
Word bedeeld dat kapitain lieutenant en gezaghebber
van de Pacquet de vlijt moser aan de Hoge Regeering
verzoek had gedaan om bevordert te mogen worden tot
kapitain ter zee.
Directeur generaal in uwe vergadering hebben
gecommuniceerd gehad een ontwerp tot verbectering
van zaken in indie op de daar bij voorgeslagen
verandering in de directie van Bengalen cormandel
ensuratte.
Nota de heer commodore geinformeerd dat menseeder
narigten heeft bekon dat zig op de kust van Java.
Representeerende schrijven de zen brief van vriendschap
in ware geneegendheid aan hunne getrouwen vreenden
keijzer Pacoeboeana de vierde Senopattij Ingalaga,
Abdul Rachman, Sahiedin, Panata Gama, Hofhoudende
Souracarta adiningrat welke hartgrondig toegewenscht
werd gezondheid vreede en voorspoed in een lengte van
dagen tot welweezer van het gezeegend land van Java.
Representeerende schrijven de zen brief van vriendschap
in ware geneegendheid aan hunne getrouwen vreenden
Sulthan Amingcoeboena, Senopattij Ingalaga, Abdul
Rachman, Sahiedin, Panata Gama, Kalifatoelah,
Hofhoudende Djocjacarta adiningrat welke hartgrondig
toegewenscht werd gezondheid vreede en voorspoed in
een lengte van dagen tot welweezer van het gezeegend
land van Java.
Het retour alhier van het esquader gearmede Engelsch
scheepen in staat geraakt zijn de voor een korten tijd bij
het des lands fregat de Amazoon met het gewapent
compagnies ship.
De vergoeding en betaling in S'E compagnie cassa
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eerstelijk van een somma van 15098 of rijksdaalders
7625:23 voor zo veel gesteld is dat de in rijksdaalders
1790 en 1791/2 gedaane inkoop van jhedicamenten.
Missive voor aan zijn hoog edelheijd den hoog edele
groot agtbaare heer Mr Willem Arnold Alting
gouverneur generaal over de aangekomene capitain
luitenant W:L renke vernomen heb te weesen het
Engelsch schip Brittania en de Engelsch snauw research
mitsgaders een genueesch schip alle van Batavia
komende deese schepen gisteren hier onder malen uit
gesigt komende zijn de twee eerst gemelde even binnen
poeloe panjang bij de hoek van Bantam weder is
geankerd en heden word ik bij te rung komst van het
afgesondene vaartuijg.
Der vergadering van XVIJ heeft met het doen van het
maken van een nauwkeurige bereeekening van het waar
kostende van Amboina en van het kostende daarre en
teurgen van dies Batavia.
Extract uit een Adres van den Heer Raad ordinair
Adriaan de Bock den geweesen Boekhouder de Witt
heeft als vendu meester naar vroegere gebruiken bij zijne
aanstelling van zijne prodecesseur den tegenwoordige
eerste secretaris dezer vergadering de Heer van de
wurtemburg voor rijkdaalders 167172:34.
Volgens ingediend berigt in dato primo januarij 1793
heeft het restant der uit staande vendu penningen voor
reekening van den geweezen secretaris de Witt bedragen
een montant van..rijksdaalders 52979:20:
De bekommerlijke toestand van de compagnie alhier
door de groote sterfte dier heeft plaats gehad uit
hoofdevande ongezondheid deezer hoofd plaatze
beschouwd.
Gecerde letteren van den 22 en 26 maart over direct met
den daar op commandeeren den Heer Capitain Kuvel het
nodigen overlegd om van dit Fregat volgens Uw Hoog
Eedelhedens intentie het meest mogelijken nut te trekken
ter bevijliging dezer kust en dies handel tegen den vijand.
Schriftelijke en mondelinge ordres successive seedert
primo september 1793 aan de administrateurs van de
medicinale winkel tot narigt en observantie gegeeven.
Notulen van de van Batavia gelischte medicamenten bij
den eisch voor 1790 met bij voeging van het geene daar
op voldaan is en het zestant onder ultimo augustus 1788
en het verstrek in 1787/8 als mede het geen 20 september
1790 door de administrateurs der medicinaale winkel als
hoogst benodigd in te koopen is opgegeeven uit hoofde
van de gezinge voldoening zoo zij voorgeeven van den
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eische
Lijst van zodaningen medieijnar vaten glaren gereed
schapen dewelke volgens een berigt der administrateur
in de medicinale winkel en dato 20 september 1790 ter
behoeven der gemelde winkel des casteels Batavia als
hoogst benodigd aan in te koopen zijn opgegeeven met
bij voeging des cestenten van dien articulen enden ultimo
augustus 1790 en het verstrek.
Remarques op de verzendingen en verstrekkingen etc
van medicamenten en gereedschappen insgelijks op de
leverancie der zelver door de administrateurs der
medicinale winkel te Batavia van 1 september 1789 tot
ultimo augustus 1790 zo als dat jaar voorkomt.
Het compagnie gewapens schip de swaan dat uw hoog
eedelheden volgens hoogst der zelver gelembiedigde
letteren van den 2 deezer ter bekrvissing van het javasche
vaarwater mede herwaarts hebben gelieven aftezenden
een voor welke mij zo geurstig verleen de adsisten.
Consideratien ten aan zien van de Bengaalse directie.
Lijst van onkosten ordinair alles in contant aan India's
geld maandelijk te betaalen voor kort gelden en
handsoenen.
Register der papieren de welke gevoegd zijn bij de
missive van hunne Hoog Edelheeden de Heeren
commissarissen generaal dewelke Heeden word
afgezonden aan de Hooge Indische Regeeringe.
"Antwoord van missive der Hoge Regeering in dato 21
en 28 maart over ingebragte bezwaren vande
Bantamsche bediendens het fourrissement van het
amptgeld aantehouden.
En het uiteindelijke placaat omtrend de gepermitterd en
het toelegge van een equivalent in gelde."
Instructie voor de bank van leeninge en gepermitteerd
zijne belangen teegen eenige daarbij voorkoomende
aanmerkings wordige poincten aan uw hoog edelheeden
in allen eerbied te mogen voordraegen.
Verzoek aan den commandeur Mitchell om langer hier
te vertoeven was geschied in de verwagting van hulp uit
Europa te zullen ontfangen.

1794 april 19
Nrs. 163-164.

•

Bericht specificque lijste van de administrateurs in de
Medicale Winkel nopens de quantiteiten simplicia die tot
het samenstellen van alle hier benoodigde composita
verischt en uit hrt vaderland, aangebragt moeten worden,
maart 1794
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Extract uit de notulen in raade van indie op den 17 den
jongst februarij aan de ondergeteekende administrateurs
inde Medicinale Winkel met verzoek aan de Heeren
Meester deeze opgave door deskundigen te laaten
examineeren, 6 maart 1794.
Lijste van alle simplicia dewelke uit het vaderland ten
dienste van de Medicinale Winkel, zo voor de
verstrekkingen als tot gebruik in de composita worden
geeischt mitsgaders aanwijzing van de calculatien
jaarlijkste benodigste, 3 maart 1794.
Lijste van Simplicia dewelke uit het vaderlan d ten
dienste Medicinale Winkelzo voor de verstrekkingen als
tot gebruik in de composita worden geeischt mitsgaders
aanwijzing van de calculatien jaarlijkste benodigste, 1
september 1794.
CATALOGUS van de MEDICAMENTEN ter
vergadering HUNNE HOOG EDELENS, DE HOGE
REGEERING van Nederlands India, by besluit van den
23 november 1792, gearresteerd, die aan een
SCHEEPEN van hier over Ceilon en Bengale
repatrieren, zullen worden mede gegeven ; en dat voor
een schip , Bemant met 100 en meer koppen, en een reijs
van 15. à 16. maanden , 23 november 1792. [gedruckt].
Aan de scheepen direct hier van Batavia repatriereHET
SCHIP CATALOGUS van de MEDICAMENTEN ter
vergadering HUNNE HOOG EDELENS, DE HOGE
REGEERING van Nederlands India, by besluit van den
23 november 1792, gearresteerd, die aan een
SCHEEPEN welke hier van repatrieren, zullen worden
mede gegeven ; en dat voor een schip , Bemant met 100
en meer koppen, en Voor de geheele het Batavia direct
repatrieren, zullen worden mede gegeeven, en dat voor
schip Bemant met 100 en meer koppen en voor de
geheele het Huis Reyze , 23 november 1792.
IN INDIA het schip CATALOGUS van de
MEDICAMENTEN ter vergadering HUNNE HOOG
EDELENS, DE HOGE REGEERING van Nederlands
India, by besluit van den 23 november 1792,
gearresteerd, die aan een SCHEEPEN van hier na elders
verstrekkende, zullen worden mede gegeven; en dat voor
een schip , Bemant met 100 koppen, en een reijs van 8.
à 9. maanden , 23 november 1792.
In India, voor een schip of Bark, van 80 tot100 voet op
groote
togten
CATALOGUS van de
MEDICAMENTEN ter vergadering HUNNE HOOG
EDELENS, DE HOGE REGEERING van Nederlands
India, by besluit van den 23 november 1792,
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gearresteerd, die aan een SCHEEPEN van hier over
Ceilon en Bengale repatrieren, zullen worden mede
gegeven ; en dat voor een schip , of Bark, van 80 tot 100
voet charter en een reijs van 8. à 9. maanden , 23
november 1792.
IN INDIA op kleine Togten, en naar Java het schip
CATALOGUS van de MEDICAMENTEN ter
vergadering HUNNE HOOG EDELENS, DE HOGE
REGEERING van Nederlands India, by besluit van den
23 november 1792, gearresteerd, die aan een
SCHEEPEN van hier na elders verstrekkende, , zullen
worden mede gegeven ; en dat voor een schip , Bemant
van 80 tot 100 en meer voet, en een reijs van 2. à 3.
maanden , 23 november 1792.
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1794 april 19
Nrs. 163-164.
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1794 april 19
•

34

Nr. 166.

Plan concept reglement voor de Medicinale Winkel § 1
t/m §68, 27 mei 1794.

1794 april 30
•

•
•
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Ingevolge het besluit van Uw Hoog Edelheedens dato 25
januari laastleden waar bij mij hebbe gechargeerd
gevonden, tot het na gaan en ontwerpen schikkingen
onderde welke dienen te worden in agt genomen bij het
in voeren van een Hospitaal schip, 19 april 1794.
Dat geregeelde conduites in het huishoudelijke en tot een
goede en trouwhartige behandeling der lijderen het
volgende moest werden geobserveerd §1 t/m § 15, 19
april 1794.
Weekelijks Rapport der verstrekken van Plunje aan de
ondervolgende zieken en reconvalescenten op het
hospitaal schip Doggersbank geankerd ter rheede
Batavia, zd.
Maandelijks Rapport er zieken welke zig bevinden aan
boord van het hospitaal schip Doggersbank als meede
van de reconvalisienten welke dien bodem weeder
verlaten hebben, zd.

Nr. 173.

[cover] Rapport van de examiatie der Ceijlonse lsasten
aan den Commissaris Generaal Mr. Sebastiaan Cornelis
Nederburgh, Simon Hendrik Frijkenius, Willem Arnold
Alting, Johannes Siberg, bij de besluit van den 12 maart
jongstleeden, 18 april 1794,
Aanwijzinge der Generaale lasten Winsten en Inkomsten
van het gouvernement Ceijlon, zd.
Aanwijzinge verCeijlonse last reekening gedureende de
jongste vijf boek jaeren 1786/1790.

1794 mei 10 - 1794 juni 25
•

•

Nrs. 179-272.

Aan uw excellentien Heeren Commissarissen Generaal
de noodzakelijkheid door Commandeur Charles Mitchell
en inconvenienten uit het op houden der door genomene
Fransche scheepen Le Vengeur en Resolu zijn voort
gesprooten, vertaald door Boswel.
Aan den Heer Gouverneur Generaal ende Raaden van
Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia dat het
groot gebrek aan zeevarende manschappen als een daar
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toe meede werkend oorzaak moest worden
toegeschreeven de aan houde sterfte ter deezer hoofd
plaatze.
Aan den Commodore van het Engelsch Esquader
Charles Mitchell verzoekende dat Commissarissen
Generaal denodige ordres aan den Raad van Justitie
alhier zoude uitgeeven ten einde door dezelve de
doorgemelde commandeur genomen twee Fransche
scheepen Le Vengeur en Resolu werde gecondenineerd.
Commandeur en Cheff de Esquader van sijn Brittanische
Majesteit in de Indische zeëen verklaare dat gevolmagd
zijnde bij des konings declaratie van oorlog en dien de
Straat Banca verovert drie Fransche scheepen genaamd
de Dolphijn, Hercules en Jason.
Aan den Heere Gouverneur Generaal benevens de Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia
kennisgeeving van het verzoek van den Commandeur
Charles Mitchell aan Commissarissen Generaal gedaan
omtrend de door hem genomen twee Fransche scheepen.
Answering letter from Commandeur Charles Mitchell to
Commissarissen Generaal.
Aan hun excellentien Heeren Commissarissen Generaal
door Commandeur verzoek van den Commandeur
Charles Mitchell om antwoord op den missive aan
Commissarissen Generaal, vertaald door Boswel.
Bahasa Perancis?
Bahasa Perancis?
Missive van Commissarissen Generaal na ingekome
elucidatie omtrent de pretentie van den Commandeur en
Opperequipagiemeester Philip Hendrik de Waakt op de
nalatenschap van de huijsvrouw van het opperhoofd
Timor Wanjon zal deeze zaak in zijn geheel ter kennisse
van Commissarissen Generaal werden gebragt.
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting Gouverneur
Generaal ondergetekenden als gen kassier P. van de
Weert en A. Roseboom over de dissolutie van op
gemelde sociteit ten behoeven van de in Europa zijn de
participanten onder hunne berusting zijn.
Aantoning van het geen de onder volgende deelhebberen
in de Amfioen Societeit in Nederland woonagtig bij den
cassier van gemelde societeit vooren staan als, getekend
door A.Roseboom.
Door de Heeren Commissarissen Generaal bij missive
van de regering aan geschreven om geen oorlog
scheepen van vreemde natien.
Copia extract uit het register der resolutien genomen bij
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den achtbaaren Raad van Justitien des casteels Batavia
de secretaris Hendrik Leonard Mosburger hebben de van
bericht omtrent de boedel van den geweesen Luitenant
en Commandant Pierre Isaac de Meuron.
Extract uit de resolutie om de gesequestreerde papieren
effecten en andere goederen van den Post de Qual Pierre
Isaac de Meuron.
Den in des compagnie boeijen gedetineerde Luitenant en
Commandant van de Post de Quaal Pierre Isaac de
Meuron.
Inventaris der goederen toebehoorende aan den in
compagnie boeijen gedetineerde Luitenant en
Commandant van de Post de Quaal Pierre Isaac de
Meuron welke ten overstaan van de wel edele achtbaare
Heeren Mr Cornelis Adrianus Canter Visscher en Jean
Theophile Vernede raaden in den achtbaaren Raad van
Justitie des casteels Batavia als commissarissen prasente
fisco op den vijf de april 1791.
Vendutie gehouden ten overstaan van Heeren
Commissarissen den agtbaaren Raad van Justitie deezes
casteels Mr Cornelis Adrianus Canter Visscher en Jan
Reinier Coortsen van de ondertemeldene goederen en
slaaff toe behoorende in 'scompagnie boeijen
gedetineerde Luitenant en Commandant van de Post de
Quaal Pierre Isaac de Meuron.
De klagten welke den capitain Le Clerc bij dat request
principaal over den Heer Ceijlons Gouverneur van de
Graaff doed met het geene de gemelde Ceilonsche
papieren.
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting Gouverneur
Generaal gedaane opgave als dat namentlijk in het als
toen ter deser rhede leggend schip den Arend zig zoude
bevinden een quantiteit koffij.
Brief aan de heer fiscaal van Jan van Schaardenburgh
chirurgijn.
Compareerde voor ons Mr Cornelis Adrianus Canter
Scher en Mr Albertus Cornelis Hartman Raeden in den
achtbaren Raad van Justitie des casteels Batavia presente
den Heere Mr Carel Saxe prointerim water fiscaal alhier
Claas Spreeth van Hamburg Oud met het schip
Rosenburg ter over brenging van eenige ten burgsche
militair en naar Samarang gestevend sijnde.
Verbaal gehouden aan boord van het onder het Eijland
Onrust leggende schip den Arend weegens een parthij
van 250 a 300 pikools coffij uit zelve paarticulier
gelaeden nader vervolgd ter ordinaire raad kamer.
De (berlubang)taande perzoonen met het schip den
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Arend den 4 her: 1794 van Java alhier gearriveerd.
Request roll van den J.O. Caulier aan den Heer Mr Jacob
Georg van Rossum om het nodige onderzoek te doen
naar eene parthij van 250 a 300 picols koffij.
Compareerde voor mij Leonard Lodewijk Fredrik Ruch
adsistent ten deesen comptoire bescheiden present de na
te neemen getuijgen Heer Jacob Abraham Zoetemans
capitein ter zee commandeerende 'scompagnie bodem
den Arend en den wel edelen Heer Jan van
Schaardenburgh opperchirurgijn op gedaan bodem
beijde thans alhier in Loco.
Register der papieren die op heeden verzonden worden
aan de Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie in Cabo de Goede Hoop.
Beschrijver van Amboina op te verantwoording van den
koopman en fiskaal van dat Gouvernement Koene
Koenes.
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting Gouverneur
Generaal brieven te beantwoorden.
Lijst der geenen die en anno 1793 op Javas Noord Oost
Kust het ambtgeld voor 1792 gefourneerd hebben en lijst
van zodanige dienaaren en beampte burgers China en
Inlanders welke op Javas Noord Oost Kust verzoek
gedaan hebben om van het fournissement van het
ambtgeld bevrijd te mogen blijven.
Aan den Heer Lambertus Janszoon Haga dat den
ondergeteekend equipagie op zigter ter kennisse dat de
marijnen bij de ambagtslieden dienst doen.
Ondertekende door Adrianus Anthonij 'S Gravezande
C.S uitmakende de gezamentlijkt leden van den
Politiequeen Raad zijnde de hoofdij vacant verklaren ter
requisitie van den Lambertus Janszoon Haga
Gouverneur en Directeur.
Ondertekende door H. Scheerder verklaren ter requisitie
van den Lambertus Janszoon Haga Gouverneur en
Directeur.
Aan den Joan Adam Schilling Gouverneur en Directeur
van Amboina Commissaris van de Edele Hooge
Indiasche Regeering bij het ontfangen van het extract
resolutie van den 20 april laatsheden met het rapport van
Anthonij Diderik Kruge en Levinus Heukevlugt,
getekend door Lambertus Janszoon Haga.
Ondertekende door boschwagter Dirk Klim verklare ter
requisitie van den Lambertus Janszoon Haga andere
rapporten van de specerij plantagie getekend te hebben.
Aan den onderkoopman Bartholomeus van der Walle
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van de Lambertus Janszoon Haga betreffende
ordonnantie bij opgebragte soldijen met de specerij
plantagie.
Verantwoording van den Bandas Gouverneur Lambertus
Janszoon Haga voornaamste poincten zijn er defensie
daar bij voorkomende geconfronteerd teegens het
commissariaal rapport van den Heer Raad Extra Ordinair
en Commissaris Joan Adam Schilling, getekend door A.
de Bock.
Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur
Generaal dat den ondergeteekende capitain ter zee
Ditmer Smith voerende het onlangs na Japan aangelegd
schip de Erfprins.
Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur
Generaal omtrend het aangeschreevene door de Hoog
Edele Heeren Zeventien bij Patriasche Generaale
missive, getekend door C.M. Neun.
Extract uit de generaale missive geschreeven door de
Hoog Edele Heeren Zeventie aan Hun Hoog
Edelheedene te Batavia gedateerd den 26 november
1792.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van
Indie op den 11 maart 1794.
Aan den Gouverneur Generaal en de Raaden van Indien
weegens de generaale Nederlandsche Oost Indische
Compagnie residente te Batavia dat ter assistentie van de
etablissementen van de compagnie te doen vertrekken
twee scheepen.
Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur
Generaal de capitain ter zee Justinus Philippus Slam
commandeerende het door uw Hoog Edelheeden over de
Cust Cormandel naar Bengalen aan gelegd schip schagen
gebruikte de vrijheid eerbiedigt te kennen te geeven.
Aan de Edele Hooge Indiasche Regeering bij notulair
besluijt van den 27 januarij jongstleden (1794) van de
aparte missive van den Ternaatsche voorkomende
poincten ten lasten van den ondegetekende door
Alexander Cornabe.
Aan de Edele Hooge Indiasche Regeering bij extract
notulair besluijt van den 27 januarij jongstleden (1794)
door den Gezaghebber en Ternaten bij aparte brieven van
den koning van Tidors Prins Patra Alam.
Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur
Generaal in twee afzonderlijke schriftuur gelast
verantwoording te doen over het bij gelegentheid eener
chineese voolijkheid, omtrend het bedeelde nopens
sengadja hedaja, klagten van den koning van Tidor.
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Relaas gegeeven door den vaandrig militair Johan
Fredrik Rauch van Kiel Oud 47 jaaren en Luiters van
Religie dewelke ter requisie van den wel edele achtbaren
heer Alexander Cornabe Gezaghebber over de Moluccas
relateerd waarachtig te weesen.
Besluit van den 18 maart jongstleden (1794) op de
verantwoordingen van den gewezen Gouverneur
Alexander Cornabe.
Consideratien over de verantwoording van den gewezen
Gouverneur van Ternaten Alexander Cornabe gedateerd
31 januarij mitsgaders 5 en 15 februarij 1794.
Extract secrete missive geschreven door de hunne Hoog
edelheid aan den gouverneur en secunde te Ternaten
wegens versogte Corra Corra vloot voor Ceram aan dat
de koning daartoe sekerlijk geld was benoodigt hadelen
de gecomitteerden den swert holdt, Heinrich, 31
december 1785.
Extract secrete missive geschreven door gouverneur en
secunde te Ternaten de Hunne Hoog edelheden aan den
wegens de bereekening eener vloot van twaalf Corra
Corras benoemd met 50 koppen buiten , 4 daar op
verdeelde hoofden besoldigden, 15 september 1785.
Extract secrete missive gescgreven door hunne hoog
edelheden aan den gouverneur secunde te Ternaten
wegens opgegeven bereekeningeener vloot Korra Korra
bemand met 50 koppen ieder buiten 24 daar op verdeelde
hoofden, 27 december 1786.
Extract secrete missive geschreven door Hunne Hoog
Edelheden aan den gouverneur secunde Ternaten wegens
consideration van den raad extra ordinair Riemsdijk op
de verantwording van den generale gouvernement van
Ternate A. Comabe, , 31 dcember 1785.
Commissarissen generaal blijven den uitslag tegemoet
zien die en gemaakt in van des Lands Fregaat de
Amazoon en compagnie schip de Zwaan ter bekruijssing
langs Java, 17 mei 1794.
Welke bodem dagelijk worden terug verwagt, 17 mei
1794.
Omtrend het bedoelde dat de ordres gegeven tegens de
admissie van vreemde scheepen naar uitterste vermogen
ter executie word gesteld, 17 mei 1794.
Dog bespeud hebbende dat […] beworden vreemde
scheepen eenige Duistenheid opgesloten, 17 mei 1794.
Middelen van geweld in cas van onwilligheid allen
behoord in cosideratie te komen omtrend
oorlogscheepen, 17 mei 1794.
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Door den beraamd om de negotie Boeken op
Scompagnies etabilissementen buiten Bataviategen 3
december tot 31 augustus aftesluiten en met intrekking
de boeken van de Subatterne comptoiren in het voor jaar
na Batavia te overzenden, 21 mei 1794.
Welke ordre ten eenemale ten dezer gouvernement
buiten observantie geraakt, 21 mei 1794.
Waar door Commissarissen Generaal niet in staat is van
de dan gereuse staat van Ceijlon vroeger onverture te
komen nemen, als na verloop van twee jaren zo als [….]
uijt het agter blijven der boeken 1791/2 en 1792/3, 21
mei 1794.
Welk Commissarissen Generaal tot een onaangenaame
verhindering heeft verstrek,21 mei 1794.
Uit den hoofde ten venstigten gerecommander ten het
vervolg meerder voortvaarentheid te gebruijken,21 mei
1794.
En daarbij onderzoek der boeken eeniige vroeger jaaren
is te vooren gekomen dat de last reekeningen imperfect
zijn, 21 mei 1794. 1794.
Zo als blijkt in een oneigen vereffening I 1788/9, 17 mei
1794.
Mitsgaders dat er importante oververstrekkingen en
afschrijvingen moeten gedaan, 21 mei 1794.
En daar dit alles noordzakelijk redres vereischt
Commissarissen Generaal de ministers seriuselijk
gelaast het bezijden vermelde stiptelijk te agtervolgen,
21 mei 1794.
Vertrowen dat voor het vertrek van den gouverneur van
de Graaff de negotie boeken behoorijk offen zullen zijn
gesteld, 21 mei 1794.
Daar aan Commissarissen Generaal uit een berigt van
den raad extra ordi nair Coenraad Martin Neun
gebleeken is dat de staat reekeningen der respective
comptoiren: Amboina, Banda, Ternaten, Maccassar
Chormandel, Ceijlon, De Caab, Java, Beengalen,
Souratta, Mallabaar, Sumatra WestCust, Bantam, Japan,
Cheribon,
Timor,
Banjermassing,
Palembang,
meerendeels een valsche vertoning op leveren, 21 mei
1794.
De Ministers zig moeten aen nade modellen […] dies
inrigting door raad extra ordinairmeerd, 21 mei 1794.
Hoog Edele Heeren wij hebbende de eerste erkennen den
ontfangst rivier brief gedateerd den 15 deezer, en zullen
ten opsigte van Americaanse [….] America en enterprize
, om plecheeren de aanbieding van live exccelentees om
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het gevoole van […] hooge raad van Justitie over deeze
scheepen en te neemen, versoekende papieren mag
werden gesonden om haar te dienen in haar besluit
nopens deeze zaak, 19 mei 1794.
Wij stellen heeren een meed besonder belang, daar wy
overtuijgend bewijs hebben dat eenproof gedeelte haare
ladingen op een clandestine weise geduurende ons
afveese is van de [….] geset, 19 mei 1794.
Wij vertrowen dat Uwe excellentie ons onse
onbeshrtheus zullen voorgeve in op eene spoudige
beslisting van dit gewigting onderwerp aan te drinen, 19
mei 1794.
antwoord missive aan de commissarisen generaal, 19
mei 1794.
In antwoord op de memorie van commissarissen
generaal in dato 8 mei zal dencommissarissen […..] met
zijn te quader tot den 1 june aante Batavia vertonen, 19
mei 1794.
En als dan nader met commissarrissen generaal
deliberatien over beide nasien, 19 mei 1794.
Werd bedeeld het vertrek van Samarang van des lands
fregaat Oorlog de Amazoon naar Batavia, 11 mei 1794.
En den 12 dezer zoude get gewapend schip de Zwaan en
het schip Fincomale de […] na Batavia aanneemen, 11
mei 1794.
Welke reedenen oorzaak zijn geweest dat gemelde schip
Fincomale zo lage in gereedheid heeft kunnen weren
tom2 aan text, 11 mei 1794.
Hoop ende dat commissarissen generaal zijn zaaken
gehilij te passeren, 11 mei 1794.
Instructie Bank van Leening afzonderijm stukken.
Eed voor den directeur administrateur der Amphioen
Directeur,
Eed voor de Kassier der Amphioen Directeur,
Eed voor deBoekhouder en Scriba der Amphioen
Directeur,
Commissarissen generaal hadden met veel genoegen
gezien uit de missive van den engelsche commandeur
Michiell, dat hij met zijn Esqwader tot den 1:0
junijaanstaande ter Bataviasche rheede zoude
vertoeverd, 21 mei 1794.
Om als dan met commissarissen generaal te overleggen
wat tot bevordering der onderlinge belangen nodigd zal
zijn, 21 mei 1794.
Informarmatie dat door commissarissen generaal aanden
raad van Justitie bereids onder was gegeven om haar
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advis te uijten over de wettigheid of wettigheid der
aangehouden twee scheepen onder Amerikaanse vlag, 21
mei 1794.
Missive aan de commissarissen generaal, 3 mei 1794.
Verzoek ingediend teerte te worden met een schip van de
kompagnie ter[….] […] krijgsge van genee na Mauritius,
3 mei 1794.
Reedenen heer hij vermeld van, 31 mei 1794.
Register der Papieren dewelke gevoegd zijn by de
missive van hunne Hoog Edelheeden de Heeren
Commissarissen Generaal dewelke op heeden aan de
Hoge Indische Regeering word afgezonden, mei 1794.
Werd bedoeld en antword op de missive den Hoge
Regering in dato 9 meij 1794, 31 mei 1794.
Dat den raad extra ordinair en visitateur generaal Coen
raad Martin Neun reeds voldaan had aan het aan hem
gedemandeerde onderzoek nopens Ceijlonse lasten, 31
mei 1794.
Dog vermits het commissarissen generaal ons
voorgekomen dat deese mateere een nader onderzoek
[…..] te hadde daartoe benoemd deneersten secretaris,
Daniels om voornoemde raad extraordinair, 31 mei
1794.
Vamvelkens uijtlag commissarissen generaal de Hoge
Regering in dertijd zullen kennisse gewesen, 31 mei
1794.
By ons volgende gelegendheid zullen comissarissen
generaal zig verklaren omtrend 147480 (rijksdaalders)
volgens opgaaf berustende onderden gewesen kassier
enscriba der gedisolverde Amphioen Societeit en
behorende aan Europa zig bevindende participanten, 31
mei 1794.
Informatie dat den aan commissaris generaal Alting aan
zig heeft geresolveert gehouden om het aandeel van
Doorlugtige Hoogheid ingemelde gedisolveerde
Amphioen Societeit hier aan te houden en op bekomen
order naar Nederland te remitteeren, 31 mei 1794.
Het door welgemelde heer commissaris generaal Alting
en vergadering der Hoge Regering ingediend advis
wegens de admissie van oorlog scheepen van vreemde
Natien in de Indische etabilissementen, 31 mei 1794.
Zal benevens de bedenkingen der Ministers op de buiten
comptoiren na Nederland werden gezonden, 31 mei
1794.
Commissarissen generaal blijven afwagten de
corpderatien der Hooge Regering op het in Nederland
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gecommuniceert ontwerp tot herstel van compagnies
zaaken van Indie, 31 mei 1794.
Mitsgaders die over Batavia ongezonheid, 31 mei 1794.
En het […] commissarissen generaal welgemlleij gewent
te overnemen dat hier overmeede de consideratien
Hemraaden [..] gevraagt genomen, 31 mei 1794.
Met het berigt van den secretaris van den raad van
Justitie omtrend nalaten goederen […] van de gewesen
luitenant militair de Pierre Haas de Meuron houden
commissarissen generaal in zo verre zig voldaan, 31 mei
1794.
En aan de vergadering van 17 niet toezending den
papieren door den raad van Justitie herover en raade van
Indie papieren kennisse werden te geven,31 mei 1794.
Zullende aan den gemagtigdens van gemelde Pierre
Meuron vrijheid worden gelaten nadere verantwoording
van zijn boedel afte vorderen, 31 mei 1794.
En den raad van Justitie werd en geen formeerd dat
commissarissen generaal als obblijk aanmerken dat der
[….] boedel nog te pretenderen rijksdaalders 2845 ten
lasten is gebregt van den Chinees Tjap Tjieun, 31 mei
1794.
Het bevrijende der Justitie onkosten ingemelde proces
aan commissarissen zeer hoog zijnde voorgekomen zal
Hoge Regering commissarissen Generaal moets
informeeren afdaar omtrend gene excessen plaats
hebben, 31 mei 1794.
En zal de en anno 1763 ontworpen salaris met daar
ampliatien
moeten
worden
geverdeerd
en
commissarissen generaal de consideratien der Hoge
Rering op dit stuk worden gesuppliant adeteerd, 31 mei
1794.
Van het gedaan onderzoek door den raad extra ordinair
Mom naar de gedane klagten door de vergadering van 17
door den kapitein militair Le Clercq over de Ceijlonsche
Ministers gedaan, 31 mei 1794.
Zal aan welgemelde vergadering worden kennis
gegeven, 31 mei 1794.
Als ook dat comissarissen generaal van gevoelen zijn dat
der selven voor altoos buiten den dienst van de
compagnie zal moeten werden gehouden te meer daar hij
zig in1792 met een Fraansch schip van Colombo heeft
geabsenteert, 31 mei 1794.
Terug zending der papieren en van den fiscaal te
Amboina Koene Koenes met qualiccater op der Hoge
Regering om die zaak conform de consideratien van den
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raad ordinair Wiegerman aftedoen, 31 mei 1794.
Commissarissen generaal met de missive van den
gouverneur van Javasch Noord OostCust
van
Overstraten gezien hebbende gewelke wijze het
ambagtgeld aldaar zoude komen worden gefourneert, 31
mei 1794.
Commissarissen Generaal de consideratien der Hoge
Regering te verneemen op welke wijze zulx op alle daar
op buiten comptoiren onder eene vaste bepaling zoude
kunnen en gebragt, 31 mei 1794.
Zullende door welgemelde Hoge Regering requard mede
te werden geslagen zoop de verlogen van gewese
gouverneur als die van de Ministers der Oostersche
comptoiren Bantamsche bediendens, 31 mei 1794.
Terug zending der papieren en van den gewesen
Bandasch Gouverneur Lambertus Janzon Haga met
qualificatie op de Hoge Regering om uit hoofde die hier
by voormelde reedenen hier op te disponeren, 31 mei
1794.
Qualificatie om het by requeste door den kapitein
Detmer Smith gedaan verzoek om zeventien lasten
negotie goederen naar Japan te mogen over voeren van
den te accordeeren, 31 mei 1794.
mits het douceur van agthondert rijksdaalders daar en
tegen werden ingehouden, 31 mei 1794.
En hebbe Commissarissen Generaal der bezijden van
melde reedenen nodig regt dat het […] van den 21 maart
1794 zo verre werden [….] dat voortaan aan de […] vam
camnsh der scheepen naar Japan overtelaten de som van
agt hondert [….] 17 lasten aan negotie goederen, 31 mei
1794.
onleesbaar
onleesbaar
is besloten de apt aan de Regering en en dato 22 junij
1790 op dat opnemen te laten […], 31 mei 1794.
Zullende vergadering van 17 werden verzogt dese der
notitie te willen aggreeeren, 31 mei 1794.
Aansteling op voordragt by meergemelde missive tot
onderkoopman den soldij overdering despeneier te
somma rang Matthijs Elberto , 31 june 1794.
De Ontfangen duplicaat en triplicaat missive door heeren
gevolgmatigden bewind hebberen tot de secrete zaaken
in dato 15 januari 1793, aan de hoge Regering
geschreven zullen naar Nederland werden gezonds,31
june 1794.
werden als texter vermeld op gewesen het aande Hoge
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Regering daar verzoek van den kapitain ter zee Justinus
Philippus Mann en een zekere quantiteit suiker en arak
na Bengalen te mogen overmeren en lijwaten terug te
brengen, 31 mei 1794.
Zullende bij toelating der rumte en compagnie scheepen
aande secrete officeers depreseren de om goederen op
vragt inte mogen nemen worden gegeven, 31 mei 1794.
Belangende het verzoek der hooge regering om eene
gunstig dispositie omtrend den person van den gewesen
Ternaatsch gouverneur Alexander Cornabe, 31 mei
1794.
Belangende het verzoek der hooge regering om eene
gunstig dispositie omtrend den person van den gewesen
Ternaatsch gouverneur Alexander Cornabe, 31 mei
1794.
Is verstaan dat gemelde Cornabe [….] de hoge regering
ten ernstig zal worden gereprochearen om het hier bij
vermelde [serieuoe] werde gecommandeerd, 31 mei
1794.
En dan zoek daar meede en voor dit maal voorafgedaan
zal worden gehouden,31 mei 1794.
Confirmeerende comissarissen generaal zig met het
gevoelen der hoge regering dat het gedrag van den
provisioneele gezaghebber van Ternaten Ekenholm opzi
telijk gemelde Cornabe als zijn partlijdig moet worden
beschowt, 31 mei 1794.
Terug zending der verantwoordingen en wengemelde
Alexander Cornabe mitsgaders de consideratien aan op
van den raad Extra Ordinair van Riemsdijk met
qualificatie om met de afdoening van deese zook als
texter vermeld te handelen, 31 mei 1794.
Commissarissen Generaal gerestocteerd hebbende dat de
voordadige inde kerken voor sLands overheeden niet na
de ordre daaropberaamde gescheid, 29 mei 1794.
Zal door de Hoge Regering ende maand december 1793
daar omtrend geampleceerde order werden gerenoveerd,
ende predikanten werden voorgehouden het verlangen
van Commissarissen Generaal om het zelve woordelijk
ter agtervolgen, 29 mei 1794.
Den onderkoopman en gewesen commissarissen van de
nu afgeschafte Bank van Leening Paulus van der Stengh
als een ommut sebject na Nederland op te zenden, 29 mei
1794.
Toezending van een missive van den capitein van S
Lands fregat van oorlog De Amazoon Abraham Kuvel
den Engelsche commandeur Charless Mitchell ende
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kapitein van andere Engelsche scheepije de dato 19 meij
1794,
Welke aanden raad van Justitie tot hun narigt zal worden
afgegeven, 29 mei 1794.
Item van een nadere missive van voorn Engelshe
commandeur Charles Mitchell en … meij 1794
houdende verzoek om geadsisteerd te worden met een
schip om als een cartel schip krijgen gevangenis na
Mauritius overtebrengen, 29 mei 1794.
Mitsgaders over van het antwoord van Commissarissen
Generaal hierop als opden inhoud van den missive door
den heer gouverneur generaal Alting geproduceerden
ondertekend door Newn S Lands kapitein Abraham
Kuvel Engelsche commandeur Charles Mitchell de dato
29 mei 1794.
Gelijk
ook
van
eene
bij
Commissarissen
Generaalgearressteerd instructie voor de Bank van
Leening, 31 mei 1794.
Nevens de formulieren van eeden zovoor de directeur
enverdere officieren van gemelde Bank als voor den
directeur en bediendens van de Amfioen Directie, 31 mei
1794.
Omtrend de door den Directeur der Bank van Leening
Coenraad Martin Neun, geopperste zwarigheden den
bettrekelijk den verkoop der lijwaten onder vorige
directie aangenomen mitsgaders op het gering getal
klerken ende geringheid aan de som bepaald voor
schrijtij werd schappen etc., 31 mei 1794.
Is daarop door Commissarissen Generaal de heer bij
vermelde dispositie genomen, 31 mei 1794.
Bettrekkelijk de beleening van vendu extracten zal het
ter zijde vermelde door de Banks officcanten magt
moeten genomen werden, 31 mei 1794.
Verlangende Commissarissen Generaal dat de
opperkooplieden van het kasteel werd engedemandeert
om binnen twee maanden de bortgtogten inde groot geld
kamer berustende accuraat opte geeven, 31 mei 1794.
Communicatie worden ontfangst der missive in ditto mei
1794 en zoude commissarissen generaal het tot een voor
regt reekenen om te komen voldaan aan het verzoek om
met een schip van de compagnie te adsist eeren krijgs
gevangene naar Mauritius, 31 mei 1794.
Het gebrek aan valk is oorsaak van niet daar aan te
kunnen en voldaan, 31 mei 1794.
Aan den heer commandeur Engelsch Esquader Charles
Mitchell, 31 mei 1794.
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Bettreffende het verzoek van den Engelsche
commandeur Charles Mitchell r chol en 's Lands kapitein
Abraham Kuvel door den heer generaal C: generaal A ter
kenisse can Commissarissen Generaal gebragt dat den
kapitein van het Engelshe schip The Rescarch mag
werden aangezegt te rheede niet te verlaten zonder den
kapitein Babcock afte geven, 31 meu 1794.
Zwarigheden bij Commissarissen Generaal ontslaan om
aan gemelde verzoek te kunnen voldaan, 31 mei 1794.
Voornemende het de pretenoien op gemelde kapitein
Adam Babcoek langs hem weg van zigten moet word en
gezogd, 31 mei 1794.
Besluit, 31 mei 1794.
Missive van den Sabandhar Reijnts aan den
commissarissen generaal geinformeerd zijn de
Engelsche The Brig the Research gecommandeurt
capitein Maxwell, capitein Adam Babcock voerende een
der schepen onder Americaansche vlag naar Bencole te
vertrekken, 31 mei 1794.
tranlaat in het Engelsche van de missive fol. 521-523. [
double text fol.525; 527-528]
onlessbaar
In antwoord op het circulair manschapven van
Commissarissen Generaal […] de resolutie van Hun
Hoog Mogende van ditto 5 maart 1789 van het vreemde
oorlog scheepen in de Indische etabilissement, 8 mei
1794.
zonde het door de Hoge Regering in ditto 7 december
1789 aan vergadering van 17en geschreeven omtrend het
gouvernement Ceijlon ter Bantam meede in aanmerking
diensten te komen, 8 mei 1794.
Communiceerd
dat
contra
geschenken
vanCommissarissen Generaal uijt Nederlands aan den
koning van Bantam genoten metveel genoegen waren
aangenomen geworden, 8 mei 1794.
Word beduld dat over brenger desen het schip d Swaan
den 12 mei jongstleden uyt den Oosthold was vertrokken
en meerzyn convoy het genomen het schip
Trinconomale, 18 mei1794.
Nevensgaande Engelshe brief van den commandeur
Charles Mitchell aan de Commissarissen Generaal en
een daar aan gehegt in de Hollandsche taal/ het welk een
traanslaat
verklaring van de Gouverneur Generaal bettreffende
capitein Maxwel , voerend het schip The Rescharch en
thans leggende Bataviache rheede, vordat de persoon van
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Adam Babcock zig thans aanboord bevindende zijn, 3
june 1794.
Missive van S.C. Nederburgh bettreffendedoor den heer
Kuvel dat het voornemen is om Adam Babcock ten
spoedigsten te doen dagvaarde voorden raad van justitie
tot getuijgen, en consideratie geeven, om den kapitein
Maxwel nader te doen gelaten niet van hier te vertrekken
voor dat Adam Babcock zig van zijn boord, 3 june 1794.
Request van supliant Gijsbertus Henricus De Witde de
koopman en eerste administrateur in het Provisie
Maquazijn aan de Commissarissen Generaal voor de
gunstigen dispositie van de nu vrnietigde Bank Courant
aan de compagnie getrokken Bank van Leening te
neemen, de beide Banken hebben geadministreerd een
ieder daar in zal participeeren het welk hij uit de vijf
persent vendu salaris heeft genoten, 15 mei 1794.
bij het besluit van den 8 februaries deeses jaars
ondergetekende prointeerim advocaat en provisioneel
water Fiscaal op het ernstigste te belasten , 15 neij 1795.
Missive van de Charless Mitchell aan de
Commissarissen Generaal beettreffende geinformeerd
gearriverde l of the pacquet from Holland , 5 june 1794.
Translaat missive folios 562-563. 5 june 1794.
Commissarissen Generaal aanganaam zullende zijn een
mondgesprek te houden om middelen te beraamen tot
met zijn van beijde de Natien,
Propneerde daartoe om dag van den 11: deezer,
Ten einde als den nader aan te bringen op het verblijf met
zijn esquader in deese colonie,
Toezending eener nota vande uit Europa ontfangen
tijdingen,
en vlijen Commissarissen Generaal zig dat deeze
importante tijdingen hem zal doen overgaan aan het
verzoek te de[….],
Nota bettreffende authentieke informaien met de
pakketboot het Haasje aangebragt in dato 14 maart 1794
waar in februarij van Kaab de Goede Hoop gepasseerd
vijf Engelsche fregatten waar onder een van 50 stukken
cannon naar Indie,
Commissarissen Generaal verlangen dat de gemelden
onder berusting van den gewezen kassier scriba van de
gedisolveerde anfioen societeit gehoorsaam in Europa
zig bevindende participanten in vier termijnent
compagnies kas zullen wooorden overgebragt, 11 junr
1794.
Om in drie termijnen per Compagnies kassa over
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gemaakt te worden,
Ten welken einde nevens gemelde somma s'jaarlijks
merder ter committeering na Nederland zal worden
geaccepteerd, 11 junr 1794.
Den gemelde boekhoudenr en secretaris vande Bank van
Leening Gijsbertus Henricus De Witt aan
Commissarissen Generaal vertoond hebbende dat
ingevolge hoogstdesselfs besluit hij voor zijn aandeel in
de ton agteren […] de vendu […] voor 2/7 gedeelt zoude
moeten participanten daar hij naar 1/5 van het vendu
salaris had genoten , 11 junr 1794.
is uithoofde der […]zijn den vermelde vreedenen vijf aan
hem benevens de gemelde directeur commissarissen en
kassier van de reeds bepaalde gustaste ontheffen en ieder
pricato van genoten vendu salarissen te laten vergoeden,
11 junr 1794.
Commissarissen
Generaal
informatie
bekomen
hebbende van de verzogte qualificatie van het collegie
van scheepenen aan de Hoge Reegering om een uijt
loving van rijksdaalders100:- te doen aan die geene die
de beste lidddle aande land zal geven tot bevordering de
gezondheid alhier, 11 junr 1794.
Qualifictie tot dat einde op de Hoge Reegering zullende
het inkomen den consideratien aim en voorwaarden
moeten werden bepaald, 11 junr 1794.
En de gemelde premie uijt stads cassa moeten werden
voldaan, 11 june 1794.
Kennisgeeving van het aanleggen der pacquetboot de
vluijt na Nederland, 11 junr 1794.
Besluit, 11 june1794.
Aanmerkingen omtrent raad en Handel der overwalders
op Java, 1 june 1794.
Commissarissen Generaal hebben op herhaald verzoek
van Engelsche commandeur Charles Mitchell aan den
zelve toegezegd , hem te zullen assisteeteren met een
schip ter over voer van de Fransche krijgts gevangen en
van de des voor zijn esquader genomen scheepen, 11
june 1794.
Authorisatie op de Hoge Regering om tot dat einde een
bodem te doen projecteteeren en aan te leggen, 11 june
1794.
Mitsgaders om met gemelde commandeur de
nodigearrangementen zo omtrend de betaling der rand
samen als het geen door de Hoge Regeering dienstig zal
worden geoordeeld te maken, 11 june 1794.
Zullende ook met gemelde schip moeten worden
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versonden de Fransche krijgs gevangen van het Noord
Americans schip Canton,
Als ook der van Java overgekomen equipagie van de op
Sourabaja leggende Fransche scheepen La Recherche en
'L Esperance, 11 june 1794.
Begeerende Commissarissen Generaal dat den raad van
Justitie uijt hoofde der hier bij vermelde redenen zal
worden gelast alle spood met tot onderzoek, 11 june
1794.
Nopens dewettigheid of onwettigheid der twee schepen
onder Americans vlag genomen te maken, 11 june 1794.
De pacquet boot hetHaasje door Esquader naar Bengalen
te vertekken, 11 june 1794.
Ter overbreng van specereijen 15 en het in [….] brengen
van Amfioen en goenij zaken, 11 june 1794.
Zou de Hoge Reegering hier van de vereiscte excecutie
geven, 11 june 1794.
Zullende aan de Engelsch commandeur Charles Mitchell
de goude en zilvere specien werden medegegeven onder
betaling van 2 stuiver voor transport, 11 june 1794.
Besluit, 11 june 1794.
Missive van de Trouw shuldige Dienaren
Commissarissen Generaal vertell over de zijn aankomst
van Anjer met het gemelde Americaansche vlag, en
afgezonden wagtpraauw van Anjer met de corporaal
Lisaar, nog twee anderen aan boord, ha den posthouder
vernomen te zijn een praauw van Poelo Pangang juragan
Draman die gelundeert was geworden, Bantam, 12 june
1794.
Verzoek vande Den commandeur en opper
Equipagemeester Willem Jacob Andriesse aan de
Commissarissen Generaal de door den Engelschen
commandeur Charles Mitchel opgebragte en actueel als
door hem genomen prijsen te deezer rheede leggende
schepen te resolutien te vengiur, 14 june 1794.
Register der papieren welke op heeden afgezonden
worden aan de Hoog Edele gestrengen heeren
commissarissen generaal over geheel Nederland Indie en
Cabo de Goede Hoop , 13 june 1794.
Word beveld dat de Hoge Regeering met
aangeschreeven van hetschip schepen tot een […] tot
schip hadden aangelegt, 13 june 1794.
Zijnde den Direcrteur gequalificatie geworden de nodige
arrangementen hier toetemaken, 13 june 1794.
Als de Fransche krijgevangen zouden word en
aangereijd zig gereed te moeten houden om aanboord
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voornoem en schip Schagen overtegaan, 13 june 1794.
Aan het verlangen van Commissarissen Generaal dat den
raad van de Justitie haar advis zoude uiten over de
wettigheid der scheepen America en The Enterprise
zoude voor gemelde raad ten spoedigste worden voldaan
, 13 june 1794.
En hadde Hoge Regeering [res] tot gezegt laten strekken
de aanleg van de pakketboot het Haarsje na Bengalen, 13
june 1794.
Omtrend de depositie van Commissarissen Generaal
bettrekkelijk de gelden alhier brustende onder den
gewese kassier en schriba van de gdisolveerde Amfioen
Societeit,
Als ook wegens de gemaakte alteratie en de vereevering
den ten agteren staande vendu penningen vande Bank
van Courant en Bank van Leening hadde Hoge Regering
het nodige daartoe beraamd, 13 june 1794.
Omtrend de betaaling van de pakketboot na Nederland
was door de Hoge Regering reeds de nodige ordress
gesteld geworden, 13 june 1794.
Versckengenstige approbatie
op de
gedaane
provisioneele aanstellingen van, 13 june 1794.
Huibert Ketelaar tot notaris te Batavia, 13 june 1794.
En inplaats van deesen tot fiskaal te Bantam den
advocaat Reinier Feele, 13 june 1794.
Bij besluit der Hooge Regering in dato 18 junij 1793
zijnde gemelde [bestining…] bij vacature onvervuld
blijven dog om de hier bij vermelde redenen verwillig
wederom noordzakelijk geoordeeld gewoorden, 13 june
1794.
Verzoek om de qualiteijt van koopman aan den tweede
resident te Djokjakarta Johannes Meindert van
Bronkhorst, 13 june 1794.
Verpoek om de qualiteijt van koopman aan den tweede
resident te Djokjakarta Johannes Meindert van
Bronkhorst, 13 june 1794.
Aanbieden van het request vanden resident te Grisse
Anhonius Schwencke verzoekende om ontslag uijt
gemelde bediening ente mogen depatrieren, 13 june
1794.
Item van het request den koopman te Samarang
jongstleden welheden crose houdende verzoek omter
afwij twig van emploij naar herw. Verlioft te worden, 13
june 1794.
waar door de hooge regering het goedvinden van
Commissarissen Generaal word versogt, 13 june 1794.
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Item van de missive van den genomen van Java waar bij
word kennis gegeven van agtbare noverlijden van den
provisionele hoofd administrateur te Samarang Martinus
Leonardus Gaaswijk, 13 june 1794.
En voordragt van den onderkoopman Christian Godlieb
Fischer tot dus vervuling, 13 june 1794.
Als ook voordragt door gemelde gouverneur gedaan
vanden onderkoopman buiten emplooi van Wouter
Abraham Baron van Massau, 13 june 1794.
Request van den koopman en resident van Grisse
Anthonius Schwenke houdende verzoek om ontslag uit
die Post en permissie naar Nederland te mogen
vertekken, 8 mei 1794.
Request van den koopman eerste pakhuismeester en
negotie boekhouder om ontslag uit uit dezelve , met
vergunning afwagting van of door bizondere gunst , en
emplooij, [zd]
Extract missive geschreven door het Java's Ministerie
aan hunne hoog edelheid gedateerd 6 mei 1794,
Extraxt aparte missive geschreven door den Java's
Governeur aan Hunne hoog edelhedens gedateerd den 6
mei 1794.
onleesbaar
onleesbaar
Word bedeeld verslag van het verrigte de Hooge
Regeering op de missive van Commissarissen Generaal
de dato 10 en 15 meij lastleden, 10 june 1794.
Mitsgaders op den van den 23 april bevorens, 10 june
1794.
Aan den eerte Administrateur in de medicale-winkel
Schowman was door dd Hoge Regeering kennis gegeven
van de dispositie door Commissarissen Generaal
genomene omtrend die ontheffing van de heeft den van
hem opgeligde boote, 10 june 1794.
IngevDolge beveelen van Commissarissen Generaal zal
door de Hoge Regering woorden resuppedeteerd de
stukken genoemde gehorende tot de memorie van wijlen
den heer Rademacher, 10 june 1794.
Omtrend het door Commissarissen Generaal
aangehoudende
poinct
rakende
den
handel
metvremdelingen aan de particulieren toegestaan, 10
june 1794.
Informeerd de Hoge Regering dat alle ingesetenen onser
der pennisse begreepen zijn, 10 june 1794.
Gelijk zulks bij billet was bekend gemaakt, 10 june 1794.
Bettrekkelijks de door Commissarissen Generaal ge
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vraagde
consideration
als
Hooge
Regering
concernerende de vaart en handel op Java, 10june 1794.
Was door de Hoge Regering die van den lid uit
bijsondere gevoordeert, 10 june 1794.
Voorlopig berigt van den raad ordinair Isack Fitsingh
hier omtrend in zijn advis melding maak, de vervoerd
van rijst naarde overwal of de Cust van Borneo, 10 june
1794.
Met welk gevoelen de Hoge Regering zig contermeerd,
om de Javasche handelaar te verpligten meerder rijst naar
Batavia te versonden, 10 june 194. 10 june 1794.
Aan den gesworen klerk Oldenzeel gedemandeerd zijnde
om alle de stkken betrekking hebben de tot der handel
die op de comptoir van de compagnie werd gedene te
collegereen, 10 june 1794.
Om Commissarissen Generaal dezelve te kunnen
aanbieden, 10 june 1794.
En hadde hoge regering zig tot narigt laten strekken de
dispositie door Commissarissen Generaal genomen zo
omtrend het niet entroduceeren van een hoofd geld opde
slaven, 10 june 174.
En zullen de nadere dispositien zo omtrend de verzogte
afschrijving van 731461 ponden nagulen, 10 june 1794.
Als omtrend de plaatsing van een major op Malacca
blijven afwagten, 10 june 1794.
Mitsgaders aan den raa extra ordinair Coenraad Martin
Neun doen afgeeven copid van het vertoogover den
secretaris Daniels op derekende omgeld op compagnie
zeevaart, 10 june 1794.
En zullen Ministers te Ceijlon kennis geven vande
approbatie van Commissarissen Generaal opde gedaane
provisionele aanstelling der heer […] persoons, 10 june
1794.
En zig tot narigt laten stukken de bevoordering van den
capitein luitenant Francois Mozer tot capitein ter zee,
10june 1794.
Als de door Commissarissen Generaal verleende
qualificatie aan de Hoge Regering omtrend zoortgelijke
bevoorde mijne, 10 june 1794.
De door Commissarissen Generaal gegevene order
omtrend de intrekking der Bank Courant had blijkens
bekendmaaking gevolg gewonen, 10 june 1794.
Aanbieding van het zelve als van de publicatie wegens
tot aanmerking van papieren van credit, 10 june 1794.
Van de commissie door Commissarissen Generaal
benoemd was aan Vendumeesters konnen gegeven, 10
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june 1794.
Van het publiek en Anaam van Commissarissen
Generaal aangemaand kunnen ten agteren staand
vendupenningen aan vendumeesteren te voldaa, 10 june
1794.
Het goedgevonden van Commissarissen Generaal
omtrend de voldoening de agteren staande
vendupenningen ten lasten der bank offeccomten was
aan den directeur kennis gegeven, 10 june 1794.
Gelijk ook van de deposten van Commissarissen
Generaal om de interesten op panden die tegen het ende
van het jaare hadden moeten werden verkogt zedert
ultimo december te lat en stukstaan, 10 june 1794.
Nopens d hier nevenstaande drie poinct waarop de
consideration der Hoge Regering was gevonden had de
Hoge Regering die van aderlid in het bijsonder
gerequireren, 10 june 1794.
Hadden omtrend het 2 poinct van den Essaijeurs van
Halm berigt gevraagd, 10 june 1794.
Insgelijks het advis van het collegie van scheepenen
omtrend de middel ter verbetering der gezondeerd van
Batavia, 10 june 1794.
Van de door Commissarissen Generaal aan de Hoge
Regering toegesondene missive van aan den Engelsch
commandeur Charles Mitchell van copia aan den raad
van justitie afgegeven, 10 june 1794.
Het plaatsen van een inlants schip ter rhede van Batavia
had de Hoge Regering zig tot narigt laten strekken, 10
june 1794.
Gelijk ook het aangeschrijvenomtrend de Bank Courant,
0 june 1794.
Aanbieding van de instruktie voor oppermeester van het
hospitaals schip, 10 june 1794.
verzoek approbatie op de daarin gemaakte
veraandrnemen, 10 june 1794.
Van het door Commissarissen Generaal geformeert
reglement voor de administrateur van de medicale
winkel, had der Hoge Regering aan hem gedrukte open
plan doen afgeven, 10 june 1794.
Ingevolge qualificatie Hoge Regering aan gemelde
administrateur de bepaalde afschrijving accorderen, 10
june 1794.
en den staans Apothecar van des Compagnie voorraad
gesieven, 10 june 1794.
zullende ingevolge de beveelen vsan Commissarissen
Generaal de twee opper chirurgijn als ordinair
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gecommitteerdens worden afgeschfaffen daar toe den
eerste en tweede emploijeeren, 10 june 1794.
Gelijk ook zal werden afgeschaff de meerdere
verstrekking aan de chirurgijn der hoofd posten, 10 june
1794.
De heer bij vreemde dispositien van Commissarissen
Generaal omtrend de Medicale winkel zal de Hoge
Regering provisioneel aan werd voldaan, 10 june 1794.
Omtrend het onderzoek der Ceijlonsche lid ten was aan
den raad extra ordinair Coenrad Martin Neun afgegeven
extract de missive van Commissarissen Generaal, 10
june 1794.
Voordragt van het verzoek van den koning van Bantam
om dit jaar te woord gelibereerd van de betaling van
12000 spanse realen, 10 june 1794.
En van die bevestiging van de heer hij genoteerd
provisioneele aangestelde dienaren, 10 june 1794.
Besluit, 10 junr 194.
Copia missive van de Commissarissen Generaal te
Batavia aan de Commandeur van het Engeslsch
Esquader Charles Mithell om het vijandelijke schip van
het welk men over Bantam naigt heeft ontfangen op te
zoeken, de getrouwe bondgenoot van zijne groot
Brittamische Majesteit, 15 june 1794.
Bekendmaking Bank Courant in het jaar 1752 is
opgerigt, maar door het van jaar tot jaar toenemend
verval der bataviasche ingezetenen, 7 june
1794.[gedrukct]
Publicatie van dee roulleerende capital aan brieven van
credit, verklaren eenige brieven van credit van een
duizend en van vijfhondert rijksdaalders en
onderteekend door heeren raden ordinair en extra
ordinair Mr. Isac Titsingh en Arnoldus Constantyn
Mom, 3 june 1794.
Billiet van verlangen van hunne hoog edelheeden ten
einde op een efficacieufe wyze compagnies dienaren, 3
june 1794.
Instructuie voor den opperchirurgijn op het rheede van
Batavia leggende hospitaalschip, , 3 june 1794.
Extract aparte missive geschreeven door den
commandeur te Bantam, het verlaten van des companies
Post op Lampong Toulang Bawang verlooren zijn
gegaana, gedateerd den 8 meij 1794.
Bedoeling van consideratien op het aangeschreveene van
Commissarissen Generaal in dato 19 meij jongstleden
[…] de admissie van vreemde oorlog scheepen in de

H O G E C O M M I S S I E | 1076

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

indien, 26 mei 1794
Volgens tijding van Bantam was bij de hoek van Anjer
gezien persumtief een vreemd schip Amerikaansche vlag
het welk een vijandelijk kaper,
Verzoek om slands fregat de Amazoon met een der
scheepen van het Engelsch Esquader te adsisters ende
gemelde schip op te zoeken, Batavia, 14 juli1794.
Zullende Commissarissen Generaal het antwoord hierop
blijven afwagten, 14 juli 1794.
een brief van commandeur Charles Mitchell aan de
Commissarissen Generaal betreffende expedition, 14
junr 11794.
translaat missive [fols. 687-688] Voor bedeelen het
unanim gevoelen van zijn officieren om met het geheele
Esquader en zee te begeeven zijn op [spausing] van het
vijandelijk schip dat zig vij Anjer had verthont, 14 junij
1794.
Ontfangen een missive van den Commissarissen
Generaal aan den commandeur van het Engelsh
Esquader Charles Mitchell geschreven in antwoord ene
verdere officieren van het onder dat het geheel Esquader
onverdeeld, om het vijandelijk schip , van het welk men
over Bantam narigt heeft, 15 june 1794.
In rescriptie der missive van Hoge Regering in dato 10
en 13 deezer, te informeren van dispositie op te nemen,
18 june 1794.
Zo zullen Commissarissen Generaal blijven afwagten de
stukken gestorende het ge memorie van wijlen den heer
raad ordinair Radermacher, 18 june 1794.
Behelsende de verleende vrijheid aan de suiker
Molenaars en Araks Branders den met vremde
Europesen te mogen handel drijven, 18 june 1794.
Zal zig tot alle ingezetenen tien moeten instrekkenen, 18
june 1794.
In afwagting van de consideratien der Hoge Regering
betrekkelijk den vaart en handel op in langs Java ter
vervoer rijst naar de overwal van Java of de cust van
Borneo benodigtheid voor Batavia van den Javas
gouverneur van Overstraten, 18 june 1794.
Zal inmiddels het voorstel van den Javasch om een
matige uitvoer van rijst aan de overwalse permitteren
werden geampliateerd verwag wordende advisen, 18
june 1794.
Insgelijk blijven Commissarissen Generaal te gemoet
ziende informatie hoedanig den particulieren middel op
alle de etablissementen van de compagnie werd
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gedreeven, 18 june 1794.
Gelijk ook de consideratien omtrend het voorgestelde
door den raad extra ordinair Coen Raad Martin Neun
nopens de midelen ter bevordering eener nauwkeurige
administratie der specerijen als ter vergroting der
circulatie van goudgeld , in tegengang van de uitvoor van
contanten na China, 18 june 1794.
Omtrend de gemaakte alteratien voor den opper moester
het hospitalschip zullen Commissarissen Generaal nader
hun goedvinden laten toekennen, 18 june 1794.
Bettrekkelijk het verzoek van den koning van Bantam
om dit gaar weder ontheven te woorden van de betaling
van 12000 spaansche realen , 18 june 1794.
Zal aan hem uitstel verleent tot in anno 1795, 18 june
1794.
De aanleg van het schip schagen tot ee cartelschip ter
overvoer van de fransche krijgsgevangenen Mauritius ,
mitsgaders de arrangementen met den Rengelsche
commandere Charles Mitchell daar ontrent zullen
Commissarissen Generaal zig later wel gevallen, 18 june
1794.
Approbatie van de gemelde missive doo de Hoge
Regering dragten provisioneel aan gesteld Jan Samuel
Bernard gerig tot onderkoopman en negotie boek houder
van demn handel tot de dienst van pakhuijs neersten te
Japan, 18 june 1794.
Mitsgaders Jan Baptist Richard scriba en dispencier tot
de qualiteit van onderkoopman aldaar, 18 june 1794.
Als ook de aanstelingen van den onderkoopman en
fiskaal Bantam Huibert Keetelaar tot Notaris alhier
binnen de stad, in stede van den overleeden Jacob Pierre
Prent, 18 june 1794.
En inplaats van gemelde Huibert Keetelaar den advocaat
Mr. Jan Reinier Tiele, 18 june 1794.
Bevordering van den tweede resident soldij boekhouder
te Jogjacarta Johannes Meindert van Bronkhorst tot fder
quantiteit van koopmans, 18 june 1794.
En uithoofde van het verleend verslag aan den resident
te Grisse Anthonius Sehwencke in tussen plaats
aangesteld den onderkoopman Pieter Christian Willem
Mossel, 18 june 1794.
Gelijk ook aanden koopman en eerste pakhuijsen
meester en Negotie bookhouder te Samarang Johannes
Wilhelmus Crose, 18 june 1794.
En enplaats van den overleeden onderkoopman Martinus
Leonardus Gaastwijk aangesteld, 18 june 1794.

H O G E C O M M I S S I E | 1078

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Tot eerstgemelde bedeenen [….] van Pakhuijsmeester
provisioneele te Samarang en stede van voornoemd
Johannes Wilhelmus Crose den onderkoopman Cornelis
van Massau, 18 june 1794.
En ter vervulling van de plaats van gemeld Cornelis van
Massau de onderkoopman Carel Lodewijk Willeug, 18
june 1794.
Mitsgaders insteede van gemelde Gaaswijk tot hoop
administrateur den onderkoopman Christiaan Godlieb
Fischer, 18 june 1794.
En indies plaats totsoldij boekhouder en te Samarang den
onderkoopman W outer Abraham van Massau, 18 june
1794.
Zullen der gagi en die van Tiele en Fischer den als ter de
vermelden administrateur ingaan, 18 june 1794.
Informatie dat Commissarissen Generaalaan den
commandeuropperquipagie meester Willem Jacob
Andriesse hade geaccoordeert tot inkoopen der door het
engelsch Esquader genomen Fransch schepen
LeVangeur en resolutie, 18 june 1794.
Dog het verzoek om dezelve tot bepalingen daar omtrend
aan zig gerunveerd gehouden, 18 june 1794.
Besluit, 18 june 1794.
In rescriptie op de ontfangene consideratien bettrekkelijk
de resolutie van Heer Hoog Mogelijk om geen oorlog
scheepen van vreemde natien in de indische
etabilissementen te admitteren,18 june 1794.
Zal het ter vermelde moeten worden geobserveerd, 18
june 1794.
Opzagkelijk en te denkengen der vergadering van XVII
bij […] van Hoogst derzelver missive aan raade van de
28 december 1786, 18 june 1794.
Besluit, 18 june 1794.
Missive van commandeur Engelsch schip Esquader
Charles Mitchell aan de Commissarissen Generaal about
their expedition and to inform Commissarissen Generaal
they lost a number of officers, seamen, some of money,
18 june 1794.
translaat van de folios 16-17
Uit hoofde der toestand van deze colonie hadden
Commissarissen Generaal verwagt dat gemelde
commodere Charles Mitchell zig tot een nader verblijf
alhier zoude hebben laten overheeden, 20 june 1794.
Beschowing van het gevaar waar in men zig na het
vertrek van gemelde commandeur zal bevinden
voorgesteld, 20 june 1794.
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Op hhet ondervinding welke uw Esquader heeft
ondergaan voorkomt sodanige beschikkingen te
beraamen to het Engelsch Esquader in een gezonden tot
het zelve wordafgesneeden, 20 june 1794.
Aangenaam zal het Commissarissen Generaalzijn te
verneemen dat gemelde commandeur zig daar tot zal
hebben laten beweegen, 20 june 1794.
Houdende omtrend op de circulair missive van
Commissarissen Generaal omtrend het forneren den staat
rekening in het vervolg, Ceribon.10 june 1794.
Engelsche taal
[translaat vande missive fol. 730-736]Houdende klagten
over het aan konen zijn twee scheepen America in de
Enterprise den het gecombineerd Equader, mitsgader
voor de handelingen van den capitein twee [….]
commandeur Charles Mitchell […] in gehouden, 17 june
1794.
Vraag om een eisch van hun permissie om met den
Engelsch hun permissie om met den Engelsche Brik The
Research capitein Maxwell naar Bengale te mogen
vertrekken, eisch mijn immediaat vertrek van Batavia
derhalven eisch met alle schuldigste eerbied uw
excellentie toesteming om van Batavia te vertrekken
wanneer en waar, 17 june 1794.
dat het Engelsche fregaat de duke opClarence op heden
na Indias hoofdplaats vertrek het schip gecommandeurd
door Johan Hages Esquader gouverneur generaal met
een missive van Amboina voor Batavia met het groot
honeur aan de Engelsche commandeur Heer Johan Adam
Schillig raad exra ordinair van Indie gouverneur en
directeur van Amboina togezonden afschrift , 10 maart
1794.
De Sous luitenant Christian Christian aangekomen
goederen voor Engelsch behoorlijk en geleverd heeft in
mijne tegenwoordige heid dat de goederen met groot
genoegen geaccepteerd en ontvangen zijn vide
teruggaande twese en derde wissel brieven tot 918:24
rijkdaalders, 9 maart 1794.
Word bedeeld dat de slands kapitein Abraham Kuvel den
Engelsch commandeur Charles Mitchell zig bij de Hoge
Regering hadde geaddresseerd met verzork als [….]
vermeld conceernereende den kapitein van America
schip Adam Babcock, en Huibert capitein der scheepen,
20 june 1794.
Hadde daarover engevoorderd deconsideratien vanden
Raad van Justitie, 20 june 1794.
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Aanbieden bij dispositie op het voornorm door de heeren
Abraham Kuvel en Charles Mitchell verzoek , 20 june
1794.
Gelijk ook van voornoemd request , 20 june 1794.
Eerbiedigst te kennen Abraham Kuvel capitein ter zee
der vereenigde Nederlanden, en Charles Mitchel
commandeur van het Engelsch Esquader suppliant door
den Sabandhaar Rijnst geinformeert grworden den
capitein Maxwel aan zeggen alle goederen geen
uitgezondert toebehorende aan Babcock en Huibart
capiteins der beide scheepen America , en L'Enterprice
(voor dat dezelve zal vermorgen de rheede van Batavia
te verlaaten af te geeven, 8 june 1794.
Johan Hendrik Hilligert voor en de van wegens Abrahan
Kuvel capitein ter zee en de heeren Staten Generaal van
de verenigde Nederlanden en Charles Mitchel
commandeur van het Engelsch Esquader op gebragt de
zig voor Amerikaansch capitein uitgegeven capitein
Adam Babcock die egter zig bevoorens deeze hoge
Indiasche regering voor een fraansche capitein, 7 june
1794.
Gepresenteert request door de capitein van Lands
Fregaat de Amazone Abraham Kuvel en de commandeur
vanhet Engelsch Esquader Charles Michell onder te
kennen geeving dat bij uw hoog edelheedens beslooten
was het zelve request aan deesen raade te laaten afgeven
ten einde daar op te dienen van deezelfs consideratien en
advis, en te communiceeren verzoeken bij requeste
gedaan voor een Americaannsch capitein uitgegevenne
Adam Babcock, 14 june 1794.
Ontvangen missive van den 20 deezer lopende maand
verzoek ons goedvinden ten einde te strekken tot bij
dispositie dor 's lands capitein Abraham Kuvel en den
Engelsch commandeur Charles Michell door den raad
van Justitie betrekkelijk tot de goederen van Adam
Babcock, 25 june 1794.
Register der missive en zo voort, dewelke succesivelijk
gewisseld tussen Haar Hoog Edelheedens den Heeren
Commissarissen generaal van het bevindend Esquader
Engelshe ewapende compagnie scheepen Charles
Mitchell, 25 june 1794.
Miisive van de commadeur Engelsche schip Charles
Mitchell aan de Commissarissen Generaal bettreffende
zijn krigt andere request en verzoek 50 zeevarende te
worden geadsisteert, 22 june 1794.
hond de te konnen geeving van de zoratte staat per
equipagie van zijn Esquader, 22 june 1794. [ met rode
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lack]
Met verzoek om niet alleen de 60mannen Javaan […] te
wegen behouden, 25 june 1794.
maar boven duen nog met 50 zeevarende te worden
geadsisteren, 22 june 1794.
Copia Nota der missive etc. susessivelijk zijn gewiseld
tussen den heer commandeur van het Engelsch Esquader
Charles Mitchell gedurende het aanwesen van gemelde
Esquader te Batavia, 25 june1794.
Gecernerde commissieonderrigt rangde maatregelen
door de hoge regering van den Landen gewonen om uw
excelentie te informeereen bevond uithoofde van de
aantal Fransche oorlog scheepen, 25 june 1794.
Maatregelen volkomen gedeeltelijk beweegreedenen
gewest uwe excelentie bewogen hebben om een
Esquader gewapende scheepen onder bevel van den
commandeur Charles Mitchell naar deezer oord te
zenden, 25 june 1794.
Het rendement van amfioen 1752, afzonderlijke stukken,
25 june 1794.
Het reglement 1752 op te lynchen 24 june 1794.
Gearriverde missive van den 22 deezer en verzoek van
de sestig zeevarende doorde hoge regering van
Nederlands Indie, afgegeven onze missive van den 18
deezer terug verzogt hebben te mogen behouden retour
in Bengalen daar en boven, 25 june 1794.
Nr. 209.

Instructie voor de Bank van Leening van Nederlandsche
Oost Indische Compagnie te Batavia, volgens besluit 5
april 1794 § 1 t/m §49, 20 mei 1794.
Eed voor den Directeur en Commissarissen van de Bank
van Leening,
Eed voor den kassier van de Bank van Leening,
Eed voor den Boekhouder en secretaris, mitsgaders
pandbestaander van de Bank van Leening,

1794 juni 25
Nr. 270.

•
•
•

Rendementen van zodanige 970 kisten Amphioen,
diverse sorten als op den 18 june 1794 per publieke
vendutie verkogt zijn, 25 june 1794.
Verthooning van meerdere voordeelen dat compagnie
verkoop van 950 kisten Amphioen van Bengalen
ontfangen, 25 june 1794.
Aanthoning van op den 18 june 1794 verkogte van 950
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kisten Amphioen het ingehuurde particuliere Engelsche
schip The Speke, capitein Thomas Sadler van Bengaalen
aangebragt, 25 june 1794.
Rendementen van generale parthij 221 libra aangehaalde
Amphioen den 18 deezer van morgen de Amphioen
Directie aan den eerst bij den afslag verkogt, 25 june
1794.
Verthooning van meerdere voordeel dat de kompagnie
geniet uit de verkoop der 950 kisten Amphioen dat
compagnie verkoop van 950 kisten Amphioen van
Bengaalen oontfangen, 25 june 1794.

1794 juni 28 - 1794 september 24
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nrs. 277-387.

Houd de verzoek om ter voldoening van zijn aan wel in
de gevallen en gemaart contro ten lasten van den
Kapitain Babcok onder beijden van welde bepaling met
800 reijksdalders te werden gerd istind
Bedenkingen op de advisen der chormandelsche
ministers, over de aanhouding of op brake der
comptoiren
Register der papieren die op heeden verzonden worden
aan de Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal
over geheele nederlands India en Cabo de Goede Hoop
Origineele gemeene missive van H:H:E: aan hoog
gemelde Heeren Commissarissen generaal gedateerd 4
julij 1794
Publicatie wegens de aan de ingezeetenen
gepermitteerde handel met de vreemde Europeesen
Extract Amsterdamsche prijs courant der verkogte
goederen op den 20 november 1792
Berigt aan zijn excellentie Jacob Mossel wat de schepen
en mindere vaarthuijgen smaand komen te kosten
Diverse papieren omtrent de gedeporteerd Capitain
Luitenant Paulus Jacobus Blandauw, bestaande in
Extract notulen van den 27 junij 1788 waar bij hij is
gedeporteert
Attestatie van den commandeur omtrend zijn gedrag van
Capitain Jurgen en attestatie van Capitain Maat meede
over zij gedrag
De stukken op den 13 junij door de commandeur aan de
regering over gegeeven waar onder het door ged: Paulus
Jacobus Blandauw gegeeven relaas omtrend zijn weder
in dienst neeming bij de comp:
Consideratien aan zijn Edelheid Johannes Siberg wegens
de kleine vaarthuigen die tot lassen en laden der
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scheepne gebruikt worden
Aparte missive van den Heer Javas Gouverneur van
overstraten handende klagten over den Engelsch
Capitain John Haijes
Request van den onderkoopman Nicolaas Alexander
Lelivelt om zijn ontslag als resident van Paccolongang
Request van schut om op het Schip de Hertog van
Brunschwijk te mogen overgaan
Consideratie van gem Edele Heer Fitsingh weegens de
bekeering van zaaken voor het vervolg op Bengala
Elias Jacobs bij mij geroepen sijnde op den 8 desses,
bekende niet alleen deese coelijs gesonden te hebben
maer ook nog kort boorens lijwaeten te hebben verruijtd
Sebuah surat berbahasa perancis dalam rangka meminta
bantuan kepada Letnan Gubernur di Sourabaya dan
Gubernur di Samarang.
De redenen die mij ertoe brachten de heer u gezaghebber
van Sourabaya te vragen een caine met papier voorin in
beslag te nemen en de gouverneur van de Samarang om
niets te vragen.
Déclarent avoir remis à monsieur d'hesming d'auribeau
capitaine
Verklaaren vanden Heer d'hesming d'auribeau capitain
ter zee
Omtrent het gedaan verzoek bij missive gedateerd 13
junij jongsleden van commissarissen generaal in de
papieren die zig onder de daar bij verhoude fransche
officieren van Java over gekomen zig bevinden te laten
arresteeren
Brief van Sebastian Nederburg betreffende de
boekhouder en pandbewards derden Bank van Leening
Brief van Sebastian Nederburg betreffende aan den
boekhouder en pandbewards de Bank van Leening
Dat de commanderie de officie van de hoofd wat niet sal
hebben wed door deese gelast van weegens Haar Hoog
Edelheedens de Heeren Commissaris Generaal in
Nederlandsch Indie tre te laten dat aan den Boekhouder
en Pandbewaarder der Bank van Leening
Dat door den voornoemden Jacob Paulus Barends eenige
brieven woden afgen vaardigd, dan na dat deselve also
aan den ondegeteekende zullen zyn vertoond
Te vennijeeren aan de justitie om na ingenomen
consideratie van den Advokaat Fiskaal zodanig op te
diponesch als onde elen zullen te behuwe
In resumptie der missive van de Hooge Regeering in dato
4 deeser
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Door den raad Extra Ordinair Coenrad Martin Neun aan
Commissarissen Generaal kennis gegeeven zijn de van
de ontdekte mal vorsatien in de Bank van Leening en zijn
verworden dat de zelve door den secretaris en
pandbewaarden barends zoude zijn gepractiseerd
Betrekkelijk a handelwijze zo omtrent compagnie
schepen zo ter Bataviasche Rheede als op andere
plaatzen in Indie en zenslegte directie te vooren gekomen
zinden
Een brief over de aankoop van wapens
Suplie tres humblement les officiers français prisonniers
en cette ville, permettre d'exposeo le mauvais traitement
qu'on leurs fais subio.
De Fransche Officieren gevangenen in leebe stad,
versoeken zeer naed riget leen toe te willen staan,
destechte behandeling die men kun daet verdraagen te
ontdekken.
Reekening door de Amphioen directie publicq verkogt
ter aanwijsing tellend van dat geene het welk gemelde
directie mitsgaders den advocaat ende water fiskaal uit
die winsten ingevolge instructie dato 15 maart 1794
Register den papieren verzonden met de pacquet de
zeemeeun aan Hun Hoog Edelheedens de Heeren
Nederburgh, Frijkenius, Alting en van Stokkum,
commissarissen general over Nederlands Indie en Cabo
de Goedo Hoop
Origineele missive van de Veng van 17: aan als in hoofde
de zes in dato 11 januarij 1794
Copie request voor de Heer Eduard Daniels, secretaris
van Hun Hoog Edelheedens
Copie request van Philip Hendrik de Haart en een Bijlaag
Copie Request van Carel Pieter Reigersman
Copie request van de Penassen
Contract uit de resolutien van de Kerg van 17: in d: 8
januarij 1794 wegens het eerste gedelte van het request
van den Majoor de Penasse
Door het kenneeregen het Schip Houtlust komen van
Malacca Commissarissen Generaal meester geworden
zijnde van den instructie door den kaper kapot aan den
op gemelde bodom ge plaatse fransche officier gegeeven
De consideratien omtrend de door Commissarissen
Generaal toegezonden extract resolutie van Haar Hooge
Mogende betrekkelijkt de admissie van vor lag scheepen
van vreenide natien in de Indische etablissementen
Brief van Coenrad Martien Neun
"Request suppliant van Elias Jacobsz armenische
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koopman"
Register der papieren, die op heeden versonden worder
aan de Hoog Edele gestrengen Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsche Indien en Cabo de
Goede Hoop
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheeden de
Gouverneur generaal en de Raaden van Indie, aan Hoog
gemelde Heer en Comiisarissen generaal gedateert 22
julij 1794
Copia adres van de heeren raaden ordinair en extraad
wiegermanen van de wert, betrekkelijk het handeldrijven
door de commandeur meet particulieren scheepen
Copia van de op den 20 augustus 1793 van de
commandeur en vice commandeur gearresteerden eed
Extract uit de resolutien van den Bank van Leening van
den 28 junij 1794 omtrend het 2 artecul vande instructie
voor gemelde bank
Request suppliant van Cornelis Eekhout
Request suppliant van Willem Diediut Lielat
Verklaring van de Matroos Claas Spreeth op Johanna is
in gelaaten
Les citoyens français et à l'hôpital ce si le capitaine et les
sous-officiers de la ville ont été embarqués à bord de la
compagnie Navire Houtlust par le capitaine de guerre
Christophorus Colombus
De Fransche burgers en in het hospitaal deezes indien
stad aange vangene capitan en opper officieren wel op
het compagnie Schip Houtlust door het schipman oorlog
Christophorus Colombus genomen zijn geworden
Beerekening van de rieele en zuivere voordeelen welke
en voor de kompanie overgeschoten mogten zijn op den
Japanschen Handel op der voet zo als die inde jongste 10
jaaren van 1794 tot 1793
Request suppliant van Pieter Engelhard
Een schriftelijke beantwording voor aan de achtbaren
Heer fiscaal Mr. Carel Saxe
Brief van den onderkoopman Johannes van Haeften
Extract uit het register den resolutien genoomen bij den
Achtbaaren Raad van Justitie des Casteels Batavia
De missive die uw Hoog Edelheedens, gerequireerd
consideratien tem eijnde de compagnie van desselfs
drukkende laste ten deese gouvernemente
Extract uijt hoogst der zelver resolutie van den 5 maart
1789, om geen oorlog scheepen of gewapende
manschappen van vreemde natien in de etablissementen
van de Nederlandsche Compagnie te admitteeren
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Brief van W. V. H. van Riemsdijk
G. C. Fetmenger bij extract uijt de notulen van het
geresolueerde in Raad van Indie op den 18 julij 1794
Toezending der requeste en bijlagen door Matthijs Senn
van Basel aan Commissarissen Generaal gepresentaan
houdende eenige versoeke omtrend zijn Pupille Anna
Krijgsman
Qualificeerende aan den waterfiscaal Mr. Willem
Popkens te zijnen kune te laten afgeene het zelfde gelat
"Had zich verraad gevonden met de communicatie door
Commissarissen Generaal gedaan der de ont wekte
expeditie van den Franschen kaper La Modeste
"
Request suppliant van Mathijs Senn van Basel
Mr Carel Saxe bij extract uit de notulen van het
geresolveerde in raade van indien, annex een extract uit
missive Hoog Edelheden aan de Hoge Regering
Het heeft uw hoog edelheedens behaagt den
ondergeteekende, eerst als prointerim naderhand als
effective waterfiscaal, op het ernstegste aan te
beveelengen zelfs op een zeer swaren eed te verbunden
Deese opgaaf als de getuijgenis van den kwartiermeester
Brief van Predikant D: Borgstein
Brief van Hendrik Weemeijer
Request suppliant van Albert Hillebrandt
Heeren opperkoopleiden deezes casteels, ten einde ten
bij weeten van administrateurs der Amphioen Directie
nauwkering te examineeren, als aan hund door welmelte
weezen opperkooplieden zullen worden, en berigten
thans met den verschuldig, dat zij geapend, gewogen, en
bevonden hebben
Notulen besluit van den 16 de maand junij gerequireerd
hebbende, een opgave, welke van de aan handen zijnde
klijne vaartuigen tot het lessen en laden de beste en
noodzaakelijkste zijn
Extract uit de notulen van het geresoluiende in Rade van
Indie op den 11 julij 1794
Jacobus van Wijn van Amsterdam, anno 1790 als
lieutenant met het Schip Willem de Vierde alhier te lande
ge komen, en door Hoog Edelheedens op den 11 Maart
Jongsleden, goedgunstiglijk bevordert tot Capitain
Lieutenant, dat hij supliant gedaan verzoek is ontzegt
Emanuel Campodonico als capitain lieutenant, Uw Hoog
Edelheeden nedrig te versoeken, om tot verbetering van
zijn finantien voor eenige tijd met stilstand van gagie aan
de vrije vaart gelicentieerd te worden

H O G E C O M M I S S I E | 1087

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extract missive geschreeve door de Pandangsche
Bediendens aan Hun Hoog Edelheedens gedateerd den 5
januarij 1794
"Uit het gesuppediteerd berigt op de requeste van den
groet kassier Matthijs Senn van Basel,
Commissarissen Generaal gebleeken zijnde desselfs wal
gelmatig gedrag omtrend de afhalig zijnen pupillie uijt
het lungs van de opperkopman Hendrik Pieter
Bangeman"
Toezending der kopie van de requisite door den groot
kassier Matthijs Senn van Basel den commissarissen
Generaal geprasenteerd
Verzoek om de gagie ordinair raad van justitie
Request door vrouwe Helena Metternach, de Heer Raad
Ordinair De Bock inde vendere executeuren van den
Testamente van wijlen de Heer oud Directeur generaal
Adriaan Moens
De executeuren vanden testamente van wijlen den Heer
oud Directeur Generaal Adriaan Moens uit Hoog
Edelheeden
Op de deliberatie tot hier te huft moeten worden uit
gestele eerst wegens de indispositie van den Heer
Gouverneur General en vervolgens uit hofde des ziekte
Extract missive gischreeven door hunne Hoog Edele
Heeren XVII in Nederland gedateert den 30 october
1792
Extract Patriasche Generaale Missive geschreeven door
de Hoog Edele Heeren XVII aan hunne Hoog
Edelheeden gedateert Middelburg den 11 januarij 1794
Extract uit de Generaale Resolutien des Casteels Batavia
genomen in raade van Indie op den 1 februarij 1794
Besluit uwer Hoog Edelheedens Sub Dato 5 April
Jongstleden den ondergeteekende visitateur generaal
gelast zijnde
Brief van Simon Hendrik Frijkenius
Extract missive Peschreeven door hunne Hoog
Edelheden de Hoge Indische Regeering te Batavia aan de
Emolumenten van den president van den Raad van
Justitie des Kasteel Batavia
Request suppliant van Jacobus Charles Boswel
De door Commissarissen Generaal gestelde ordre
omtrend de formeering der staat reekeening voor het
vervolg zoude plighchulig werde na gekomen
Publicatie de commissarissen generaal over geheel
Nederlandsch Indie en Kabo de Goede Hoop
Het verlangen der vergadering van 17nen om dat werde
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onder zogt het bestaan van haare Dienaaren
Aanstelling van den Gouverneur van Ternaten
Alexander Cornabe tot Gouverneur van Ambon
De gouverneur van Banda heeft tot in 1793 jaarlijksch
genoten, ongerekent 360 rijksdaalders aan huis huur, die
hij weder in het zo genaamde gouvernement
Den gouverneur van Ternaten heeft tot in 1793 jaarlijks
genoten
Prae advies op het berigt van de Raden Extra ordinaer
Pieter van de Weertz en Coenrad Martin Neun over den
staat van het vendu comptoir in dato 19 april 1794
Aan het meningen op het rapport van de heeren Pieter
van de Weertz en Coenrad Martin Neun concerneorende
het comptoir van vendumeester in dato 19 augustus 1794
Request suppliant van Jacob Paulus Barends
Request appointtement voor Jacob Paulus Barends
Brief van Willem Jacob Andriesse
Request suppliant van Hendrik Weemeijer
Brief van Arnoldus Constantijn Mom
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Word bedeeld het verzoekende Hoge Regering gedaan
van den capitein luijtenant en gezaghebber op het schip
Java Cornelis van Aart om bevordering tot capitein ter
zee, 8 juli 1794.
Dog uithoofde van zijn gehouden gedraag bij het
verongelukkn van het scheepje de Jonge Orangeboom
waar ende [gevoelens] omtrend deeze voordragt zal
verschikkende geweest, 8 juli 1794.
Aan hadden verment de stukken daartoe de treppelijk
Commissarisen Generaal te moeten aanbieden, 8 juli
1794.
Verzoek om bevordering vanden capitein luijtenant ter
zee Diederik Wiese tot capitein ter zee, 8 juli 1794.
Request van den capitein luijtenant ter zee Cornelis van
Aart om bevordering tot capitein ter zee, 8 juli 1794.
Diverse papieren bettrekkelijk het verongeluk van het
door hem gecommandeerde scheepje de Jonge Orange
Boom bestaande in een extract uijt de aparte missive van
de heeren
van Pieter Gerardus van Overstraten
gedateerd 27 maart 1793, dienende geleide van, een
aparte boudel tot het ongeluk van gemelde sheepje
tusschen Japara ente zogenaamde Druvels Klip of Paila
hebbende, 8 juli 1794.
berigt van de heeren Mr. Isaac Titsingh en Gijsbert Jacob
Welgevare houdende verslag van het in die zaak door
Uw Edele gedaan onderzoek extract resolutie van den 2
julij 1793 houdende dispositie op dat berigt, 8 juli 1794.
Extract uit de Generaale Resolutie genomen in Raad van
India aparte missive van de heeren van Pieter Gerardus
van Overstraten aangeteekende bij de notulen van dien
beslien aan de heeren raaden extra ordinair Mr. Isaac
Titsingh en Gijsbert Jacob Welgevare, 8 juli 1794.

1794 juli 26
•
•
•
•

Nr. 327.

Provisioneel Rapport weegens gedaane Examinatie der
Administratie, Negotien en Bijboeken raakende de
Bataviaschehuishouding.
Aanmerking over de ter Hoofdplaats Batavia leggende
troppen, zo wek betrekkelijk de huishouding als ook
wegens de kleding en de disipline.
Nadere aanmerking over de presente staat der inlandsche
militairen mitsgaders over de militaire in het Guarnisoen
van Batavia.
Aantooning van de noodzakelijkheid van het houden van
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Parade en het maken van verandering op Meester
Cornelis.
Volgens de maandelijksche lijst moeten de compagnien
inlandsche christenen en maleyers sterk zijn als.
Bestaeld uijt des compagnie casja, aen den chinees Tan
Khoenko, die bij beluiten van de datis den 9 februarij
1787 en 25 januarij 1791 is aengenomen als leverancier
van de bij de compagnie benodige chineese huurlingen
off des journers tot rijkdalders 9 de man.
Bestaeld uijt des compagnie casja, op verkreege
qualificatie van zijn hoogedelheid den heere gouveneur
generaal in de maend september 1793 geleverd van de
bij de compagnie benodigde chineese huurlingen off des
journers tot rijkdalders 9 de man.
Bestaald uijt des compagnie kassa aanden chinees als
leeverantier van de bij de compagnie benoodigte
chineese huurlingen af des journers tot rijkdalders 9 de
man.

1794 augustus 2
Nr. 333 ½.

•
•
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Papieren Betrekkelijk het op Bengale, verkogt Schip de
Zeebouwer etcetera.
Register ter Papieren Betrekkelijk het op Bengale,
verkogt compagnie Schip de Zeebouwer.
Aparte Missive, gesteld door den Gezaghebber te
Hougly Corne van Citters Arnouds aan de Hooge
Regeering te Batavia, datum 4 januarij 1793.
Twee Missives, gesteld door den equipage Meester
levien, aan den Gezaghebber te Hoegly, Corne van
Citters Arnoudz, gedateert Fiotta den 22, en ultimo (31)
december 1792.
Aparte Missive van den Gezaghebber te Hoegly, aan de
Hooge Regeering te Batavia, datum 19 februarij 1793.
Copia Missive van den Gezaghhebber en Raad te
Hoegly, aan de Hooge Regeering te Batavia, datum 19
februarij 1793 waarbij van & 2 tot & 19 inclus...... word,
over de aan die bodem ontdekte gebreeken.
Des extracters Hoeglysche Resolutien, de datis, 13, 17,
26, 29, november, 1792, 15 en 24 januarij 1793
handelende over de visitater van het schip de zeebouwer,
en de daarwit voortgevloeyde verkoop van dien bodem.
Extract uit het Hoeglysche verdie boek.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie, op den december 1793 waarbij den
commandeur en oper equipage meester Willem Jacob
Andriesje, gelast word, om zigte verantwoorden, over de
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slegte gesteldheid van het in Bengalen verkogte schip, de
zeebouwer.
Origineele berigt van den commandeur en oper equipage
meester Andriesse, houdende, desselfs te laaten afgeven,
de hier van molding de slegte gesteldheid van het schip
de zeebouwer ingekomen den 31 december 1793. annex
daartoe specteerde bijlagen.
Extract uit de Generale Resolutien de Kasteels Batavia,
genomen in Raade van Indies op den 31 december 1793
wordende den commandeur Willem Jacob Andriesje
gelast, nader optegeeven, welke oor zaaken hij
vermeend, dat tot de slegte gesteldheid van het schip de
zeebouwer, aanleiding hebben kunnen geeven.
Extract gemeene Missive, gesteld door hunne Hoog
Edelheedens aan den Gezaghebber en Raad te Hoegly,
gedateert 4 maart 1794.
Extract aparte Missive geschreeven door Hun aan den
Gezaghebber te Hoegly, gedateert Batavia den 4 Maart
1794.
Nadere verantwoording van den commandeur en opper
equipage meester Willem Jacob Andriesje, nepens de op
Bengale bevondene slegte gesteldheid van het schip de
zeebouwer, ingekomen den 4 april 1794.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie, op den 4 april 1794 waarbij den commandeur
Willem Jacob Andriesje gequalificeerd word, om den
capitain ter zee Jan Muller, die in Commando op het
schip De Zeebouwer, is geplaatst geweest, visie te
geeven, van alle de betrekkelijk dat schip aan hem ter
hand gestelde papieren etcetera met last aan gemelte Jan
Muller, om te berigten, wat hem deswegens bekend is.
Origineel bericht van de capitain ter zee Mulder wegens
de op Bengalen bevonden slegte gesteldheid van het
schip de zeebouwer.
Particulier Brieve door de Bengaals te Bediend en
succiessive nader berwaaren opzigtelijk voorsitir schip.
Extract Brief geschreeve door de capitain in des
compagnie dienst S Mulder aan de Capitain Luijtenant in
Wel melden des compagnie dienst den Alban, gedateerd
Chinseera den 10 november 1792.
Extract uit een Bericht van de Heeren Raaden Extra
ordinair en commissarissen opzichters over het
departement van de Equipagie werf Meester Izaac
Fitsingh en G. J. Welgevare, gedateerd Batavia den 19
februarij 1793.
Extract uit de Generale Resolutien des Casteels Batavia
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genomen in Raade van Indie den 19 februarij 1793.
Copia berigt van den Raad Extra Ordinair vriedeloogt als
tegenvoordige compagnie hun aan op zichter over de
opgediend perdato primo (1) september 1794.
Aanmerkingen van den weert heer Commissaris
Generaal Siberg over het equipagie departement dato
primo (1) september 1794.
Nota van Vanderweert op de voornd aanterkeningen van
zijn Hoog Edelheid Siberg, zijn zo Juist, en de voor
stellen daar bij gedaan, voor het belang der Maatschapij
zo hiilzaam, dat ik mij met dezelve ten volle
conformeeren, alleen verzoek ik de volgende poincten
aan Hoogstdezelve en overureging te geeven.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie op den 26 September 1794.

1794 augustus 9
Nr. 337.

•

•

•

•

•

•

•

Word kennis gegeeven van de door Commissarissen
Generaal genomen dispositien op de missives der Hoge
Regeering in dato 9 meiaen 22 juli jongstleeden, 9
augustus 1794.
Mitsgaders vande besluijten die door Commissarissen
Generaal successivelijk zijn genomen en nodig geagt dat
ter kennise van de Hoge Regering mede gebragt, 9
augustus 1794.
En wel eertelijk qualificatie tot de afschrijving van 9187
ponden
bedorven
koffijboomen van
een
geconfisqueertde parthij in het jaar 1793 met het schip
den Arnd van Java aan gebragt, 9 augustus 1794.
Uit hoofde derter zijde vermelde consideratien hebben
Commissarissen Generaal aan de gedepoorteerde
capitein luijtenant Paulus Jacobus Blanduw op zijn
gedaan verzoek weder in die qualiteit hersteld, 9
augustus 1794.
En approberen Commissarissen Generaal het door den
heer Commissasris Generaal Siberg in gediend plan ter
afschrijving van een gedeelte der Losvaatuig, 9 augustus
1794.
Als dat het Wenschelijk zoude zijn dat de overigingen
ook mede waar en afgeschaft en particulieren tot het
aanhouden van die vaartuigen zoude worden
gearriveerd, 9 augustus 1794.
En daar Commissarissen Generaal niet genoegs
geinformeert zijn af en onder de ingepreeteeren zig bij
vinden die daar tot zoude witten in Clineren, 9 augustus
1794.
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Hebben goedgevonden daar over te quireerende
consideratien der Hoge Regeering, 9 augustus 1794.
Omtrend de bedenkingen van den raad ordinair Titsingh
over het continueeren van den vaart en handel op Japan,
hebben Commissarissen Generaal zig geconformeerd, 9
augustus 1794.
Als ook mt het daar bij voorgestelde tot bereikking van
het org met, 9 augustus 1794.
Van Wel bij aan houdende onreedelijkken dat wijte den
Japan den gebruijk zal worden gemaekt, 9 augustus
1794.
en ten einde Commissarisen Generaal zig finael op dit
stut konnen bepaalen hadden Hoogst dezelve den
secretaris Daniels op gedraagen nauwkeurig na te gaan
tot van deel dat voor de compagnies uit des ten handel
[voortspruit], 9 augustus 1794.
Zuttende Commissarissen Generaal naar keurig
onderzoek laten dan nade bij gemelde memorie
voorkomende klagten over de slegt gesteldheid der
manufacteuren die voordien handel uit Nederland
worden gezonden, 9 augustus 1794.
Ten einde daar omtrend de bij de vergadering van 17 en
op van betaling te trusteren, 9 augustus 1794.
Dienend ter informatie den Hoge Regeering dat
Commissarissen Generaal aan gemelde raad ordinair
Titsingh extract den zullen laten afgeeven, 9 augustus
1794.
Bij eene volgende geleegenheid zullen Commissarissen
Generaal aan de Hoge Regering Hoogst der zelve
goedvinden laaten te komen op het adress van en raad
ordinair en extract ordinair Wiegerman en Van de Weert
vervattende poincten die zij vernemen dat bepaalt zoude
dienen te werv en bij het accordeeren der particuliere
handel aan den commandeur en opperequipagie
Meersster, 9 augustus 1794.
Gelijk ook omtrend het verzoek van den bank officianten
om eenige acteratie articul der instructie, 9 augustus
1794.
Op de bij generale missive s gedagen voordragt hebben
Commiissarissen Generaal
aan de twee onder
chrirurgijn op het hospitaals schip het ter zijden
vermelde des maandelijks douceur toegelegt, 9 augustus
1794.
en in plaats van den midcine docter Michael Doekers
hebben Commissarissen Generaal tot binnen fregaat in
het binnen hospitaal aangesteld der opperchirurgijn te
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Bantam Johan Adolph Juchler, 9 augustus 1794.
Aan den commandeur en opperequipagiemeester zal
worden voldaan de somma
van agt duijzend
rijksdaalders in vildoening van de van hun voor reek als
compagnie ingekogte Brit, 9 augustus 1794.
En daar gemelde commandeur zig verbonden heeft om
het van Bengalen verwagten koper tot gemelde Brik in
koops prijs aan des compagnie te zullen over doen, zal
het zelve bij ontfangst tot het bepoperen, 9 augustus
1794.
Zijnde onder bevordering tot capitein luijtenant
incommand op gemelde Brik geplaats den Jacobus
Herbrug, 9 augustus 1794.
Toezending van copia van der missive van den
provisioneel gezaghebber van Banda Albertus Henricus
Veuge houdende zijn consideratie op de resolutie van
heer Hoog Mogende bettrekkelijk het admitteeren van
vreemde oorlog scheepen in de oud stabilissement, 9
augustus 1794.
Zullende [merken] in rescriptie op zijne missive doen
opmerken dat de daar bij voorgestelde drie vraagen
vatten in de termen van uitterste raad, 9 augustus 1794.
Gelijk ook hier nrvens werd gevoegd copia der
bereekening door den heer Commissaris Generaal Siberg
geformeert vande zuijvere winsten vande compagnie
behaald op 973 96/125 kisten Amfioen bij vendutie
verkogt, 9 augustus 1794.
Waar na de distributie van de douceurs aan bezeijden
vermelde persoonen zal moeten geschieden, 9 augustus
1794.
Door de Advocaat Fiscaal van Indie zal des jaarlijks
moeten in doorde Water Fiscaal 600 rijksdaalders voor
amptgeld, 9 augustus 1794.
Mitsgaders van een adress door den directeur der Bank
van Leening Coenraad Martin Neun aan Comissarissen
Generaal gesuppditeert vervattende de noodsakelijkheid
van het al of niet aanhouden van en Pandbewaarder, 9
augustus 1794.
Als ook kennisgeeving van eenige schikkingen meede
aan te officianten beraamt, 9 augustus 1794.
Welke door Commissarissen Generaal zijn geapprobeert,
9 augustus 1794.
Waar in die bestaan [….] text,9 augustus 1794.
Gelijk ook op het vertrek van gemelde officianten eener
altoos is afgeschaft het ambt Paud bewaarder, 9 augustus
1794.
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Zuttende dien dienst door de ten zijde vermelde
officiaten worden verzit, 9 augustus 1794.
Waar dezelve geaccordeerd het genotden van de sallaris
gedureende de absentie van den secretaris Barends, 9
augustus 1794.
Tot vendumeester van gemelde bank zal de oudste
Commissaris werden aangesteld, 9 augustus 1794.
tot here
Om de in [textu] vermelderen is denen hebben
Commissarissen Generaal aan [ged..]nmarkt officianten
geaccordeert het remitteren van circum circa 20000
rijksdaalders na Nederland, 9 augustus 1794.
Verbod aan de banks officianten om geen gemagtig
schappen den in hur prive aanvaarden, 9 augustus 1794.
Behalven voorschrijve 20.000 rijksdaalder zal nog de
nevenstaande somma van 5507: 8 rijksdaalders des
compagnie Kas na Nederland
mogen worden
geremitteerd, 9 augustus 1794.
En op het favorable getuigenis van den Commissaris
vagelaat is aan deeze ten toegevoegd den titel en van aan
oud scheepen te Batavia, 9 augustus 1794.
Met de bank verbonden en lijwaten van de Armeniers
Manuk Jacob Jan Warten Gaspar zal als in als in texte
vermeld moeten worden gehandeelt, 9 augustus 1794.
Als ook met die de naam van Awitmahl, 9 augustus
1794.
Zullende de zelve worden verboden niet van hier te
vertrekken, 9 augustus 1794.
Waar dat gemelde Armeniers te genoegen van de
officianten tot de aflossing van hun schuld zig zullen
hebben verbonden, 9 augustus 1794.
En approberen Commissarissesn Generaall de gedaane
op neem ver ver van de lijwaten 9 augustus 1794.
Als ook tot beslitene om des maandelijks maarnus af
hoogsten twee maal vendutie van lijwaten te houden, 9
augustus 1794.
in wel om de voor rang te geeven aan de lijwaten
onderkoopman Winkelmans, 9 augustus 1794.
En ter einde der tijd geen zwaarigheeden zoude komen
worden vooortgebragt omtrend het aanhouden der
vervallen panden, 9 augustus 1794.
Aan den Raad en geweesen Directeur mitsgaders
verdere bediendens van de vernietigde Bank Courant en
Bank van Leening extract hier over den ter hand hier ovr
doen ter hand stellen, 9 augustus 1794.
Met vrijlating om waaneer een [beete] middel weeten uit
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te denken zulx voortedragen voor 20 deezer, 9 augustus
1794.
Toezending der requestte van den Armenier Elias
Jacobs, 9 augustus 1794.
Verminderde verzoek om niet bezwaart te mogen vooren
na het minder rendement van 71/2 cargies Armzijnen op
de vendutie van de bank verkogt, 9 augustus 1794.
Als welke bevonden waaren door [vreeten] te zijn. 9
augustus 1794.
zullende hier van copia aan den secretaris van gemelde
banks Jacob Paulus Barends werden afgegeven om zig
daar opt verantworden, 9 augustus 1794.
Het besluit der banks officianten om de belang hebben
der vervponde lijwaten vrijheid tegeeven tot het
viseteeren en lugten [ hunner] lijwaten, 9 augustus 1794.
Maar dat het bederf of infectie der zijde stoffen voor
rekeening der inbregers zullen blijven, 9 augustus 1794.
Laaten Commissarissen Generaal welgevallen , 9
augustus 1794.
Zullende den raad van Justiti [waar] opgedragen het
ontzegelen van een der verzegulde kamers in de bank, 9
augustus 1794.
Ende zig daar in bevindende goederen in een ander
kamer te doen over brengen, 9 augustus 1794.
om ingevolge het verzoek vanden directeur van gemelde
Bank gemelde ons Begelde kamer te worden gebruijkt
tot in woning voor den
Dog met het voorgestelde van gemelde directeur om de
papieren van credit beneevens de koopbrievenin een
ijzer geld kist in de gemelde kamer te plaatsen, 9
augustus 1794.
Als preferabe oordeelen de dat deelve in de groote geld
kasse veel sechilerde voor Brand zijn bewaard, 9
augustus 1794.
Dog bettreffende de ijzere kist der wel de gewoonte te
volgen van de papieren van credit […..] in een papieren
doors te bewaaren laaten Commissarissen Generaal aan
gemelde directeur en Commissarissen over, 9 augustus
1794.
Zullende van deese dispositie door de Hoge Regeering
merden kennis gegeven aan de banks officiaten, 9
augustus 1794.
Omtrend de bezwaaren bij een odres en Commissarissen
Generaal door den gemelde directeur der Bantam dri aan
de Adrian Bock gedaan, 9 augustus 1794.
Teegende aan hun opgelegd 1/5 gedutte in de vergoeding
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der ten agter aan staande vendutie penningen, 9 augustus
1794.
2/ Teegen de verleende qualificatie om e vervetten
panden lijwaten die in 1791 en 1792 hadden moeten
worden verkogt te laaten verkopen voor reekening der
vorige Baanks officieren, 9 augustus 1794.
En het verzoek dat ingevallen lij van het [echt] poinct
niet worden [….] dat den het bezijden voormelde
bedragen en zijn faveurs mag weren gebragt, 9 augustus
1794.
[Mitsgaders] om ontheeren te worden vsan de mindere
rendementen der panden die reeds hadde moeten zijn van
verkogt geworden, 9 augustus 1794.
Zal de Hooge Regering Commmissarissen Generaal
vanhaar consideratien moeten dienen, 9 augustus 1794.
Bettrekkelijkde door den Heer Commissarissen Generaal
Siberg geapprobeerd zwarigheeden in het berekenen der
vraagt gelden voor particuliere goederendie des
compagnies scheepen worden afgeleeden, 9 augustus
1794.
Veroorzaak door dien zommige articulieren bij de
conditien van den [e1] maart jongstleden te hoog wapen
genomen, 9 augustus 1794.
Van welke conditien in zo verre zal mogen werden
afgewijken als de omstaandigheeden zulx zal komen te
voorderen, 9 augustus 1794.
Quakificatie om aan de krijgs gevangen Fransche
officierenmet het schip Houllust tien opgebragt te
verstrekken nog ses honderd rijksdaalders in hetgeheel
een duijsend rijksdaalders, 9 augustus 1794.
Mede voor doos dezelve een missel zal worden verbiend
in faveur van de Nederlands compagnie, 9 augustus
1794.
Zullende gemelde krijgsgevangen gene bij het
verstrekken van boven gemelde somma worden
geinformeerd van zunnig daar mede te werk te moeten
gaan, 9 augustus 1794.
Gelijk ook aan der […..] geaccordeert om dagelijks een
wandeling
te
doen
de
met
zijn
krijksgevangenlandslieden
te mogen spreeken, 9
augustus 1794.
Mitsgaders dat Commissarissen Generaal geen
zwarigheid maaken om hun verzoek om met een
vreemde [….] van hier te vertrekken te accorderen, 9
augustus 1794.
Dog zal alvorens de ter zijde moeten worden georesteerd,
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Tot een vergelding van het manmoedig gedrag der
aquipagie van het schip Christophorus Columbus in het
hernemen van het schip Houllust, 9 augustus 1794.
Is aan de zelve tot een douceur toegelgd de somma van
tien duijsend rijksdaalders, 9 augustus 1794.
Wordende capiteinn opperofficianten verdere equipagie
als ter zijde vermeld te worden verdeeld, 9 augustus
1794.
Terwijl het aandeel der gemeen Europeesches als datt
der Inlanders en Chineesche klinkende specie aan hun
zal worden voldaan, , 9 augustus 1794.
En daar Commissarissen Generaal bellijk geoordeelt
hebben te zijn dat eigenaar der particuliere goederen in
gemelde schip Houllust afgeladen het haare in het
toegelegd douceur voldoen, 9 augustus 1794.
Zal door hem onder afgaan der voorschrijve goederen
moeten worden voldoen 10 percent van de getaxceerd
waarde, 9 augustus 1794.
Toezending der copia van het request doorden
gerepatrierde commandeur te Philip Hendrik De Haart
aande […] gepresenteerd, 9 augustus 1794.
Verzoekende om restitutie der daar bij vermelde
goederen als door hem gebruijkt ten dienste van het schip
De Unie, 9 augustus 1794.
Wordende de rijgendom der daar bijopgenoemde zeijlen
[….] door een quitantie den baas zeijlen akers op de
equipagie Werff Jan Al, 9 augustus 1794.
Zullende het zelve moeten werden gesteld en hanen van
den Advocaat Fiscaal vanIndien om onder zoek te doen
van waar gemelde baas zeijlennakers het verbruijkte
linnen [100] heeft bekomen, 9 augustus 1794.
Door Commissarissen Generaal geoordeelt zijnde better
te zijn dat de ingehuurde scheepen de vrouwe Agatha,
Dordrecht ende vrouw Gertruijds Petronella tot een togt
na Java werden geemploijeert den hier ter afmagting van
het sisoen te blijven stelleggen, 9 augustus 1794.
is met dus schippers het ter zijde vermelde accoord
getrekken, 9 augustus 1794.
Aanden Raad Ordinair Mr. Isac Titsingh als benoemd
Ambasadeurbij de Keijser van China hebben
Commissarissen Generaal gepermitteerd om bij het
retour neeren van door na Nedreland te mogen meede
voerentien gebrande kisten lang 5 hoogen en wijd twee
voeten of dezelde bagagie, 9 augustus 1794.
Ter vervuling vande door hetverstrek van gemelde raad
ordinair Mr. Isac Titsingh vacant geraakte amphioen van
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ontvanger generaal in Postmeester, 9 augustus 1794.
Isdan tre aangesteld den raad agterordinair van Willem
Vincent Helvetius van Riemdijk , 9 augustus 1794.
En vermindert de nader dispositie van Commissarissen
Generaal omtrend het ampt van ontfanger geneerale, 9
augustus 1794.
Op zijn gedaan verzeet
hebben Commissarissen
Generaalaan den raad extra ordinair en president van den
raad van Justitie Mr. Carel Saxe ontslag verleend om
met stilstand van gagie in zijn vorige qualiteid van raad
van Justitie te komen repatrieren, 9 augustus 1794.
Tot capitein ter zee op het schip de Zee Lelij is bevordert
den capitein luijtenant op [ged…] bodem Cornelis
Adriaans, 9 augustus 1794.
Door den onderkoopman Mr. Cornelis Eekhout bij
request aan Commissarissen Generaal verzogt zijnde aan
de qualiteid en gagie van koopman, 9 augustus 1794.
Is zulx vvan gehaud geweesen, 9 augustus 1794.
Dog met vrijlating om als in texte vermeld zig Lienover
nader bij de Hooge Regeering te kunnen adresseren, 9
augustus 1794.
Dog aan den capitein commandeur van de veldschans
Tanjong Poura Willem Diederik Pietat geacordeerd zijn
ontslag uitgemelde […] met de rang oud major der
infanteri, 9 augustus 1794.
Enen dus plaats aangesteld der capitein militair Jacob
Christiaan Vetter op ht tractement van luijtenant, 9
augustus 1794.
Pelijkook door het vacant verklaaren der vergadering
van
17en cvan de Post van in dependent Fiscaal aan Cabo de
Goede Hoopdaartoe is aangesteld den koopman
Stephanus Reijneveld, 9 augustus 1794.

1794 augustus 9
Nr. 341.

•

44

Verslag van J. J. V. Ferrij E. G. Clarrcg aan den Eersten
Super Carga en Opperhoofd van des compagnie Handel
A. E. Van Braam Houkgest, benevens de verdere
Supercarga's en Leden van de van de Commercie Raad
wegens de Nederlandsche Oost Indische Compagnie in
het Rijk van China.

1794 augustus 23
Nr. 348.

•

Missive van den Raad van Justitie te Batavia dato 14
augustus 1794.
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Berigt op het door commissarissen generaal [….] request
van Matthijs Senn van Basel,
Bettreffede zijne doleana van het raad van Justitie
vermeend appointement defacto op des heeren
[….]relatief zyne pupitte [Anna} krijgsmen,
Aanbieding van het request van den Advocaat Fiscaal
Paul Mounier waar op door den raad Appointementwas
verleend geneaden,
§ Justitie de suspentie tutoribus et curaroribus C 14. §1.
[..] de solutiominibus en,
Remarque op het verzoek door gemelde van Basel
gedaan nopenn naar pupills,
Beledigende en de uitdrukking en voord en advocaat
Fiscaal en zijn request gebiengd,
Verzoek om [instructie] welmelde raade als voor den
advice [….] van Indie,
Request juffrouw Antje Kreijsman door de stiefzoon van
den wel Edele heer Matthijs Senn van Basel,
Request van Paul Mainier advocaat Fiscaal van
Nederlands India vertoonder door den secretaris van het
eerwaarde collegievan Hemraden der Bataviasche
ommelanden Andries Jonker.

1794 augustus 23
•
•

•

•

•

Nr. 355.

Oiginale missive van Hunne Hoog Edele heeden aan
Hoog gemelde gedateerd 12 augustus 1794, 23 agustus
1794.
Origineele berigten van de Edele Heer Mr. Isaac
Titsingh; Andries Everhardus van Braam Houck
weegens het gedaan ondergedaan ondersoek na het
gehouden gedragen van den capitein koster bij de
overgave van het schip Houllust aan een Fransche kapper
annex de bij gemelde capitein en verdere deks officieren
genomen preparatourne relaazen daar omtrend, 23
agustus 1794.
Copia berigt van gecommitteerdens wegens de
bevinding van drie kisten amphioen gehorende tot de
lading van het straat Sunda hernomen Americaans schip
Canton, 23 agustus 1794.
Berigt van de Commandeur en OpperEquipagiemeester
als den bass der scheepstimmerlieden ten eilanden
Onrust Andriesse bettrekkelijk de losvaartuijgen , 23
agustus 1794.
extract notul van den 11 julij 1794 houd inde diespositie
op de verantwoordingen van de gewazen ter naats
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Ternaatsch gouverneur Alexander Cornabe,
Copia request van den capitein ter zee Jacobus van Wijn
om aan de vrije vaart te mogen overgaan annex: extract
uit de brieff van gemelde bediendens gedateerd 5 januarij
1794. 9.53
Copia smeekschrift van de burgers en ingezetenen van
Padang tot de aanhouding van die plaats, annex: extract
uit brieff van gemelde bediendens gedateerd 5 januarij
1794. § 53.
Origineele verantwoording van de gemelde resident van
Poelo Chinco Johan Frederik Zugel op de door de
Padangsche (Sumatera Westkust) bediendens tegens
hem in gebragte beschuldigingen over het verlaten
volgens een daar door bij gevoegd register, 23 agustus
1794.
Exract missives van gemelde Padangsche beciendens
van den 31 januarij en 8 april 1794 §:74-77. uit eerst
gemelde §:176-191 einclusive daar overhandelende [bij
no. 8], 23 agustus 1794.
Copia berigt van den boekhouder van den Handel op
China M: A: van Schoor omtrend de destinatie van het
Noord Americaan schip the The Americaan in de maand
december 1793 op de reijze van China in oosthoek van
Java is aangeweest, 23 agustus 1794.

1794 augustus 23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 356.

Berigt van den raad ordinair fitsingh weegens het
onderwek op het Schip Houtlust
Declaratoor van den Schiemans maat
Declaratoor van den Batteturs maat
Declaratoor van den Provoost
Declaratoor van den Oppermeester
Declaratoor van den Cadet de Marine
Declaratoor van den Sous Luitenant
Verklaring van den Capitain op het Schip Houtlust
Christiaan Laurens Coster
Tweede berigt wegens de ondervraging der op het Schip
Houtlust beschelde ge weett zynde officieren
Declaratoir van den vaandrig militairen
Declaratoir van den Luijtenant ter zee
Declaratoor van den Boosman
Declaratoor van den Constapel
Declaratoor van den Schieman
Declaratoor van den Bombardier
Declaratoor van den timmerman
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Declaratoor van den Sous Luijtenant

1794 augustus 30
•

•

•
•

•

•
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•
•
•
•
•

•

Nr. 375.

Aanteekeningen van de Heeren Commissaris Generaal
Sieberg op het Rapport van de Heeren Cornelis Eekhout
Daniel Borgstein en Conraad Martin Neun nopens de
Bataviasche negotie en Administratie Boeken
enderzelver Huijshouding.
Aanteekeningen op het Rapport van de Heeren Cornelis
Eekhout Daniel Borgstein en Conraad Martin Neun, aan
Heeren Commissarissen Generaal nopens de
Bataviasche negotie en Administratie Boeken
enderzelver Huijshouding, dato 24 julij 1794.
Specifique Somentreking van Het Versteekte op
onkosten van des compagnie wapen kamer in anno
1792/1793.
Verslag van Cornelis Josi aan Zijn Hoog Edelheid Den
Hoog Edelen Groot Acthbare Heer Johannes Siberg
Commissaris en Waarnemende directeur Generaal van
Nedelands Indie, den ondergetekende Majoor, door uw
Hoog Edelheids gelast zijnde, op te geven.
Berigt van den Majoor der Arthillerij omtrend de
aanmaKing van Goederen die uit kast worde betaald, en
welke hij zonder betaling aanmaakt als meede waar tor
de Agt Inlandsch Coelies worden geemploijeerd, en wat
de Europeesen degalijks verrigten.
De voornamste vraage Pointen weeke door den Raad
Wapenkamer beantwoord worden.
Pro memorie den Baas van de Wapenkamer Geniet den
24 augustus 1792.
Extract uijt de Notulen van het geresolveerde in Raade
van India op vrijdag den 24 augustus 1792.
Specifique Lijst van de Onkosten der Wapenkamer in
een Rond Jaar,
Specifique staat en opgaave van de Manschappe welke
aan de Wapen Kamers Magazijnen en Werk Winkels.
Explicatie omtrent de Randzoenen en Extra geld dat de
wapenkamer gezellen Maandelijk en Jaarlijks genieten.
Notitie van het geen de Edele Compagnies Jaarlijks
verstrekt tot onderhoudn en reparieeren van de Waapen
aan de Baas Waapen Kamer Word aale 6 maanden tot
leverantie van Matriaalen en gereedschapen en verder
onderhoud van de waapen is togestaan....... florins 3000.
Notitie van alle de geweeren en wapen goederen die de
order ultimo (31) augustus 1791 per restant zijn bevonds.
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Voorschreeven resolutie ten opzigt van het emploijeeren
der leden van den Raad van Justitie tot Batavia tot ander
postens
Lambertus Jansoon Haga en meede pligtiege is
behandelt geworden, heeft den suppliant Een brief aan
hun hoogldelheedens geschreeven, met verzoek om van
Banda ontslaafe te worden
Extract uijt de generaale missive der heeren
bewindhebberen ter kamer Amsterdam van den 9:
November 1789 geschreeven aan waar Hoog Edelheeden
Declaratoir van den Heer Adrianus Anthonij
sGravezande oppercoopman
Brief van
Verklaringe van verloore goederen
Extract Resolutien van de heeren commissarissen
generaal over geheel nederlandsch indie genomen te
Batavia op den 23 augustus 1794
Extract uijt de afgaande Patriasche generaale missive
van den 30 december 1791
Geordonneerd en gecommitteerd de capitains omme zig
te vervoegen aanboord van en aldaar exact op te neemen
en in perfoon te bezigtigen
Register de bijlagen, welke nevens de missive van den
ondergetekende
worden
gezonden
aan
naar
nooghdelheden
Duplicaat missive aan als in den hoofde de zes van den
ondergetekenden commisaris, gedateerd den 25 october
deezes jaars
Kopie placcaat van den 29 october dezes jaars tegen het
verkopen van geweeren aan en de behandeling der
Hottentotten
Kopie missive van den ondergetekende commissaris van
den Landdrost van Graet Rijnet, van den 12 november
1793
Rapport van de gecommitteerdens C. Brand en Egbertus
Bergh,omtrent de post de soete melks valley
Kopie ordre omtrent het ten agteren staarde werk ter
secretarije van politie
Memorie van den Capitain Ingenieur Thibault met
betrekking tot de Batterij Elisabeth, en eenige
noodvendige verhelpingen sub 20 november 1793
Begrooting van het kostende van dezelve Batterie
Elisabeth
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Berigt van den Colonel Gordon, Major Tischer en Capt.
Hogenieur Thibault, sub dato 24 november .a.b. met
betrekking tot de batterij in de Simons Baaij
Copia Missive van Landdrost en Heemraden van
Stellenbosch en Drakensteyn, van den 4 november 1793
Copia rescriptie op de zelve sub dato 14 van gezeide
maand
Request van den Burgerraad Hendrik Andreas Truter
Request van Arent de Waal
Request van den vaandrig onder afgeschreeve gage,
Nicolaas van Willigh
Request van Pierre Louis Henry Le Nieps geweesen
Capitain onder het Regiment van Meuron
Request van den geweesen Landdrost van Graaft Rijnet
Moritz Herman Otto Woeke
Request van de Huijsvrouw en Genorghigdeun van den
zig in Nederland beviden den Johannes Marthinus
Horack
Berigt van den eerstgevoren clereq omtrent de in kassa
gevondene gelden van den geaufugeerden assistent
mollerstrom
Missive van de Hoog edele Heeren Commissarissen
generaal gerigt, uit Nederland ontfangen Generaal gerigt,
uit Nederland ontfangen met het Schip Cromhout
Register den Papieren die opheeden versonden worden
aan de Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie in Cabo de
Goede Hoop
Originale Missive van hunne edelheeden aan hoog gem:
(gemelde) Heeren Commissarissen Generaal ged:
(gedateert) 3 deser
Copia Request van den Capitain ter zee Jacobus van
Citters de Reijke versoekende om voor eenige tijd aan de
vrije vaart gelicenteert te worden
Copia extract uijt de resolutien van de Bank van Leening
nopens de gevraagde elueedatien omtrend drie
beleeningen op twee verbanden gedateert 25 september
1794
Verslag van den heer commissaris opzigter van de
equipagie werff van het indienst houden der Javaansche
Seevarende
Copia bericht vanden advocaat fiscaal Mr. Paul Mounier
nopens het onderzoek na de door den Baas der
zeilmakers op de equiagie werff Jan Algeleenede zeilen
aan het retour Schip de unie
Originale missive van den Heer Gouverneur van Java
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van overstratin bedeelende bet overleiden van den
opperkoopman Resident van Japara Vincent ged:
(gedaatert) 21 september J:L: (jongstleden)
Register der bijlagen welke op heden nevens de
eerbiedige missive van den ondergetehenden worden
gezonden aan Haar Hoog edelheden, de Heeren
Commissarissen Generaal over Nederlande Indie
Duplicaat missive aan als in den hoofde de zes van den
ondergetekenden commisaris, gedateerd den 14 april
1794
Eene vergelijking van de ontfangen wijlands inkomsten
tegens de som waarop dezelve gedalouleerd gevonden
zijn
Berigt van scholarehen nopens de door den persoon van
Jan Jacob de Ziegler te houdene Privaat school
Berigt van Landdrost en Heemraden te Stellenbosch,
nopens het Carossengeld
Register der Bijlagen welke op heden nevens de
eerbiedige missive van den ondergetehenden worden
gezonden aan Haar Welke Hoog achbaar heden,
bevindhebberen, gecommitteerd ter vergadering van
17en tot het houden der correspondentie met Heeren
Commissarissen Generaal over Nederlande Indie
Copia missive van den ondergetekenden aan de wel
edele Hoog Achtbaare Heeren Beried hebbened tot het
houden der correspondentie met Haar Hoog Edelheden,
de Heeren Commissarissen Generaal
Rapporten van den Capitain Ingenieur Thibault sub dato
29 Jannuarij a.c. nopens den staat der fortification alhier
Extract Resolutie, genomen in Rade van Politie alhier
den 4 en 7 Januarij a.c. nopens tot door den capitain van
het Americaansche Schip The Three Brothers gedaan
veroek om zijne ladinge tegens wijnen en andere Hands
producten te mogen verruilen
Translaten der commissien van den Heer Chevalier de
Pelgrom, bij welke den zelve aangesteld vord tot Consul
Generaal, van vegens zijne Keizerlijke Majesteict on
zijne Koninglijke Hoogheid, den Groot Hersog van
Toscanen n Indien
Extract Resolutie, genomen in Rade van Politie alhier,
arresterende het ant voord aan gezeide Heer de Pelgrom
nopens zijne vanog commissien
Copie Missive van gem. (gemelde) Heer de Pelgrom aan
de regeering alhier verzoekende om zijne lading van
coffij, tegen des lands producten te mogen verruilen
Copie missive van burgerraden betrekkelijk tot de
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voorsige verzogte Ruiting
Copie missive van den ondergetekenden aan gem.
(gemelde) Heer Chevallier de Pelgrom, bevattende de
permissie tot de vooron Ruikinge, benevens het ant
voord van den zelven
Extract Resolutien, betreffende de instructien van gem.
(gemelde) Heer Chevallier de Pelgrom voor en dier
beneediging door zijn Capitain en Super Cargas
Generaale lijst van alle het geschut, dat zig in dit
gouvernement bevind
Adres van den Capitain Ingenieur Thibault aan den
ondergetekenden nopens de eleven bij de Genie
Extract Resolutie, nopens het Kores van Mr. Pringle om
alhier namens de Engelsche Compe. (compagnie) te
resideeren
Copia Rapport van den Colonel Gordon en Major
Fischer nopens het geschut
Register der papieren gehoorende tot den brief, die ter
ordre van de weledele gestrenge Groot Achtbaare
Heeren Willem Jacob van de Graaff, eerste raad en
direkteur generaal, en Johan Gerard van Angelbeck,
Raad ordinair van Nederlandsch India
Originale missive van heden
Duplikaat missive van den 18 oktober 1793: aam a;s om
den hoofde deezes gericht
Kopia addres van de Kolonel Pierre Fredrik de Meuron,
kommandant van het regiment zwitzers in dienst van de
kompenie gedateerd 26 December 1788, met dies
vertaaling, houden de verzoek, dat het regiment mogte
betaald worden volgenshet 6e: artikel van de
kapitulaatsie in hollandsche waarde, de gulden tegen 20:
stuivers, zonder eenige zoort van afkorting, van
afreekening of aftrek van wisselgeld
Extrakt missive de dato 26: januarij 1789 van Kolombo
aan de weledele Hoog Achtbaare Heeren Zeventienen
geschreeven, waarbij van voorschreeve verzoek kennis
gegeven is
Extrakt missive de dato 3: December 1789: door de
weledele Hoog achtbaare Heeren Seventienen naar
Kolumbo geschreeven in antwoord op evengemelde
brief
Extrakt missive de dato 31: Maart 1791 door en aan als
even geschreeven, houdende last om zich in de betaaling
en verdere behandeling van gemelde regiment sliptelijk
te huden aan de kapitulaatsie
Kopia request van den kolonel proprietaire van gemelde

H O G E C O M M I S S I E | 1107

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

regiment en van voormelden kolonel kommandant de
Meuron, rouleerende onder anderen mede over de
voorschreeve pretentsie
"Extrakt resoluutsie genomen in raade van Ceilon op den
15 April Jongstleeden, waarbij g' insereerd zijn:
Een brief door den Kolonel de Meuron den 4: November
1793: aan den Heer afgaande goeverneur geschreeven.
Een Brief door en aan als even den 3: december 1793
geschreeven
Een brief door gemelde Kolonel aan de Heeren afgaande
en aakomende Goeverneurs geschreeven"
Extrakt resoluutsie genomen in raade van Ceilon op den
27': Maij Jongstleeden, met insertsie van een brief van
den Kolonel de Meuron van den 23': bevoorens
Een gesloote paketje uit Nederland ontvangen
beschreeven aan de twee eerst genoemden aan den
hoofde deezes
Klachten over de behandeling door ceylonse messieurs
in de uijt betaling van zoldij en aan zin zegte
Extrait de la capitulation faite a Paris le 28 may 1781,
entre monsieur Charles Daniel de Meuron
Extract missive van de edele agthbare Heeren Bewind
hebberen van de O.J. compagnie zer kamer zeeland
L' état de payement du mois courant dresse d'après les
articles 6 & 18 de la capitulation & conformeinert a la
lettre de messieurs les directeurs du 29 mars 1787
En confirmer le contenu & vous accompagner ci inclus l'
etat de payement poor te mois de decembre
Les etats de payements des mois de novembre &
decembre
Recapitulation generale des sommes payees pour gages
an regiment suisse de Meuron
Antword van de onfangen brieven de Heer P. F: de
Meuron Kolonel van het regiment van Meuron.
Extrakt Resolutie genoomen in raade van Ceilon den 15
april 1794
Le projet de resolution arrete an noble conseil de regence
de ceylon le 15e du meme mois
Register van zodanige Papieren als gevoogd zijn bij de
missive van de Hoog Edele Heeren Commissarissen
Generaak dewelke onder huijdigen datum werd
afgezonden aande Hoge Indiasche Regeering
Geauthouriseerde copij bij missive den Hoge Regeering
in dato 19 september jongstleden aan wel op gemelde
Haar Hoog Edelheedens
Declaratoir van Abdul Samat Wangsa Marta Raxa Jaija
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Luitenant de wester Javaane
Exhibitie voor den weledele gestrenge Heer Arnoldus
Constantijn Mom
Relaas van den Javaan Pangoeloe Kamaroedien hoofd
over twintig Mandoors, en woonagtig en de Campong
Nengewer, toebehoorende aan mejuffrouw de weduwe
Poelman
Relaas van den Mandor Bappa Djamas en Bappa Arman,
beijde woonagtig in de Campong Sanding, toe
behoorende aan mejuffrouw de weduwe Poelman
Relaas van de Javaanen Bappa Noerul, Bappa Selo, en
Bappa Saijnie, de twee eerste woonagtig, in de Campong
Crangong en de laaste woonagtig in de Campong Rawa
Bogo, gehoorende bij de Campongs aande weledele
achtbaare Heer Fetmenger
Recollement en nader Relaas, van den mandoor Bappa
Djamal en Bappa Arman beijde woonagtig inde
Campong Sanding
Attestatie request den weledele gestrengen Heer
Arnoldus Constantijn Mom

1794 november 15 - 1795 februari 14
•

•

•

•
•

•

Nrs. 484-631.

Ontfangst der missive van Commissarissen Generaal in
den 15 october jongstleden de stricte executies, der door
hun hoog edelheden, de hooge indiasche regeering
gestelde ordere, bij alle naart van Ambon en Banda op
Java
Register der papieren de welke als bijlagen zijn geroegd
agter de missive van Heeren Commissarissen Generaal
onder ludigen datum werdende afgezonden aan de wel
edele achtbaare Heeren Bewindhebberen der
Nederlandsche oost Indische compagnie ter Kamer
Rotterdam
Copia authenticq extracten uit de missives van den
Bengaalshce gezachhebber Cornelis van Citters Arnoutz
en andere bedienden van de directie naar Herwaards
geschreeven op het van gemelde Schip de Zeebouwer
gegnoteerd
Aan boord van des compagnies gewapend schip den
hertog van brunswijk geankert leggende agter het
hoekseiland
Saamentrekkinge der Ceijlonse lasten en voordeelen,
deuurende de jaaren van 1756/7 tot 1760/1 onder heer
raad extra ordinair mitsgader gouverneur en directeur
van gemelden eijlande Jan Schruder
Ingekomen
rapports
geadresseerd
aan
de
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gecommitteerden tot en over de zaken van den Inlander
Bij gevenereerd besluit uwer hoog edelhedens 29
augustus jongst verweeken, over het generale soldij
comptoir op gedragen zijnde omme op tegeven zodanige
ordres en bepalingen als zij zouden vermeenen
Bij het resummary der notulen van den 20 december
jongsleden voorleidenen jaarlij
Duplicaat missive van den 20 december jongstleden,
besloten hebben, de paket boot de vlijt door straat Balij
naar Nederland telaaten vertrekken
Emploij van prauwen voor de compagnie
Brief van Boch voor hoog edelheeden alle deese mijne
aanhalingen in gunstige consideratie te neemen
Extract uit de generale resolutien des kasteel Batavia
genomen in Raade van India
Brief van H. Beuscher
De rustverstoring, en onveiligheid in de Bovenlanden,
tans tot een engemeen hooge graad is gekkomen
Brief van Willem Jacob Andriesse, in voldoening uw
hoog edelheid zeer gerespecteerde mondeling bevel om
nategaan, of de kaarte waar meden onze uitkomende
compagnie scheepen voorsien zijn, in du staat zijn, om
des begeerende in de cost mousson beoosten het eiland
Java door Straat Balij na deze hoofde plaats te stevenen
Zijlage order, in de oostmoissen van het land van de een
dragt, naar de zuijd kust van Java, door de Straat Balij
naar Batavia
Translaat extracten uit een Engelsch Boek ge intituleerd
memoir of the Chinasen
Brief van Sebastian Cornelius Nederburgh, bij
onderzoek bevond dat de tyd te kost was om ingevolge
het daar omtrend genomen besluit van heeren
commissarissen generaal copien te doen formeeren van
de Engelsche kaart
Brief van Simon Hendrik Frijkenius
Copia der missive daar omtrent aan den commissaris
sluijsken afgevaardigd
Request bij deeze onze secreete letteren aan te scheepen
en te gelasten, aan de scheeps overheeden welke op
zodanige tijden van Kabo de Goede Hoop naar Batavia
zullen vertrekken dat zij deduurende de aanstaande oost
moesson het eijland Java kunnen bereijken
Notitie der kaavten gehoorende tot de zeijlagie ordere
dewelke onder huijdigen datum werd afgezonden aan
den Heere Commissaris Sluijsken aan Kabo de Goede
Hoop
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Zijlage ordre in de oostmoussen van het land de
eendracht, naar de zuyd kust van Java door de Straat
Balij naar Batavia
Extract uit onze resolutie van den 22 januarij 1794, de
aan den gerepatrieerde commandeur Philip Hendrik De
Haart op gelegde vergoeding van 31219.9 rijksdaalders
Brief van Sebastian Cornelius Nederburgh, aanden
gezachebber nevens de leeden van den politiqueen raad
in Bengalen residenrende te Houglij
Bericht van commissarissen generaal in hoe verre Mr.
Hijsbertus Adrianus Jan Heldewier geconcerneerd is in
de te kort koming van het ijzer magazijn
Advis van den Water Fiscaal Mr. Willem Popkens,
houdende klachten over de buiten zijne voor kennisse
gedane over scheep van Kaneel, uit het van Ceilon
gereverteerde Schip Tijlingen
Extract resolutien van den 6 december 1794 met ter hand
stelling van een uittreksel uit een adres van den Mr.
Willem Popkens geordonneerd, mij te verantwoorden
over de door den even gemelde water fiscaal bij uwe
hoog edelheden
Hoog Edelheid gelast zynde van berigt te dunen omtrend
den toedragt eener zaak waar van ik bij ontdekking uw
hoog edelheid opstand pligtschuldig heb kunnen
gegeeven
Request suppliant van Jacobus Charles Boswel
Door uw Hoog Edelheden bij Extract uit Hoogst
derzelver gerespecteerde besluiten van den 22 deezer jar
den ondergetekende gecommitterde voor de zaken van
den Inlander,
Naamlijst van de voor vlugteerde en in de Bovenlanden
Naamlijst van de opgezetenen van het land
Brief van Sebastian Cornelius Nederburgh, de
verbazende extensie van het schrijfwerk in indie eene
plaats onder de oorsaaken van het excessief bedragen der
lasten, wannneer men let op het concideratie aan tal
dienaaren welke met groote kosten daar toe moeten
worden en gesupplier
Brieven boeken en papieren thans jaarlijks van het hoofd
comptoir Batavia naar Nederland wordende gezonden
met aanwijzing van de reductie welke daar omtrend
zoude kunnen plaats hebben
Berich van de Directeur Generaal als gewezene
goeverneur van Ceilon, ingevolge en ter voldoening aan
de resoluutsien van uwe Hoog Edelheeden genomen den
7 november jongstleeden
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Voor houding van het ongevragen van Commissarissen
Generaal omtrend het ingediend berigt op de gedaane
requisieten en hoe verre Mr. Gijsbertus Adrianus Jan
Heldewier geconcernard is in de te kort konning van het
ijzer Magazijn
Verklaaren van George Philip Gas commandeerende het
Schip Siam
Berigt dat aldaar van de uit kijk waaren gezienen 12
scheepen leggende onder het noorden eilan den kelijk
Hollandsche en Engelsche scheepen keneende van China
Request van Commandeur Andriessen, Schip Maccasser
kan met binnen de begeelden 5 dagen gereed zijn
Brief van de capitein ter zee Hendrik Anthonij Stoete in
commando op het onlangst uit Nederland gearriveerd
Schip Buiten
Request suppliant van Hertz Davids

1795 januari 21
•

•

Nr. 586.

Register der bijlagen welke zijn gevoegd agter de
missive van de Commissarissen Generaal huidegen
datum afgezonden wordende aan de Hooge Indiasche
Regeering, 1 januarij 1795.
Het ovebrengen der tij dingen uijt Straat Sunda
nauwkeurigheid geinformeerd worden die straat omgaat
op drie onderscheiden plaatsen bij de Hoek van Sumatra,
het Prince Eijland, de mand van de straat, 21 januarij
1795.
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Nrs. 587-596.

Register der papieren versonden met de pacquettoot de
Maria Louisa aan HunHoog Idelheedens de Heeren
Commissarissen Generaal over Neerlandsche Indie en
Cabo de Goede Hoop, Junij-Julij 1794. Fol: 1.
Origineel missive door de Kameren van de Generaale
Nederlandsche Oost Indie Compagnie in Amsterdam aan
Heeren Commissarissen Generaal over Nederlandsc
Indie en Cabo de Goede Hoop ter verg. van 17e en uit
dezelve in dato 28 Junij 1794, videverbaal 28 Januarij
1795. Fol: 2-32.
Copie request van Abraham Valentijn aan de Edele
Achbaare Heeren Bewend hebben van de Oost Indisch
Compagnie ter Kamer Amsterdam over de ondende
Firma van Wreesman en Valentijn in de jaaren 1791 en
1792 naar Batavia, Ceilon, en Cabo heeft verzonden
deverse lasten koopman schappen ingevolge resolutie
der vergadering van XVIj in dato 29 Maart 1791. Fol:
34-38.
Copie extract van Reinier Scherius aan de Edele
Achtbaare Heeren Bewend Hebberen van der Oost
Indische Compagnie gecommitteerd ter vergadering van
17en binnen Amsterdam over de gegevens permissie en
gemaakte schikkingen om met der Compagnie Scheppen
naar Indien etc. Fol: 40-41.
Extract uit de Resolutien door Heeren Bewend Hebberen
van de Oost Ondosch Compagnie gecommitteerd
vergadering van 17en binnen Amsterdam genomen op in
24 Junij 1794, als mede ter vergadering rapport gedaan
omtrent het request van Reinier Scherius. Fol: 43-47.
Copie request van Justus Hendrick Pfeil aan de Edele
Achtbaare Heeren Bewind Hebberen van de Oost
Indische Compagnie ter vergadering van Zeventienen
binnen Middleburg in Zeeland over de suppliant zeedert
eenigentijd zeekere somme gelds onder zijn gemagtige
de Deiderick Thomas Fretsz opperkoopman in Colombo.
Fol: 49-51.
Copie request van Pieter Hendrik van Genderen en Gerrit
Bruijn te Vreedrschap aan de Edele Achtbaare Heeren
gecommitteerde Bewindhebberen de Generaale
Nederlandsche Oost Indische Compagnie ter
vergadering van Seventienen over ter dieren in qualiteit
als generaale gemacktigdens van den Olke Andringa,
Capitain ter zee en dienste van boven gemelde Oost
Indische Compagnie te Colombo op Ceijlon. Fol: 53-54.
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"Copie request van Abraham Musketer en zoonen
kooplieden en fabricquezs in lakenen te leijden aan de
Edele Achtbaare Heeren Bewindhebberen van de Oost
Indische Compagnie ter vergadering van Zeeventeenen
binnen Middleburg en Zeeland over de supplianten op
hun request in den jaare 1791 aandelde achtb. Heeren
Bewindhebber ter Kamer Amsterdam gepresenteerd te
deertijd een favorabel appointement erlangd hebben.
Copie request van Klaus Keuken aan de Edele
Achtbaaren Heeren Bewindhebberen van de Oost
Indische Compagnie te vergadering van 17en binnen
Middleburg en Zeeland voor te Kamer Amsterdam naar
Ceijlon te vetrekken dat hij suppliant waar op aan
particulieren is geaccorderden goederen naar Indies te
moogen verzendien. Fol: 60-61.
Copie hen geslote missive van Jan Montagne aan de
Edele wel Achtbaare Heeren Bewindhebberen der
Geoctroijeerde Oost Indische Compagnie tot
vergadering van Zeeventhienen voor ingenoomen raad
met convent en overleg van de rig aldaar besinden de
scheepshoofden genood zaakt geweest zijnde te Aracan
een Engelsche chaloupje te huuren. Fol: 63-71.
Copie Memorie ter Adstructie van't versoek van Jan
Montanje burger en inwoonder der Stad Enkhuijsen voor
heen Capiteijn ter zee in dienste van de Geoctroijeerde
Oost Indische Compagnie dezer landen bij desselfe
requestege presenteert aan de Edele Achtbare Heeren
Bewindhebberen van welgemelde compagnie ter laaster
vergadering van Zeventiene gecommitteerd gedaan om
het zelve in handen van Heeren Bewindhebberen ter
Camer Enchuijzen te stellen. Fol: 72-84.
Copie hen geslote missive van onderdanige dienaren te
Kamer Enchuizen H. Hilverduijn Bruijn aan de Edele
Achtbaare Heeren Bewindhebberen van de Oost
Indische Compagnie ter Kamer Enchuijzen over
betrekelijk't verongelukken van't Schip Belvliet in den
jaar 1789 op de Kust van Aracan zijnde gecommandeerd
geweest bij Capitain Jan Montanje. Enchuijzen, 12 April
1794. Fol: 85-103.
Copie acta notaris A.R.D.R. Rodalmus deesen 20 Meij
1794 te Batavia over de Capitein Vaillant zend hier mede
papieren in dank terug aan de Capiteijn Montanje en
moet bekennen dat de sententie van de Raad van Justitie
ten regterste rigoureus is en het rapport van de
zogenaamde zeekundigen onbegrijpelijk ten minste als.
Fol: 104-105.
Register der papieren verzonden met de pacquet de Faam
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aan Hun Hoog Edelheeden de Heeren Nederburgh,
Frijkenius, Alting en van Stokhum Commissarissen
Generaal van Neerlandsch Indie en Cabo de Goede
Hoop. Amsterdam, 25 Februarij 1794. Fol: 107.
52

1795 februari 14
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Nrs. 615-624.

Missive van den Raad ordinair van India en
Ambassadeur bij den keizer van China Mr. Isaac
Titsengh Gedateerd Canton 21 November 1794
Register der Papieren afgezonden aan de Hoogedele
Heeren Commisarissen Generaal Over Nederlands India
en Cabo de Goede Hoop. Jedo Kagami, Canton 21
November 1794 Fol: 1-1.
Missive aan de Hoogedele Gestrenge Heeren
Commissarissen Generaal der des Compagnie
Bezittingen in India en Cabo de Goeds Hoop, over
bedoeling van het arrivement ter Rheede N'Ampho op
den 24 Sept 1794 Fol: 2-10.
Letter to the Nouble Henry Browne-Chef of the Nouble
English Company, about the visit of Hongut Manqua in
the name of Th. Tsontock to inform that next year is sixty
years reign of the emperor, and ask for some envoys to
Pekin as compliments. English Chief the Portugese at
Macau and Spanish Chief had already declared they will
send envoys. With translation in Dutch, Canton, 18
November 1794. Fol: 12-15.
Letter from Henry Browne to His Exccellency I.
Titsingh, replying message sent 18 November 1794.
Mainly informed about envoys for 60 years reign
celebration of the Emperor. It is said that Tsontoc want
to learn from Mr. Browne about the certainty whether Sir
George Staunton will back to China as Ambassadeur
from His Britanic Majesty or not. With translation in
Dutch, Canton 20 November 1974. Fol: 17-23.
Missive aan de Heer Ambassadeur aan de chef de
Spaanse Comp. De Heer Don Manuel De Agote, over de
celebratie van 60 jaar op de reign Hongut Manqua
(hetzelfde met de missive aan Henry Browne), Canton in
dato 18 November met dies Spaanse translaat. Fol: 2528.
Missive van den Heer Don Manuel Agoti aan den Heer
Ambassadeur, Canton in Dato 19 November met dies
translaat. Fol: 30-35.
Bijlagen tot voorm: brief behorende, (brief aan Braam,
Over ambassadeur naar Peking, van Manila?) Macau, 5
April 1794. Fol: 36.
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Missive aan Isaac Titsengh van Braam Houckgeest,
Canton in China, 15 November 1794. Fol: 38-40.
Missive aan Isaac Titsengh van R.I Dozy, Canton in
China, 15 November 1794. Fol: 42-43.
Extract Cantonse Resolutie in dato 25 September 1794,
accordeert bij J.H Bletterman (Secretarij). Fol: 45-48.
Instructie voor de Dinaaren van de commercie welke zig
van wegens de Nederlandsche Oost Indische Compagnie
zullen bevinden in China en aldaar gesamenstlijke
uitmaken den vollen raad, (24 artikelen), accordeert bij
Rr. Dozy, was geteekend bij Cornelis Kien van Citters;
C.V Oudermeulen; A. J Van der Hoop; Fredrik Heurijn;
T.W. Boers, Amsterdam den 13 September 1777. Fol:
49-64.
Instructie voor de commercie dinaaren eerste
gezagvoerders en verdere scheeps overheeden welke in
dienst van de Nederlandsche Oost Indische Compagnie
Staan te vertaekken naar Canton in het Keizer Rijk van
China om geduurende de geheele zeijze denwaares bij
hun verblijst ter Cantonse zeede, mitsgaders van daar
terug, tot zo lange zij met zijn ontslagen uijt den dienst
van gemelde compagnie zig daarna stiptelijk en in allen
gevallen te gedragen (30 artikelen), accordeert bij Rr.
Dozy, was geteekend bij Cornelis Kien van Citters; C.V
Oudermeulen; A. J Van der Hoop; Fredrik Heurijn; T.W.
Boers, Amsterdam den 13 September 1777. Fol: 65-80.
Instructie voor de commercie dienaaren van de
Nederlandsche Oost Indische Compagnie de welke zig
in het Keijzer Rijk van China bevinden over gebleeven
als die geene de welke in deezen jaare 1777 derwaarde
zullen vertrekken (19 artikelen), accordeert bij Rr. Dozy,
was geteekend bij Cornelis Kien van Citters; C.V
Oudermeulen; A. J Van der Hoop; Fredrik Heurijn; T.W.
Boers, Amsterdam den 13 September 1777. Fol: 81-93.
Odre en Reglement voor de dienaaren der commercie
den opper Meester en alle anderen welke zig in dienst
van de edele Nederlandsche Oost Indische Compagnie in
het Keijzer Rijk China Zullen Bevinden. (11 artikelen),
Accordeert bij Rr. Dozy, getekend bij U. G.
Hemmingson, Canton in China 8 October 1789. Fol: 9497.

1795 februari 19 - 1795 april 4

1 pak

Nrs. 664-687 en eenmaal ongenummerd.

•

Copie missive van de Hoog Edele gestrenge Heeren in't
Casteeel van Batavia den 19 Februarij 1795 aan de Hoog
Edele gestrenge Heeren Commissarissen Generaal
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over/betreffende dr antworden op de missive van 9
October en de vroegere missiven van den 6, 19, 25, en
29 September 1794 en successive van hoogster zelve
ontfangen gevinereer de missive den 10 en 22
November, 31 December 1794 mitsgader 21 Januarij
deeses jaars.
Bijlagen tot de missive van de Hoge Regering in dato 19
Februarij 1795.
Register der papieren der op heeren worden afgezonden
aan de Hoog Edele gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie en Cabo de
Goede Hoop. Batavia den Maart 1795.
Copie Extract uit der Notulen van het geresolverde in
Raad van Indie op den 16 September 1794, geresumeerd
zijne de eene missive van den Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal gedateerd den 13 dezer aan de
hoofden die respective schrift comptoiren te laten
afgeeven copie van de remarquis, vookomende in het
extract uit het bij Hunne Hoog Edelheeden door den Heer
Erste Secretaris Daniels en den Heer Raad extra ordinair
Neun.
Copie Extract de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie op den 16 September 1794, tot een permanente
order zo op Batavia als op Ceilon, voor zo verre de zelve
tot het laastgemelde gouvernement betrekking kan
hebben vast stellen, om zonder afwijking??
geobserveerd te worden, nament dat alle die als
onderkooplieden op mindere qualiteiten uit Neederland
aankomen.
Copie Extract de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie op den 16 September 1794, de respective
administrateurs van pakhuijzen ter deezer hoofdplaats
van wegen welm??, Hunne Hoog Edelheeden Schieurs
aan te beveelen dat alle de geene welke geem ervareneis
genoeg van het boek, houden bezitten om hunne
administratieboeken zelfs te houden, zich ten
spoedigsten tot dat werk bekwaam moeten maaken.
Copie Extract de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie op den 16 September 1794, tot een permanente
order zo op Batavia als op Ceilon, voor zo verre de zelve
tot het laastgemelde gouvernement betrekking kan
hebben vast stellen, om zonder afwijking??
geobserveerd te worden, nament dat alle die als
onderkooplieden op mindere qualiteiten uit Neederland
aankomen.
Copie Extract de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie op den 16 September 1794, de respective
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administrateurs van pakhuijzen ter deezer hoofdplaats
van wegen welm??, Hunne Hoog Edelheeden Schieurs
aan te beveelen dat alle de geene welke geem ervareneis
genoeg van het boek, houden bezitten om hunne
administratieboeken zelfs te houden, zich ten
spoedigsten tot dat werk bekwaam moeten maaken.
Copie Extract uit der Notulen van het geresolverde in
Raad van Indie op den 16 September 1794, geresumeerd
zijne de eene missive van den Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal gedateerd den 13 dezer aan de
hoofden die respective schrift comptoiren te laten
afgeeven copie van de remarquis, vookomende in het
extract uit het bij Hunne Hoog Edelheeden door den Heer
Erste Secretaris Daniels en den Heer Raad extra ordinair
Neun.
Copie verzameling/aankondiging van Hoog Edele
Heeren ingevolge resolutie un Hoog Edelheedens sub
dato 16 deeses van der ondergeteekende Visitateur
Generaal gevordert zijnde de zelfs consideratien omtrent
de vermeerdering der supposten op het generaale visite
comptoir tot jaarlijkse confrontatie der soldij boeken, de
welke met het afgeslootene boekjaar van 1794/5 een
begin zalneemen. Batavia den 26 September 1794.
Copie billet aan alle en een iegelijk bekend gemaakt,
mitsgaders alle en een iegelijk gewaar schouwt, dat
rootaan, bij ontdekking van specerijen in schip op
vaartuig, het zij ten handel op in bestelling aangebragt
wordende, de bij de wetten bepaalde peenaliteit,
tendeerende tot confiscatie van schip en lading, stritelijk
en zonder eennige conniventie zal worden ter executie
gebragt en dat de gezaghebbers van particuliere
vaartuigen. Batavia in het Kasteel den 4 October 1794.
Billet van den 20 Junij deeses jaars bepalde termijn
binnen welke moeten worden beaantwoord devaar bij
voorgesteld drie vragen door de Raade van Indien.
Batavia in het Kasteel den 24 October 1794.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, Heeren Raeden van Nederlands India, en
Heeren de Raad van Justitie desen Casteels ter sesfie van
den Junij 12 nader resumtie genomen hebbende van de
door het officie Fiscaal ingevolge en ter voldoening aan
uwes Hoogedelheden gevenereerd besluit van den 24
September des gepasseerden jaars tegens den Capitain
ter zee Jacob Thomsen ingewonne informatien, en daar
op uitgebragten eijsch, wegens heb overgeven van zijn
onder gehad hebbende bodem Willem de Vierde aan den
Franschen kaper le memeis der Raad uit de continue van
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dat gansche onder zoek gebleken. Geschreeven te
Batavia desen 16 Julij 1794.
Extract uit de notulen van het geresloveerde in Rade van
India op den 25 Julij 1794 over disponeeren door den
Raad van Justitie deezes Casteels ingedeens adres,
houdende voordragt om den in het Compagnie boijen
gegijselde Capitain ter Zee Jacob Thomsen tot de terug
komst van den Capitain ter Zee Mosfon, mitsgader van
den op het schip Willem de Vierde be scheiden geweest.
Copia a copie missive aan Willem Arnold Alting,
Gouverneur Generaal, en de Heeren Raeden van
Nederlands India, bij contract uit hoog der zelven
resolutien van den 25 passato op den 1ste deeser
ontfangen, den ondergeteekende geweesen promterim
advocaat fiscaal te gelaasten, sig satisfactoer te
vereantwoorden waarom de op heb schip Willem de
Vierde bescheiden geweest zijnde bottelier Dirk Marten
van Duijvenboden en jong Jan Thijssenbart hier nier
aangehouden zijn, den 5 Augustus 1794.
Extract uit de notulen van het geresloveerde in Rade van
India op den 25 Julij 1794 voor de ingekomen zijnde de
ter sesfie van den 25 Julij van den generaal promterim
advocaat fiscaal Mr. Willem Popkens gevorderde
verantwoording waarom den op het schip Willem de
Vierde bescheiden geweest zijnde bottelier van
Duijvenbodem en jonge Thijssebart alhier niet aan
gehouden zijn en daar uit blijkende dat den generaal
advocaat fiscaal bereeds op den 30 October 1793
gediend heeft van crimineelen eesch tegens de op de ged.
Bodem Willem de Vierde het commando gehad hebben
de Capitain ter Zee Jacob Thomsen.
Copia a copie missive aan Willem Arnold Alting,
Gouverneur Generaal, en de Heeren Raeden van
Nederlands India over de Raad van Justitie deeses
Casteels heeft ter behoorlijker tijd wel ontfangen twee
extracten uit de notulen van het van het geresolveerde in
Raade van Indien sub datis 25 Julij en 5 Augustus
jongstleeden, den 25 Augustus 1794.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 11 September 1794 over een adres van den
Raad van Justitie deeses Kasteels ter voldoening aan de
besluiten deezer Regeering van den 25 Julij en 5
Augustus jaars waar bij van ged. Raade reeden gevraagd
is waarom de op heb schip Willem de Vierde bescheiden
geweest zijnde bottelier Duijvenbodem en jonge
Thijssebaart, niet waaren geconfronteerd.
Extract missive geschreeven door Hunne Hoog
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Edelheeden aan de Ministers aldaar te Padang gedateerd
den 26 Augustus 1794, over de beschrijving welke ub.
onder de zaaken van oorlog doen, hoe en op met wijze
de Franschen die in maand December met een groot
fregat genaamd La Ville de Bourdeaux voorzien van 48
stukken canons en bemand 42800 koppen / schoon dat
getal volgens de particuliere berigten merkelijk is
vergroot. aldaar overscheenen waren de landing gedaan
en tot ons groot leedweesen Padang veroverd hadden.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raeden van Nederlands India op
den 17 December 1794 over den geweezen directeur en
commissaris van de afgeschate Bank Courant en Bank
van Leening die Bock en Vogelaar, hebben ingevolgen
het berel uwer Hoog Edel heeden bij extract notul van 25
November ?? op het requisit der Hooge Edele Heeren
Commissarissen Generaal bij extract missive voin den
10 van die maand.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raeden van Nederlands India op
den 31 December 1794 over de ondergetekende
gecommitteerde tot en over de zaaken van de inlander
hoofd de eer bij deezen na Javalijksche gewoonte aan uw
Hoog Edel Heeden verslag te doen nopens den inzaam
van der Compagnies producten, en de gestoldheid van
derzelver cultures in de Jaccatrasche en Preanger landen
zo meede van de van de gehoudene afreekening uit de
Regenten dien districten.
Kort sommarium der producten welke ter
ondertenoemene Regentschppen t' jaarlijks moeten
uitleeveren volgens de Resolutien van den 4 Februarij
1763, 3 Julij 1767, en 13 October 1789, hebben geleevert
in 1793 tot 1794. Batavia 31 December 1794.
Lijst van de schulden der Jaccatrasche Regenten. Batavia
31 December 1794.
Lijst van de coffij en clappus boomen item cardamom
irceesters zo als die op heeden in de Jaccatrasche boven
in Preanger van den bevonden zijn, geformmerd uit de
rapporten der respective regenten mindere hoofden en
Europeesche opzichters. (tt, mengikut tanggal arsip
sebelumnya)
Notitie van het geene de Europeese opzienders in de
Bovenlanden genooten hebben voor Anno 1794.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Neerlandsch India
over de verval bij extract notulen van het Hoog
Edelhedens op den 21 November jongst leden
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geresolverde opzichtelijk het request van Majoor
Jandolroij als van de militaire capitains, die dagelijks de
hoofd vragt bezetten, in dus de riseteerconde en het
piquet gehad hebben schriftelijk verantwoodingen te
vorderen nopen de compagnie en inlandsche militairen
heeft den ondergetekende Capitain Militair Benn Paul
Duverge. Batavia den 19 December 1794.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Neederlandsch Indie
over de extract resolutie van den 21 November jongst
leden haft den ondergeteekende de eere uwe Hoog
Edelheeden te veseekeren.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over den liutenant militairen commandant van de
veldschans Tanjongpeura Friedrich van Chambon heeft
de een gehad van te ontvangen Extract uit de Notulen van
het geresolveerde in Raad van Indie op den 21 xber 1794
waar bij van hem onderpresentatie van eede opgaave
geregeureerd word op het getal der op de veldschanse
Mr. Cornelis. Batavia 31 xber 1794.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over den ondergetekende Capitain Militair (N.
Buderman) heeft de een gehad van te ontfangen Extract
uit de Notulen van het geresolveerde in Raade van Indien
op den 21 November 1794 waar bij hem gelast word, om
van bericht te dienen, of hij van de bij de vijff Comp.??
mer inlanders plaats gehad hebbende ongereegeld
heeden aan de Liutenant Collonel Schapfer het noodige
rapporteerd en in hoe verre daar in voorseenige gedaan
is. Batavia den 16 December 1794.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over ter voldoening aan de Hooge ordre die den onder
geleekende ontvangen heeft bij Extract uit de Notulen
van her geresolveerde in Raade van Indien op den 21
November 1794 waar bij hem gelast wood on van bericht
te dienen of hij van de bij de vijff Comp.?? inlanders
plaats gehat hebbende ongereegel heeden aan den
Liutenant Collonel Schaffer het noodige gerapporteerd,
en hoe verre daar in voor sannige gedaan is. Batavia den
1794, W.P. Ruijghaver.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over de volgens ontfangen Extract van den 21 November
1794 neemt der ondergeteekende met grootste eerbied de

H O G E C O M M I S S I E | 1121

•

•

•

•

vrijheid uwer Hoog Edelheedens te verzeekeren, dat hij
van zijn kant nier manqueeren zal om alles meede bij te
draagen, was tot verbeetering der Inlandsche Militairen
verstrekken mogte. Batavia den 15 December 1794, J.H.
Schenk.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over den submisse teekenaar zig bij Extract van 21
November A.C. Chargeerd vind, heeft hij de een uw
Hoog Edelheedens te bericht ten, dat hij vermeld Extract
13 Sub No. ven 2 aan, gehaat de ongeregelheeden,
betreffende de vijff Compagnie Inlandsche Militairen,
geen kennis draagd wijlen dit corps of gelijk een
weesentlijk lit van de militairen staat en schoon onver de
ordres van de Capitain van de Hoofd wagt staande.
Batavia den 16 December 1794, C.T. Schleiff.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over de ontfangen hebbende Extract uit de Notulen van
het geresolveerde in Raaden van Indien op den 21
November 1794 naar bij hem (Capitain Militair) gelast
word, om van berigt te dienen of hij de bij de vijff
compagnien inlanders plaats gehad hebbende
onreegelheeden naamentlijk. Batavia den December
1794, J. Hattva.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over den Capitain Militair en Commandant van het
guarnisoen beschijden op den veldschands Mr. Cornelis
Paulus van Rhijn, ontfangen hebbende Extract uijt de
Notulen van het geresolveerde in Raade van Indien op
den 21 November 1794 waar bij van hem opgaven
gerequireerd werd onder presentatie van leden of het
getal der op de veldschande Mr. Cornelis in guarnisoen
leggende Madureezen en Sumanappers. De veldschands
Mr. Cornelis den 5 Januarij 1795, P.V. Rhijn.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over de ondergeteekende Commandeur en Opper
Equipagie Meester door uwe Hoog Edelheedens bij een
Extract uit Hoog der zelver notulaire besluijten van den
21 November J.L. gelast zijnde te berigten op in hoe
verremen zig eene goede renside zonde mogen beliven
van de middelen die aan gewend konnen worden van
Comp. haven bekwaan te maaken tot mistig omploij op
de zijdmakens kuijpers Smits en Blokkemakers winkels.
Batavia den 3 Maart 1795, I.D. Oldenzeel.
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Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, Johannes Siberg, Directeur Generaal, en de
Heeren Raaden van Nederlandsch Indie over de
gevenereerde on dat verval bij Notulair Besluijt van den
21 November J.L. om te berigten op en in hoe waar zig
een goeden uitslag zoude mogen belvoren van de
middelen die aangewend konnen werden, om der Comp.
slaaven bekwaam te maaken tot een mittig emplooij voor
een op andersoord van Ambagt. Batavia den 23 Januarij
1795, I.D. Oldenzeel.
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlandsch Indie
over de Hoog Edelheedens hebben bij Extract Hoogst
derzelver Notulair Besluit van den 21 November ?? aan
den ondergeteekende Majoor der Arthillerij gelast, op te
geeren op en in hoe verre men zig een goede reussite
zoude mogen beloven van de middelen die aangewend
kunnen worden, om Comp. slaaven bekwaam te maken
tot een mittig emploij. Batavia den 6 Maart 1795, Corn.
Jose.
Lijst ondergeteekende naamen verklaaren minner eenig
onder dan om Vederlands te zullen dienen. tt
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlands India
over den ordergetekende Leonard van Catsz Capiteijn
Luijtenant ter Zee in dienst der Edele Oost Indische
Maatschappij, als zijnde den nedenige tekenaar reede in
den jaars 1787 te Souratta op het na deeze hoofdplaats
reverteerende schip de geregtigheid als Capiteijn
Luijtenant geplaats en heeft zeedert in deeze qualiteijd
twee rejsen uijt het vaderland na deeze gewessen gedaan
als eem in het jaar 1789, per hit na China gedestineerde
schop Canton, en eene met hit jongst van den Kamer
Rotterdam gearriveerde Schip Ijzelmonde na welk
arrivement hij zig vereerd vind bij besluit eener Hoog
Edelheedens de dato 14 Julij. tt
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlands India
over de ingevolge en ter voldoening van de door uw
Hoog Edelheeden aan den ondergetekende Commandeur
en Opperequipagie Meester bij een Extract uit
Hoogderzelve zeer gecerde notulaine besluiten van den
30 December 1793 alle de tot dit Sacheus geval relalive
papieren mit de meest mogelijke eractitude
geerameneerd en voortszowel den voorafgenoemde
Capitain Liutenant Pieters als de al mede op het schip de
Batavia zig bevinde hebbende Lieutenant Harme
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Christoffel Mijer en sous Luitenants Cornelis Heertog,
Reinier Wimmels, en Jan Sievers ieder afzonderlijk
ondervraagd met allen. Batavia den 6 Januarij 1795.
Copie extract aparte missive geschreeven door Hun
Hoog Edelheeden aan den Gouverneur te Maccasser
gedateerd Batavia den 3 Februarij 1795 over de uit bij
brief van den 19 Meij 1794 gessuppiditeerde de
consideratien nopens de opraak of aanhouding van
Maccasser hebben wij met de daartoe relative papieren
den Hoog Edele Heeren Commissarissen Generaal
aangeborden en Hunne Hoog Edelheeden verzogt ons
met Hoogst derzelve goedvinden daar omtrent te willen
munieeren.
Copie de Memorie van den Raad Ordianair van Indien
en geeligeerden Gouverneur van Ceilon Johan Gerard
van Angelbeek, aan zijnen opvalgen in het Bestial van de
Malabaar, den Heer Jan van Bertus van Spall
overgegeeven. Den 30 December 1793, A. Lunel/Sekrtr.
Copie de Missive/Brief van J. Gran Angelbeek aan
Willem Arnold Alting, Gouverneur Generaal, en de
Heeren Raaden van Nederlands Indien over als zedert
wijn eerbiedigen van den 30 April jongst leeden, niet de
gouvernementen van die, nopens de berusterrenling en
den tegenwoordigen oorlog verhandeld zijn en waar bij
dus mits gewargd word met den zelvenin hunne handen
aan te vertrouwen. Koetsiem den 26 Augustus 1793.
Copie de Missive/Brief van F.E. van Larrick van Pabst
aan Willem Arnold Alting, Gouverneur Generaal, en de
Heeren Raaden van Nederlands Indien over den onlangs
van Ceilon alhier geaariveerde Sous Luitenant der
Arthillerij Franciscus Emilius van Larrick van Pabst dat
hij suppt de tijding heeft ontfangenvan het overleijden
van beide zijne voogden, en teffend met de dringenste
versoeken dat hij suppt dag op het spoedigst ter
bervordering van zijn tijdelijk geluk, zou repatrieeren als
wordende zijne preezentie in het neemen van eenige
schikkingen omtrent zijn eigene en famielje zaaken ten
hoogsten vereischt. Batavia den 27 Januarij 1795.
Copie de Missive/Brief van F.E. van Larrick van Pabst
aan Willem Arnold Alting, Gouverneur Generaal, en de
Heeren Raaden van Nederlands Indie over den voorzitter
en de Raaden van Justitie des Casteels Batavia
involdoening aan het geveneerer de besluijten Hoog
Edelheedens d.d. 17 Junij 1794, commissie gedecerneerd
hebbende, om de salarist lijst de Anno 1763 met dees
ampliatie te revedeeren en te berigten of en in hoeveare
de salairist lijst bij het opmacken van onkosten

H O G E C O M M I S S I E | 1124

•

•

•

•

•

•

•

negekomen word. Batavia den 27 November 1794.
Copie Extract uit' t Register der Resolutien genomen bij
den Achtbaren Raad van Justitie des Casteels Batavia op
den 27 November 1794 over den Raad conformeert zich
met het berigt de dato 8 November 1794 opgesteld de
Heeren Mr. Wijnand van Hoesen en Mr. Christiannus
Henricus Christophorus Wegener omtrent de salarist
lijst.
Copie de missive van J.O. Gaulier aan Mr. Jacob George
van Rossum en de Heeren Raaden van Justitie der
Casteels Batavia over de voldoening aan die de
ondergetekeen den Mr. Wijnand van Hoesen en Mr.
Christianus Henricus Christophorus Wegener op dato
den 27 September 1794 gewordene gevenereerde
Commissie op en in hoe verde salaris lijst opmaeken van
onkosten nagekomen wordt. Batavia den 8 November
1794.
Copie de Missive/Brief van F.E. van Larrick van Pabst
aan Willem Arnold Alting, Gouverneur Generaal, en de
Heeren Raaden van Nederlands India over de
ondergetekende Capitain ter Zee Dirk Varkenvisser
Dirkz gelegenheid gevonden hebbende zig bij de
particuliere vaart te konnen en gegeeven gebruik
mitsdien eerbiedigst de vrijheid uwe Hoog Edelheden
submiste verzoeken. tt
Copie Extract de Missive geschreeveven door Ministers
de Palliacatta aan Hun Hoog Edelheeden, gedateerd 16
Junij 1794 over de Engelschen Doctor te Madras de Heer
James Anderson.
Copie Extract uit een Brieft geschreven door den Heer
James Anderson aen Collonel Floijd Commandeerende
Trichinapolij gedt. Fort St. George den 9 Maart 1794.
Paliacatta den 15 Junij 1794 wasgeteekend.
Copie Extract uit de Notulen van het geresolveerde in
Raade van India over zaaken van den inlander Engelhard
na jaarlijksche gewoonte ingediend berigt en daar toe
gehoorende bijlaagen, betrekkelijk den insaam der
producten uit de Jaccatrasche en Preanger bovenlanden
in het afgeloopen jaar 1794 in houdende wijders eene
aantoening hoe veel aan schulden eenige der Regenten
bijd jongste leverentie van producten hebben afgelegden
hoe veel dezelvenaan capitaal zijn debet gebleeven. tt
Copie missive aan Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, en de Heeren Raaden van Nederlands Indien
over den ondergetekeende water fiscaal Extract te laaten
toekomen uijt Hoog Edelheden Resolutien van den 5
August A.P. Benevens een voledig Extract missive van

H O G E C O M M I S S I E | 1125

•

•

•

•

•
•

den Hoog Edele gestreenge Heeren Commissarissen
Generaal van den 9 Julij proterite behelsende last on
bevel om over de door den ondergetekende agterhaalde
aangemaakte en geleverde neevens?? zijler. 23 Januarij
1795, wasgesteld W. Popkens.
Copie missive aan Mr. Carel Saxe, Raad Extra Ordinaire
van Nederlandsch India en President neeven de Edele
Achtb. Heeren Raeden van Justitie den Castels Batavia
op den 25 Augustus 1794 over de vertoond reverentelijk
Mr. Willem Popkens dat hij voor eenige maanden aan
den boom heeft aangehouden elffpees nieuwe en twee
pees on de Zeijlon mitsgaders nog een rolzeijldock door
den baas zeijlmaker Jan Al daar gestuurt om verval gens
naar boord aan den toen hier ter Rhade geleegen
hebbende Commodore Mitchel getranspotert te worden.
Copie missive/brief aan Mr. Jacob George van Rossum,
voorzetten lid neevens de Agtb. Heeren Raaden van
Justitie des Casteels Batavia over de Heeren
Commissarissen van uwellde Agtb. Geobtineerd, en daar
in alverder benodigt hebbende dat den zig suspeck
gemaakt hebbende baas zeijlmaker Jan Al ook worden
gehoord op interrogatorien en geconfronteerd zo
verzoekt den vertoonder ten dien extentie der commissie.
Batavia den 13 September 1794.
Copie Extract de Missive geschreeveven door de Heeren
Commissarissen Generaal aan Hunne Hoog Edelheeden
gedt. 9 Julij 1794 over dat eenige tijde geliden door den
provisioneel water fiscaal bij het passeeren van de boom,
is aangehouden een vaartuig met twee oude en meurve
zijlen, door den baas der zeijlmakers van den Engelsche
Commodore Mitchell.
Compareerde van ons Commissarissen Mr. Cornelis
Adrianus Cantervisscher en Mr. Christianus Henricus
Christophorus Wegener, Raaden in den Agtb. Raad van
Justitie des Casteels Batavia present den Heer Mr.
Willem Popkens, Water Fiscaal; Willem Jacob
Andreessen, Opperequipagie Master; Jan Al Baar,
zeijlemaker in dienst; Simon Dirks, Meester Kriegt van
gem baas zeijlemakers; en Jan Bruijn bootaman?? in
dienst der Edele Compagnie, over de welke alle ilk??
afzonderlijk declareerde geen zeijlen uijt een Engelsche
boot te hebben ont scheep en ook met te weeten aan
welke zeijlen zij gewerkt hebben of het Engelsche dan
off die aan de Compagnie behoorden. tt
Veranderen der zijlen voor't Engels gearrumeerde Schip
de Britanje.
Copie Extract uijt de Notulen van het geresolveerde in
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Raade van India op den 5 Augustus 1794 over de Water
Fiscaal Mr. Willem Popkens is verstaan te laten afgeeven
en volleedig Extract uit de Missive van de Hoog Edele
Heeren Commissarissen Generaal van den 8 Julij Jo.
leeden, relatief hoogst derzelver gemenefisteerd
goedvinden, om teend de leverantie van zeilen. door den
baas der zeilmakers aan het esquaders van de Engelsche
Commandore Mitchelle met last om over het aanmaken
en leeveren van die zeilen aan vreemde Europeesen.
Copie Extract uijt de Notulen van het geresolveerde in
Raade van Indie op den 23 September 1794 over de
Water Fiscaal Mr. Willem Popkens te notieren dat de
ged. Commandeur en Opperequipagie meester
Andriesse, door deeze regeering gelast is geworden den
commodore van het alhier aanwezig geweest zijnde
esquader Engelsche gearrimeerde scheepen.
De ondergeteekendens declareeaen geseen te hebben als
dat de volgende elf pees Neeun en 2 pees oude seilen.
Batavia den 16 Meij 1794.
Verklaarende all het voormelde dezeijverewaarheid te
zijn en daar bij te blijven persisteeren. Daar op
compareerde voor Achtbaare Heeren Commissarissen
over de boom in de maand Meij gehad heeft, wanneer de
fraun niet zeijlen gedesteneerd na een Engelsche Schip
door de bedeendens van de Agtb. Heer Water Fiscaal.
Heden 6 September 1794.
Jan Al Baas zeijlmaaker en nevens gaande interogatorien
vermels ter requisitie van welw: Heere WaterFiscaal Mr.
Willem Popkens, gehoord en geezamineerd zijnde
dezelve indeervoegen heeft beantwoord zo als inmargine
van ieder articul genoteerd staat. Op heden den 15
September 1794.
Register der stukken en deesen bundel verval.
Missive van de Heer Bewindhebber E. Cralijvanger in
dato 3 Januarij 1794 over de bereekeningen omtrent den
Staat deir Comp. van welke bij mijne laatste van den 26
en 27 December de eerhad melding te maken.
Calculative bereekening van de ontfangst en
uijtgaavenbij de Neederlandsche Oost Indische Comp,
hier te lande te doen in gevalle de bezittingen in de Oost
Indien (de Caab uijtgezondeerd) van hier geen
adsistentie behoeven, naar de laasten aldaar uijt de
winsten en inkomsten kunnen goed gemaakts worden.
Calculative bereekening van de ontfang en uijtgaave bij
de Neederlandsche Oost Indische Compagnie zo hier te
land als in Indien te doen wanneer men mogt besluijten
vooraan allen met gehuurde scheepen te vooren en alle
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omslag van werven, zo hier te lande als in Indien afte
schaffen.
Copie Notitie der winsten en inkomsten gevallen op de
onderstaande comptoiren in de drie laaste jaaren, van
welke de boeken aan handen zijnt, zo als dezelve bij de
generaale boeken, na aftrek der afschrivinge en verliesen
zijn bekend gesteld.
Calculaite van het product der jaarlijkse retouren.
Copie Extract uijt de specifieke opgave in dato 4 April
1792 door Heeren Militaire Commissarissen aan
Generaal en Raaden gedaan van het getal troupen, het
welk door HunEd. voor ieder de respective
gouvernementen was voorgeslagen en hoe veel de
jaarlijkse kosten daar van zouden beloopen, zo aan
gagien,
kostgelden, randsoenen, als
vordere
emolumenten.
Notitie van het getal van Europeeese officieren onder
officieren en gemeneen militairen als ook van haare
winnende gagien, zo als dezelve door heeren militaire
commissarissen zijn voorgedragen voor de onderstaande
comptoiren.
Copie Notitie van het getal der dienaren, van Politie,
Justitie, en Comeercie als meede die welke tot de Kerken
en Schoolen, en de geneeskunde behooren, zo als
dezelve volgens de generaale monsterrol onder ult. Junij
1787 op de onderstaande comptoiren zig bevonden
beneevens van het beloop van hunne winnen de gagie.
Copie Nota der jaarlijkse onkosten de Hospitaalen, zo als
dezelve op de onderstaande comptoiren aan Heeren
Militaire Commissarissen zijn opgegeeven dat door de
Comp. Gedragen worden.
Copie Calculatie van't bedraagen van den inkoop der
retouren.
Copie last rekeening van de retouren welke men zig
voorsteld uijt Indie te zullen kunnen bekomen.

1795 februari 21
Nr. 646.

•

•

Aan de Hoog Edele gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlands India en Cabo de
Goede Hoop, de papieren welke eenige betrekking
hebben tot de te kortkoming en gedaan onderzoek in en
na het ijser magazijn. Fol: 3-8.
Register der stukken in der zake hangende voor der
achtb: (achtbaren) Raad van Justitie des Casteels Batavia
van het officie Advocaat Fiscaal nopens het ondersoek
en bevinding over de te kortkoming uit ijser maguasijn
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alhier. Fol: 10-17.
Eerstelijk een rapport door den administrateur Gijsbertus
Adrianus Jan Heldewier aan wijlen den Heer Directeur
Generaal Hendrik van Stockum annex een reekening een
transport en een aantekening boekje van verkoop. Fol:
18-31.
Request app: (approbatie) de dato 29 junij 1793 door den
Heer Pro Interim Advocaat Fiscaal Mr Carel Saxe aan
Heer Mr. Jacob George van Rossum, de confrontatie van
de bij den op neem van des compagnie ijzer maguazijn
bevonden restanten. Fol: 33-35.
Berigt van den Heer Visitateur Generaal Neun de dato 26
junij 1793, de bevinding van rapport met en benevens de
volbragt confrontatie. Fol: 37-47.
Annex een secreete notulen van het geresolveerde in
Raade van India de dato 28 junij 1793, het berigt
weegens de confrontatie van de bij den op neem van des
compagnie ijzer maguazijn bevonden restanten. Fol: 4950.
Vervolgens het op den 22 junij 1794 door de Heeren
Raden van Justitie Mr Cornelis Adrianus Cantervisscher
en Mr Christianus Henricus Christophorus Wegener ter
tafel gebragte in deser hum achtbaren gehouden verbaal.
Fol: 52-72.
Een dito extract disponerende over de largatie van den
boekhouder Daniels en den schrijver Gerardus Martijns
annex de relaasen van den deurwaarder dat daar aan
voldaan is als meede eenige relaasen betrekking
hebbende tot het sub No 3 genoteerde verbaal alle alhier
gemeekt. Fol: 74-88.
En extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade
van India de dato 5 Julij 1793 houdende qualificatie tot
het largeeken van den mandoor Abdul Rahim. Fol: 9092.
De door even gen: (genamelijk) Johannes Daniels op den
22 julij 1793 beantwoorde en door desselvs geexteert
overlijden ongerecolleerd gebleevene vraagpoincten
annex drie door hem overgegevene handtekeningen. Fol:
94-124.
Beantwoorde en gerecolleerde vraagpoincten door
Gerardus Martijns op den 22 julij 1793 annex drie door
hem overgegevene handtekeningen. Fol: 126-245.
Berigt van den administrateur Pieter Engelhard aan den
Heer afgaand Advocaat Fiscaal Mr Carel Saxe. Fol: 247255.
Een briefje van wijlen de groot agtbaren Heer van
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Hendrik van Stockum door Pieter Engelhard
geproduceert. Fol: 257-258.
Extract uijt de notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie. Fol: 260.
Brief van Johannes Wilhelmus Crose over de zack in
queestie geschreeven aan de Heer Mr Willem Popkens.
Fol: 262.
Request en app: (approbatie) van Mr Willem Popkens
nopens den tragen voortgang in het werk ter ondersoek
met den boekhouder Johannes Daniels. Fol: 264-266.
Drie particuliers verkoop boekjes der administrateurs
annex diverse annotatie boekjes versoek schriften over
spellagie reekeningen van in en verkoop van ijser werken
calculatien alles in compleet. Fol: 268-288.
Negen pees transporten van het ijser maguazijn benevens
de rapporten daar van zedert den 19 december 1775 tot
den 11 maart 1793. Fol: 290-458.
Request approbatie voor den Heer Pro Interim Advocaat
Fiscaal Mr Willem Popkens aan den Heer Mr Carel Saxe,
nader commissie verleend op de Heeren Mr Cornelis
Adrianus Cantervisscher en Mr Christianus Henricus
Christophorus Wegener. Fol: 460-461.
Relaas van exploict van den deurwaarder. Fol: 462.
Extract uijt de notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie den 31 december 1789. Fol: 464.
Een dito van den 16 julij 1791 dienende tot interpretatie
van het voorgeciteerde extract. Fol: 466.
Nog een dito van den 22 februarij 1791 waar bij bepaald
werd dat de boekhouders der respective administratien
verpligt sullen sijn bij den gedaane opneem en transport
de bevondene goederen tegens de restanten der boeken
te confronteeren en daar voor te teekenen. Fol: 468.
Copia berigt en advies over de te kortkoming van het
ijser maguasijn door den Heer Pro Interim Advocaat
Fiscaal Mr Willem Popkens aan welm: (welmelden)
achtb: (achtbaren) raede gediend in dato den 27 junij
1794. Fol: 470-491.
Den door welmelden Heer Advocaat Fiscaal op
voornoemde datum gedienden inventaris van stukken.
Fol: 493-494.
Berigt aan hun Hoog Edelheedens van welm:
(welmelden) raade de dato 16 julij 1794. Fol: 496-498.
Een extract uijt de notulen van het geresolveerde in
Raede van India dato den 19 augustus 1794 inhoudende
remarque over het gemelde berigt. Fol: 500-502.
Copia extract uijt de notulen van het geresolveerde in
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Raede van India op den 19 augustus 1794. Fol: 504-504.
Copia missive geschreeven door de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal aan welm: (welmelden)
Raede in dato 11 december 1794. Fol: 506-507.
Het vervolg de verbaal in desen gehouden voor de
Heeren Mr Cornelis Adrianus Cantervisscher en Mr
Christianus Henricus Christophorus Wegener. Fol: 509513.
Relaas van der zaake van Johannes Wilhelmus Crosen de
dato 13 november 1794. Fol: 515.
Relaas van der zaake van Johannes Wilhelmus Crosen
dito van den 16 november 1794. Fol: 517.
Relaas van der zaake van Pieter Engelhard, Gijsbertus
Adrianus Jan Heldewier, Anthonij Fredrik Folkers, Evert
Joost Lewe dito van den 22 december 1794. Fol: 519.
Een gerecolleerd declaratoir van den administrateur
Johannes Wilhelmus Crosen van den 14 en 17 November
1794. Fol: 521-523.
Een ampliatie van inventaris omtrend de te kort koming
in het ijzer magazijn. Fol: 524.
Een register der stukken in der sake van het vervolg
aangande het onderzoek omtrend de te kort koming in
het ijzer magazijn. Fol: 526-527.
Origineel berigt in dese zaek door den Heere Advocaat
Fiscaal Mr Paul Mounier aan meerm: achtb: (achtbaren)
raede gediend den 11 januarij 1795. Fol: 529-533.
Drie en dertig copia versoek schriften om afschrijving
van spellagie zeedert den 30 october 1776 tot in de
maand meij 1793 annex eenige handtekening. Fol: 535578.
Eenige uit getrokkene reekenings der voornaamste op
het ijser maguasijn te kort komende posten ten tijde der
administrateurs Casparus Hartman en Johannes
Wilhelmus Crosen. Fol: 580-629.
Een nader copia berigt van den visitateur generaal
C.M.Neun in dato 18 augustus 1794, concerneerende de
te kort kominge op het ijzer maguazijn. Fol: 631-642.
Te samentrekking van den in en verkoop door Pieter
Engelhard en Anthonij Fredrik Folkers, notitie van in en
verkoop van zoodanige, materiaelen zeedert november
anno 1790 tot ferbruari 1793. Fol: 643-645.
Aan Mr Sebastian Cornelis Nederburgh van Anthonij
Fredrik Folkers, verantwoorden van de behaalde winsten
op de sacessive particulaire gedaane in en verkoopen van
ijzer. Fol: 646-647.
Opgave van Pieter Engelhard concerneerende des
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compagnie ijser magazijn. Fol: 648-649.
Berigt van den als voren geweezen administrateur
Anthonij Fredrik Folkers, reekening courant tusschen
hem en den gecommitteerden tot en over de zaken van
den inlander. Fol: 651.
Berigt van den presenten tweede adminstrateur Evert
Joost Lewe aan Mr Sebastian Cornelis Nederburgh
betreffende de particuliere in en verkoop van ijzer en de
verdeeling van de winsten op deselve behaald. Fol: 653.

1795 april 11 - 1795 mei 27
•

•

•

•

•

•

•

Nrs. 731-799.

Aan den gezaghebber nevens de leeden van den
politeeken raad van wegens de Nederland Oost Indie
Kompagnie in Bengalen Resideeren getekend door
Comissarissen Generaal, de maatschappij van allen
handel in Bengaasche lijwaten voor Europa heeft
afgezeen.
Publicatie van de Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie en Cabo de Goede Hoop dat de op
en ingezetenen van compagnies etablissementen in Indie
op dewelke de vrije vaart en handel is opengeslets.
Aan den voorzitter nevens de leeden van den Raad van
Justitie des casteels Batavia getekend door
Comissarissen Generaal, request van Willem Hendrik
Grave van Bijland dat den advocaat fiscaal van indie
appoinctement van dagvaarding tegen hem verzogt
hebbende.
Aan den Heer Gouverneur Generaal benevens de raaden
van indie van wegens de generaale Nederland Oost
Indische Compagnie Resideerende op Batavia getekend
door Comissarissen Generaal, de capitains van des
compagnies gewapende scheepen in Straat Sunda in
gebreeke zijn gebleeven aan uit pligtschuldig kennisse te
geeven dat zig aan het schip Macasser.
Aan de capitains van des compagnies gewapende
scheepen kruijssende in Straat Sunda getekend door
Comissarissen Generaal, informatie bekomen dat
vermits het retour schip Macasser is ontdekt een lek te
hebben.
Resumtie aan te presenteeren de resolutie van den 28
maart en ter ondertekening de missives aan de Hoge
Regering en aan de capitains der in Straat Sunda
kruijssende gewapende compagnies scheepen.
In moge betrekking als ...der ...zo moet mij van de
rekening dezen beijde brieven ..., getekend door Simon
Hendrik Frijkenius.
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Aan Heeren Commissarissen Generaal bij geschrifte
kennisse hadde gegeeven getekend door Simon Hendrik
Frijkenius, missive aan den Heer Capitain Kuvel.
Aan Heer Willem Arnold Alting over de opperkoopman
Matthijs Senn van Basel suppliceert nedrigst behage hem
als groot cassier en als president van commissarissen.
Korosi tinta
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting over de request
suppliant Kersjen Hilbrands schipper van het ingehuurd
schip de Louisa en Anthonij te permitteren die goederen
aan particulieren te mogen verkopen.
Aan Heeren Commissarissen Generaal, publicatie aan
alle des compagnies dienaar om opgaave zijner vaste en
toevallige inkomsten annex januari 1794 tot april 1794
en impotente zedert de maand januarij in des compagnie
hospitaal.
Gecommuniceerde tijdingen Sebastian Cornelis
Nederburgh getekend door Simon Hendrik Frijkenius,
eene missive van de Heer Kuvel dat het Fransche
parlementair scheepje dat vaartuig het toen zeekerlijk
door de harde weste winden nog niet verder kunnen
brengen.
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting, van den oosthoeks
gezaghebber op het oogenblik het nevensgaand relaas
van den Abdul Rachman heeft op gegeeven dat hij
Pontiana komende.
Request van Kersjen Hilbrands schipper van het
ingehuurde edele compagnie schip de Louiza en
Anthonij voor verzogt een anker en touw en twee trossen
alhier.
Besoijgne van den 5 julij des voorleeden jaars te kennen
dat het repareeren van vreemde en particuliere scheepen
door den Baas der Timmerlieden van het Eijland Onrust
en de kosten, getekend door Simon Hendrik Frijkenius.
Korosi tinta
Aanteekening gehouden bij
het door den
ondergeteekende Commissaris Generaal met adsistentie
van den Raad van Indie en Commissaris over van de
Wertt gedaan onderzoek ten Eilande Onrust op den 25
maart 1795, getekend door Simon Hendrik Frijkenius.
Copij missive aan den Baas van Onrust, ten handelen
maandelijkse uitgaave uit des compagnie cassa over de
Europeesen en Chineesen ambagtslieden, getekend door
Johannes Siberg.
Missive beneffens de drie stuks bijlagen betreffende zoo
de coellies.
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Aan zijn Heer Johannes Siberg dat de bij ordonnantie
vermelde 8 stuks ambagtslieden en voor komende 54
stuks particuliere coelies.
Voldoet uit des compagnies cassa aan den boekhouder
van het Eiland Onrust Johannes Coenraad Wattig voor
deese maand augustus tot september, getekend door
Johannes Siberg.
Naamlijst van zodanige opper en onder officieren
mitsgaders Europeesch ambagts leeden als en onder
ultimo augustus deezes jaars bescheiden zijn op het
Eijland Onrust en bij de boek voort loopende namentlijk.
Naamlijst van zodanige Europeesch ambagts leeden als
en onder ultimo augustus deezes jaars in het hospitaal ten
Eijland Purmerend als impotenten nog in weezen zijn
namentlijk.
Dagelijks rapport den gewerkt hebbende manschappen
aan de in vortmering vaartuigen ten Eijland Onrust van
den 9 tot den 16 maart inclusive.
Memorie omtrent den vervoer van rijst na Ceijlon en het
emploij der scheepen voor het retour na Neederland.
Missive der Heeren Commissaris Generaal van de 29
junij 1792 en 18 julij 1792, ontwerp ter verbetering,
memorie tot verbetering van de compagnie, Souratsche
suijker handel.
Extract Patriasch generaal missive van den 11 december
1790 tot 2 januari 1794 over de approbeeren het door
verrigte met betrekking tot het gedrag van den
opperkoopman en eerste Resident van Souracarta
Andries Hartsinck.
De adviesen der Cormandelsche bediendens en verdere
papieren thans de onderwerpen der deliberatien van
Commissarissen Generaal uitmakende en ter deeze drie
voorname poincten, getekend door Sebastian Cornelis
Nederburgh.
Aan
Heeren
Commissarissen
Generaal,
de
onderkoopman Jean Baptist Ricard dispencien en scriba
van des compagnie etablissement in Japan.
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting, request suppliant
van J.J. van Maas zig na in dit voorjaar voorgestaane
zeekte thans in sodanig eene sukkelende toestand
bevindende.
Sebagian hasil scan tertutup
Copia missive van de Heer Commissarissen Generaal dat
de gezaghebber coechin china versoek toegestaan naar
Samarang te rug te om zijn vaartuijg aldaar van dies ge
breken te laaten repareeren.
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Eerbiedige opgave gedaan door den tweeden majoor van
het Regiment Wurtemberg Franciscus Beckers van
Netzen zig te hevinneren de drukkende omstandigheden
het jaar 1793 van Ceilon aankomende.
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting van Franciscus
Beckers van Netzen om de retour naar Java te mogen
verzoeken
Compareerde voor mij Stephanus Dominicus Oldenzeel
eerste gesevoore klerk ter generaal secretarij van hunne
hooghdeheeden de Hoge Indische Regering ten Batavia
in presentie van de Andries van den Bergh en Hendrik
van Welij getuigen, opgegeven poincten door gemelde
Jean Baptist Ricard antwoordere daar op door capitain
ter zee Ditmer Smith.
Aan zijn Willem Arnold Alting te Batavia uit de berigten
welke bij ons van ense commissarissen en de provinten
van Mallabar dat Hollandsche slaven van Cochim een
groot kanaal tot dien handel is.
Aan Heeren Commissarissen Generaal geeft
aeverentelijk te kennen Helena Metternack Douariere
van wijlen den heer eerste raad en Directeur Generaal
Adriaan Moens meede erfgenaame van zijn nalaten
schap en exekutria van zijn tastament.
Uit de generaale Vaderlandsche missive van den 21
januarij 1794 kennis geeven van de dispositie te
kortkomingen in diverse administratien van de
Equipagie Werff en speciaal ter aanzien van den oud
Directeur Generaal Adriaan Moens.
Aan Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsche Indien en Cabo de Goede Hoop omtrent
het voorgevallene lekkagie van het schip Macassar.
Rapport van des compagnie gewaapent schip de
Christophorus Columbus en Hertog van Brunswijk.
Aan zijn Heer Willem Arnold Alting, extract uit de
notulen van het geresolveerde in Raad van India op dato
den 13 deser maand (april) aangaande de zaak van den
advocaat fiscaal Paul Mounier R.O. (Raad Ordinair)
eischer contra Thomas Ijrons capitain lieutenant ter zee.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van
Indie den 15 april 1795 aangaande de zaak van den
advocaat fiscaal Paul Mounier R.O. (Raad Ordinair)
eischer contra Thomas Ijrons capitain lieutenant ter zee.
Copia het samentrekking van de rijst zeedert thien jaaren
herwaards off het boekjaar 178 2/3 tot 179 1/3 inlusive
op Ceijlon ingekogte uitwijzene een deezes bij gevoegd
notitie en rendement van de vermeldene rijst ten Eilande
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Ceijlon van de Malabaar Bengalen Cormandel en
Souratte.
Aan Heeren Commissarissen Generaal, aan de resolutie
of het des kompagnie belangen al af niet dienstig zij van
de Mallabaar op te breeken.
Aan Heeren Commissarissen Generaal, injungeerende
het overbrengen van alle de stukken aangaande de zaak
van den Advocaat Fiscaal Paul Mounier R.O. (Raad
Ordinair) eischer contra Thomas Ijrons Capitain
Lieutenant ter zee.
Remonstrantie van den Raad van Justitie aan de Hoge
Regering geaddresseert rakende onze requisitie van de
proces stukken in der zaken van het officie fiskaal van
indie tegens den Capitain Lieutenant Thomas Ijrons,
getekend door Simon Hendrik Frijkenius.
Consideratien over Coromandel op het Japansch
staafkoper dat aldaar verkogt is en aanthoning der
percento winst op het verthierde Japans staafkoper te
weeten.
Schriftelijk ontwerp van den Heer Sebastian Cornelis
Nederburgh omtrend om des compagnies bezittingen op
de Cormandelse Kust aan te houden, getekend door
Simon Hendrik Frijkenius.
Aan de Heeren Commissarissen Generaal, eersten
secretaris vergadering den Heer Eduard Daniels ter hand
gesteld een plan annex No.2 de reele en suijvere voor of
nadeelen op den gedreevene Japansen handel.
Bereekening van de reele en zuivere voordelen welke er
voor de kompanie overgeschoten mogten zijn op den
Japanschen handel van 1784 tot 1793 ingesloten
gedreven is (vide bijlagen).
Quantiteit sappanhout in de 10 jaaren 1784 tot 1783
ingesloten verdeeld over het getal der scheepen met
schip van Bima alhier aangebragt.
Aanmerkingen omtrent den vaart en handel op Japan.
Specifique aanwijsing der van den ondergeteekenden
negotie overdrager gerequireerde opgaaven quantiteit
aangebragt sappanhout bimas in 10 jaaren gereekend de
anno 1784 tot 1793 inclusive.
Consideratien op het berigt van den Heer Raad van
Nederlandsch Indie en Visitateur Generaal Neun over de
zuijvere voor of nadeelen op den gedreeven Japanschen
handel zeederd 1784 tot 1793 behaald.
Bereekening van de reele en zuivere voordelen welke er
voor de kompanie overgeschoten mogten zijn op den
Japanschen handel van 1784 tot 1793 ingesloten
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gedreven is.
Calculative bereekening van de waar de welke de
Japansche Handel kangereekend worden voor het
vervolg te bezitten voor de Oost Indische Compagnie in
den tijdperk van tien agter een volgende jaar en of van
1796 tot 1805 wanneer deselve gedreeven word met een
schip van 500 lasten jaarlijksch.
In onze sitting van den 11 april jongstleden wierd door
den Heer Willem Arnold Alting te onzer kennisse
gebragd een tij den advokaat van indie ontfangen extract
uit de resolutien van den Raad van Justitie des Kasteels
Batavia van den 2 dezelve maand luijdende als volgt.
Aan den Heer Willem Arnold Alting, de kapitein
luitenant ter zee voor af gemelde presente qualiteit het
schip Belvliet na dat het zelve de reise naar Bengale.
Aan den Heer Johannes Siberg, hebben de teekenaren
daar aan vervoegt in des compagnie medicinale winkel
met de volgende particuliere ingehuurde scheepen uit
nederland met schip de Louiza en Anthonij.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raad van
Indie op den 19 meij 1795, voorstel nopens de soorten
van spijkers.
Memorie van ongewilde spijkers in het ijzer maguazijn
restant.
Aan zijn Heer Johannes Siberg, bij ordonnantie van den
30 december anno passato te gelasten de onder
gespecifeerde spijkers zoude dienende zijn
Aan zijn Heer Johannes Siberg om specificq en met de
meeste accuratesse op te geeven tot welk emploij en hoe
veel door hem jaarlijks verthier voordende spijkers
benodigt is.
Aan zijn Heer Johannes Siberg, berigt nopens de voort
ambagts quartier in een jaar naar calculatie benoodigde
spijkers inzoort.
Rendement en samentrekking van zodanige spijkers
montherings broeken koopeedraat verguldsels thee natte
rijst cadjang item diveese onbequame goedeen als op den
28 februarij en 16 maart 1795 voor het ijzer maguazijn
en op de equipagie Werff.
Memorie der aan handen zijnde spijkers in het ijzer
magazijn.
Memorie van den in 8 jaaren uit Nederland gevraagde
speijkers duijkers gereekend van 1781 tot 1788 inclusive
zo mede den 5 jaarigen en jaarlijkschen verthier en de
restanten van ieder jaar afzonderlijk namentlijk.
Extraordinair vergadering absent den Heer Directeur
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Generaal van de Graaff om te delibereeren over de
inhoud der onder de secreete missive van de minister te
Malacca, communicatie is gegeeven van Riouw Sulthan
Machmoed gemaakte tot de restitutie onder horigheeden
en herstelling in dien staat als den overleeden Sulthan
Sleeman.
Copia besoigne bij Heeren Commisarissen Generaal het
voorstel om de particuliere scheepen Eensgezindheid
ende Berlicum over Ceijlon te laaten retourneeren van
een derde retour schip aff te zien.
Op qualificatie de particuliere schippers van de scheepen
de Eensgezindheid ende Berlicum over Ceijlon te
rethourneeren.
De intentie welke Heeren Commissarissen Generaal
hadden om het praesidium van den Raad van Justitie op
den wet als het zelve door de Heer Carel Saxe is bekleed
geweest.
Copia het afschrift eener aanschrijvingaan den Raad van
Justitie des Casteels Batavia houdende ons dispositien op
de remonstrantie van gemelde raade ingevolge in de van
de prosedures van het officie fiscaal contra Thomas
Ijrons, getekend door Commissarissen Generaal.
Aan den prasident en de Raaden van Justitie des kasteels
Batavia dat Hoge Regering had gerequireerd de stukken
concerneerende de procedures van den advokaat fiskaal
Paul Mounier als R.O. (Raad Ordinair) eischer contra
Thomas Ijrons capitain luitenant ter zee, getekend door
Commissarissen Generaal.

1795 mei 27 - 1795 juli 12
•
•
•
•

•

Nrs. 800-873.

Poincten ter ordre van Haar Hoog Edelheeden de Heeren
Edelheiden de Heeren Commissarissen Generaal van
Nederlandsch India en deezen rijthoek ter needer gesteld.
Grentfeste, manhafte, wijze voor zienige, zeer discreete.
De informatie betreffende de eerst schip of scheepen met
behoud van qualiteit en gagie naar Nederland.
De vaartuigensrapport door Siberg van de particulieren
schepen D'Eensgesindheid en De Berlicum naar Ceijlon
met rijst en naar Nederland.
De journal van de zeevarenden van Japan en Malacca
met het schip De Erfprins, het compagnie gewapende
schip Christophorus Columbus en het compagniesschip
Houtlust.
De extract missive va de Bediendens te Paliakatta aan de
Hooge Indiasche Regeering betreffende de negotie en de
request van Nagapatnam.
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De informatie over de toestand van scheepen, en het
schip Christofforus Columbus.
Het verslag van de Capitain en opper officieren van het
schip Houtkust.
Extract uit het journaal van het 's Compagnie gearmeerd
schip de Christophorus Columbus van Batavia naar
Straat Biliton onder zijn convooij hebbende 's
Compagnie Schip deb Erfprins naar Japan gedestineerd.
De informatie over de particuliere vaartuigen.
De informatie over oorlog scheepen of gewaapende
manschappen van vreemde natien.
De informatie over particuliere scheepen van vreemde
natien.
Vervoegende in de westzijdsche negotoe pakhuizen.
De aanhoudende zwakke lichaamsgasteld om mits en
zukkelusde met behoud van gagie.
De informatie betreffende des compagniespakhuijsen en
negotie,
Het verzoek om suppliant gunstig te permitteeren.
Het verzoek om HoogHedelheid naar het vaderland en
tevens te gaan.
Het verzoek van Albertus Cornelis Hartman aan Heeren
Commissarissen Generaal over de informatie van
Nederlandsch Indien en Cabo de Goede Hoop.
De informatie over de voorzitterschap in Rade van
Justitie.
De consideratien van de Heer Nederburgh over de
reedenen van de remonstratie.
De resumtie van de vergadering bij Heeren
Commissarissen op 19 Maart 1795.
De resumtie van de vergadering bij Heeren
Commissarissen op 26 Maart 1795.
De resumtie en verslag van de vergadering bij Heeren
Commissarissen op 1 April 1795.
Het verslag over de officieren, paarden, en equipagie van
J.H. Jugeman.
Resolutie van het den geschrevenen ropans de
gepeermitteerde reparatie van de Cochim Chinasche
bank de Armida.
Aanbieding van des zelfs gehoude journaal op zijne reize
naar Banda.
Dagregister van de reis met het schip Huijsduinen, las
voorzeilder van de gecombineerde vloot, bestaande in
het particuliere ingehuurde schip de vrouwe Elisabeth,
de bark de verwagting, en de Pantjalling de splinter,
onder commando van den ondergeteekende geligeerd
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Bandas gezaghebber Francois Van Boeckholts en begint
met.
Gecommuniceerde zei laag van de Bark de verwagting.
Ongunstige situatie der nooter perken.
Gecommuniceerde agter van een vaartuig
Raport van den staad van 't schip aan hun Hoog
Edelheedens de Hoog Edele gestrenge steeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlands
Indieen en Cabo de Goede Hoop.
Raport van de staat der sieken aan boord van 't gewapend
AJ Comp schip den Hertog van Brunswujk.
De lijst van goederen die van het Amerikaansche schip
The Betseij van Boston gekocht.
Het verzoek van James Miller, de Capitain van het
Amerikaansche schip The Betseij aan Willem Arnold
Alting om reparatie te doen.
Het bericht van den commandeur W.J. Andriesse
weegens de visitatie en bevinding van het
Amerikaansche schip The Betseij.
De informatie over de aankomst van het schip The
Betseij.
De informatie met de lijst over de eigendom en negotie
van het schip The Betseij op Mauritius en Isle de France.
De drie verzoeken van der Raad van Justitie aan de
Gouverneur Generaal Willem Arnold Alting over de
transporatie, tractement, en de gepermiteerde kisten.
De infotmatie van de Capitein ter zee, Johannes Carel
Clement over de voorgestelde acte.
De informatie over kapas van Bali, Java, Maccasser, en
China, en de lijst van goederen.
Verschillende bijlagen mit Heeren Gen De Hooge
Regering: afzenderlijke stukken.
Extract uit het register der resolutien genomen bij den
achtb: Raad van Justitie des Casteels Batavia.
De declaratie betreffende der zaake van den aanbreng
van ongepermitteerde coffijboonen met de scheepen de
Sterreshans en Westerpelle aan Cabo de Goede Hoop
gedaan maken.
De lijst van troupes op Meester Cornelis.
De correspondentie over de revovatie van de contract.
Het verzoek over de revocatie van acte.
Het verzoek door advocaat Christoffel Schultzoon om
redenen bij geallegeet en civile zonder interimont .
De lijst van de rendement van zodanige 1060 kisten en
26 bollen amfioen, diverse soorten als op den 17 Junij
1795.
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De informatie over de ziekte en het verzoek over het
hopital op Eijlande Onrust.
Rapport over de geprojecteerde verbeeteringen en de
barracken der reserve, omtrent de waterplaats.
Verkorte bereekening der*** de nieuwe Commandantds
woningen en de nieuwe wapenkamer binnen de ***
plaats.
De informatie over de Inlandsche en Europesche
militaire.
De koeksirs M.M. verzoeken verschooning over de niet
toezending der negotieboeken.
De gefoormeerte last en staat-reekenningen.
Communicatie van het deezer gene circulair
aanschrijven relatif de admissie van vreemde natien.
De informatie over geheel Nederland Indien en Cabo de
Goede Hoop.
De negotiesvervoer door particulieren naar Nederland.
De toestand van de negotie en militaire in Nederlandsch
Indien en Cabo de Goede Hoop.
De extractie van een nieuwe l*** en een prauee tot aan
de zuijd westkant van de post Rijswijck, ten einste van 't
nieuwe corps inlandsche ligte zuijlen.
Extract uit de Resolutien van Commissarissen ter zee en
te velden.
Extract uijt de Resolutien van de Heeren
Commissarissen ter zee en te velde.
Extract met tesolutien van Commisarissen ter zee en te
velde.
Consideratien over de bekende remonstratie van den
Raad van Justitie.
De informatie over de handel en directie van amphioen
Tijding van Bantam van de aankomst van scheepen in
Straat Sunda.
Tijding uit Straat Sunda.
De informatie over de scheepen van Engeland, Armenian
Marchant en Frankrijk te Anjer.
Informatie over vijandelijke scheepen in Straat Sunda.
De informatie over de Europesche, Madoeresche en
Somenepesche Militairen en de oorlog met Franschen.
De informatie over de zuiker-moolens, cultuur op
Batavia.
Missive van Banda. Afzonderlijke stukken.
De requeste door Willem Hendrik Van Bijland.
De informatie over de koning van Trevankoor.
Den ondervolgende militairen bescheden bij de van
Ceijlon alhier g'detacheerde Compagnien.
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1795 juni 21
•

•

•
•

58

De reize en verzending naar Nederland.
De lijst van de slot op de Bataviase negotie boeken
ultimo Augustus 1794.
Aanmerkingen op het slot der Bataviase negotie boeken.
Afgegaane brieven apart.
De aanwijzingen van Heven Poelman, Carel Saxe,
Albertus Henricus Wiese, enz.
Raport van den staad van 't schip aan de Hoogedelen
Geststrengen.
De azending naar Nederland.
De consideratien over de bekende remonstratie van
Frijkenius.
Communicatie van de Heeren Daniels van hun laent aan
de caab.
Rapport van de staat der sieken aan boord van 't
gewaapend 'S comp: schip den Hertog van Brunswijk.
Tijding van Captn: van Harlem van Java.
Informatie over het schip de Christophorus Columbus.
Kennisgeving van het vertrek van Banda der geligden
van scheepen.
De informatie over de negotie in Ceram.
Het gegeven betreffende de vaartuig van het gewapende
's compagnie schip De Hertog van Brunswijk.
Nrs. 820-823.

Duplikaat berigt nopens diebaaren in Kolumbo aan
Commissarissen Generaal, de verankering van het
negotie werk van dispositie op eene met het schip
vreedenburg
ontfangen
missive
van
heeren
Commissarissen Generaal in dato 21 meij 1794. Fol: 119.
Extract missive de dato 21 April 1795 door de
gerenereerde Ceilonsche Regeering aan Hunne Hoog
Edelheedeb de Hooge Indiache Regeering te Batavia
geschreeven. Fol: 21-33.
Extract resolutie genoomenen Rade van Ceilon vrijdag
den 13 Maart 1795. Fol: 34-53.
Extract missive de dato 18 februarij 1795 van Kolumbo
aan Hunne Hoogedelheeden de Hoog Indiasche
Regeereing te Batavia geschreeven. Fol: 55-68.

1795 juli 18 - 1795 september 26
Nrs. 875-971.

•

Brief over geinformeerd wierd dat in straat Sunda twee
Fransche Fregatten van 44 en een brik van 20 stukken
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kennis waaren gezien en dat et uw hoog edel was dat het
zich hier op de kiest bevindend S'lands fregat van oorlog
de Amazone en compagnie gewapens schip de Hartoch
van Brunswijk zich ten eersten naar de Hoopplaats
begaaven ik niet in ben gebleven.
Missive over het eerste ogenblik mijner aankomst in
deeze provincie alle mijne zorg en maatreegelen daar
heen heb gederigeert om de welvaard van de
maatschaappij te bevorderen en zonder op houden daar
in volherdende met alle trouw en eerbied blijve.
Bij de deezen jaare ontfange geerde rescribtien van de
Hooge Indiasche Regeering sub dato 9 januarij is ons
aangeschreeven dat in het door den chinees Tjo Djisoeij
gevoerd vaartuijg bij de vershijning daar van ter Indias
hoofd plaats eenige specerijen gevonden zijnde.
Missive over smeekbeede dierbare landvoogd en agtbare
raaden is deeze eerstelijk dat uw wel edelen agtbaare
kennis gelieven te dragen van het gantsche gedrag van
den supliant geduurrende zijn verblijf in Banda.
Missive over geheel buiten vermoeding van iets teegen
de wetten begaan te hebben was ik gerust in eenvoudig
heid mijns herten maar dien dag die voornoemde 19
februarij trof mij zodanig dat ik bij na van droefheid
radeloos weird het was den ontfangst van drie extracten
bij welke kwam te blijken dat er eenige specerijen in het
vaartuig van den Chinees Tjio Djisoeij gevonden waren
en van welke den supliant de verzonder was.
Negotie boeken Coenraad Martin Neun is gebleeken dat
de staat rekeningen der respective comptoiren als nog
meerendeels een abuseve vertoning opleveren welke bij
het opmaken aldaar der generale balans van compagnie
bezittingen schadelijke gevolgen na zig sleepen.
Missive over Commissarissen te velde bereeds alle
mogelijke moeite aangewend hebbende tot versterking
van het corps articulerie.
Extract uit de resolutien der Heeren Commissarissen ter
zee en te velde genomen op den 15 julij 1795 over
geresumeert zijnde een adres van heeren commissarissen
over de militie aan den Hoog Edele gestrengen Heeren
commissarissen generaal.
Extract uit de resolutien der Heeren Commissarissen ter
zee en te velde genomen op den 15 julij 1795 over Den
commissaris van de weert kennis gegeeven hebbende dat
zijn van den commandant op meester Cornelis opgave
gevordert hebbende hoe veel officieren on der officieren
en gemeene zich onder de aldaar guarnisoen.
Antwoord van wij hebben wel ontfangen uwe missive
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van den in deeser lopende maand waar bij ter onzer
kennisse brengd de genome martregelen op den ontfanst
so van de brieven van hun hoog edelheden Frijkenius en
Alting van den als ons op gevolgd aanschrijvens van den
4 bevorens. Op het daar toe door ons genome besluit het
welk wij uw edel bij missive van dien zelfden dog over
de landweg verzonden hebben meedegedeeld.
Missive over Ik nadgisteren bij retour alom de nodige
orders gesteld in de negorijen om de drie man die hier
van uw edele man Bark Venus zonder reden weg gelopen
zijn te agter halen en op te zacken onder belofte van een
Tooij Tje dan men heeft wij nog geen rapport gedaan
waar zij zijn.
Letters to the honble company general of all the affair of
the Hollands company in the east Indies Batavia (Bahasa
Inggris)
Missive over bezittingen der compagnie heb moeten
aandoen in het jaar 1790 werd ik op speciale anthoriteit
van heeren bewind hebberen door het residentschap van
Bombaij gelast om eene reise.
Missive over zeekere naricht ontvangen dat op
compagnie gewapens schip de Hartoch van Brunswijk
niet is kunnen afgegeeven worden de schriftelijke order
die ik aan den daaren op commandeerenden capitain van
straalen had afgezonden om weder naar deze rheede te
rug te keeren of shoom een daar toe geemplojeerde
prauwmajang tot bij het Boomtjes eiland dit schip heeft
nagevolgd en zo wel van Paccalongang als Tagal en
Cheribon alle mogelijke moeiten daar toe in het werk
gesteld is.
Den Sabandhaar en licentmeester heeft d' eer uw Hoog
Edelheid specificque aan te presenteeren het geene door
de Chineesche jonke aan contante spaanse maaten is
uitgevoerd geworden.
Besloten heeft de Hoge Regeering op het favorabels
Hoog edele heeren commissarissen generaal voor
tedragen.
Request van klerk ter generaale secretarij Stephanus
Dominicus Oldenzeel zig vleijende dat uw hoog
edelheeden in zijn dienst geen minder genoegen neemen
den in dier van zijn voorzaat die in 1786.
Missive over onse nadere beveelen versoekt hoedanig als
nute handelen met s'lands fregat Amazon dat toen in
actief en dus uitteloos ter Rheede van Samarang moest
verblijven.
Missive over Dat niet allen compagnies gewaapens schip
de Hartoch van Brunswijk behouden op Batavia was
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aangekomen maar dat Hoogst dezelven ook beslooten
hadden het zelve met het gearmeerd schip de
Christophorus Columbus en de Brik Harlingen neder te
spoedigen naar Java te zenden.
Extract uit een bericht van de Bataviasche suijker
molenaars in dato den 19 junij 1795.
Memorie van zodanige Poeder Zuijker als er seedert het
jaar 1773 ofte in circa 15 jaaren van de volgende
comptoiren na de hoofd plaats versonden is.
Missive over agter volgens de mondeling last door Uw
Hoog Edelheid aan de eerbiedige teekenaar deses
gegeeven ter opgave van de reeden waarom of de zuijker
die de respective zuijker moolenaars alhier thans aan
compagnie komen te leeveren voor het grootste gedeelte.
Heeren de van Ceijlon ontvangene papieren en bijlagen
bestaande in eene rescriptie gedateerd kolombo van den
18 april 1795, een extract missive aan de Indiase
Regeering van den 18 februarij 1795, een extract missive
aan de Indiasche Regeering van den 21 april 1795, een
extract resolutie gedateerd Ceijlon den 13 maart 1795.
Ter voldoening aan de order van Uw Hoog Edele
gestrenge
groot
Agtbaare
gebruikt
gen
ondergeteekenden Fabriek de vrijheid die soorten van
Houten welke onder correctie zouden werden afgestaan.
Het is eene algemeene waarheid bij heeren
commissarissen generaal reeds meermalen op gemerkt
dat de meeste dienaaren met kunnen leven van de wettige
inkomsten hunner bedinningen en hem bestaan vinden in
so genaamde stille winsten die al veel door hun worden
genoten tot praejudicie van des compagnies of die
algemeene belangen.
Het voorname waar op men bij eene nieuwe te maakene
shikking en inrigting ten eijlande Onrust voor het
vervolg na het shriftelijk voorstel van zijn Hoog
Edelheijd Frijkenius diend te tetten is eijgentlijk de
inkomsten die aan dent baas van Onrust soude worden
afgegeeven.
Missive van den Gouverneur van Malacca Abrahamus
Couperus aan de Hoge Regeering te Batavia gedarert den
18 februari 1796.
Missive van den 24 der afgelopene maand julij heeden
bij ons ontfangen hebben wij gereflecteerd hoe uw edele
beneevens de heer kapitain Kuvel in het begrip staan.
Missive van Hun Hoog eedelheden Frijkenius en Alting
van den als van Uw Hoog Edele gestrenge van den 4 der
gemelde maand voor welke zo gratieure approbatie
mijne verrichtingen ik den vrijheid gebruik Hoogst
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dezelven.
Missive van de Hoog Edele gestrenge heeren
Commissarissen Generaal van den 25 dezen waar van ik
de een heb Uw Edele gestrenge daar bij nader in
consideratie geeven of het met voldaende zoude zijn dat
S'Lands Fregat van oorlog de Amazon benevens het
gewapend Christophorus Columbus en de briek
harlingen voor eerst bleeven gedestineerd tot dekking
der Javasche kus en tot dat einde eene positie namen bij
Poelo Mandalika.
Missive over vertrek van de reede Batavia gedurerd
mijnen op haarstogd tot de rheede Samarang heb ik niets
werkwaardigs gezien nog ontmoed bij schip De
Christophorus Columbus.
Weekelyks rapport van de korte sterkte op de gewapende
compagnie's scheepen ter rheede Samarang.
Rapport van de staat des sieken aan board van het
gewaapend des compagnie schip de Hertog van
Brunswijk.
Rapport van den staad van des compagnie gewaapende
scheepen aan de Hoog Edele gestrenge heeren Mr.
Sebastian Cornelis Nederburgh, Mr. Simon Hendrik
Frijkenius, Mr. Willem Arnold Alting en Mr. Johannes
Siberg Commissarissen Generaal van geheel Nederlands
Indie en Cabo de Goede Hoop.
Missive over De Huisvrouw van de ongelukingen
Christiaan Laurens Koster ten uitersten noorgeslagen
door aen sontantie dis aen achtbaare raad van justitie
deezes casteels aen 29 julij
Extract resolutie van den 2 april 1795 en de zaak van den
advocaat fiskaal van Indie Mr. Paul Mounier als R.O
Eijschier.
Request van C.F Foxes huisvrouw van Christiaan
Laurens Koster verzoekende om reedenen daar bij in het
breede geallegeerd dat wij uit een landsvaderlijk meede
dogen aan haar zouden toestaan dat haare voorname man
mogte hier blijven en bij de partikuliere vaart een bestaan
soiken.
Missive over bij de aankomst van s lands fregat
medemblik op deese rheede hebben wij de authentieke
tijding bekomen dat de Fransche natie in de januarij
deeses jaars het ferritoir van de republiek geheel heeft
geineraheerd.
Register der bijlagen gehoorende tot de missive die
onder huijdigen datum aande Hoge Regeering werd
afgesonden.
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Verzoek tot intrekking der ordres nopens de onterdictie
der partikuliere vaart op Java.
Missive over vaartuig of zo genaamd Chineesche Jank
om daar mede ter handel te doen vaaren thans ingevolge
de aan hem door Hun Hoog Eedelheid de Hooge
Indiasche Regeering verleende concersie valladen
gereed legt.
Missive over den Chinees Pang Gwong onlangs van
Ternaten alhier te Samarang gearriveerd hij suppliant
bereeds 24 daagen alhier heeft vertoefd rut hoofde van
het door Uwel Edele gestrenge achtbaare gelegt ambargo
op alle de hier ter rheede zijnde scheepen.
Der ondergeteekende Chineese Anachoda Lie Thiansong
perpaduakang van Maccasser op den 24 julij alhier
aangekomende vervreimoedigt zich uwel edele
gestrenge achtbaare met alle eerbied onder het oog te
brengen.
Missive van kapitain Kuvel direct kennis gegeeven van
Hoogst derselven daar bij vervaten goedvinden dat
S'lands Fregat van Oorlog de Amazone benevens de
gewapende scheepen de Hartoch van Brunswijk en
Christophorus Colombus en de Brik Harlingen.
Overweging van uit hoofde van geeds gebrek vind sig de
hooge regeering on de nord zakelijkheid om en
voldoening der jongst gepresenteerd dree onders
cheidene wessees ten lasten van de compagnie en te
faveure der Engelsche getrotten aes.
Missive over Hier op gegrond Hoog Edele Gestrenge
heer is het dat ik mij vervrijmoidigt om nogmaals mijner
33 kisten patnasche amphioen aan de edele compagnie
aan te presenteeren 450 rijksdaalders contante secie per
kist en 400 picols.
Missive over verpligt van dende Uw Hoog Edelheedens
met alle eerbied ter kennis te brengen opgisteren zijnde
den 13 augustus de non betaaling der wissel ten lasten
van de Edele oost Indiesche Compagnie onder Uw Hoog
Edelheid berusting te hebben geprotesteerd.
Protest van den heer Robert Jones super carga van het
Deensch particulier schip nicobar jongst franquebar
alhier gearriveerd thans in loco de welke mij ten bij
weezen en onder vertolking.
Missive over den manhaften heer Benjamen Moore
capitain van het jongst van Bengalen alhier gearreveerd
Engelsch particulier schip Calcatta thans in Loco.
Ingekomen notarieele actens is verstaan te noteeren dat
de Engelsch capitain Benjamin Moore en den super
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carga Robbert Jones geprotesteert hebben teegen de non
betaling der door de ministers te Bengale en Ceilon.
Relaas aan de Hoog Edele gestrenge heeren Sommes
Saressen generaal over geheel Neerlands in deen en
Cabo de Goede Hoop wegens het voor geveallene tussen
den onder geteekende den admiraal generaal K.G
Elphinstone den Edele Heer commissaris A.J Sluijs kenis
a Cabo de Goede Hoop.
Missive over nodig geagt Ur bij deezen aan te schrijver
en te gelasten om op de rheede van Cabo de Goede Hoop
en in Baaij Fals ten admittereeren als scheepen van eene
mogendheed die in vriendscap en alliantie is met hunne
Hoog mogenden.
Proponeeren over den ondergeteekende benevens den
admiraal sir George Keith Elphinstone is door zijne groot
Brittannische majesteit gelast om mit te nodigen en te
proponeeren aan het gouverment eshtablishment van
Caab de Goede Hoop te accepteeren enzig te stellen
onder de protectie van Groot Britannie tot dat er een
generaale bevreediging der onlusten in Europa.
Bijlage behoorende bij relaas wegens het voorgevallene
tussen den ondergeteteekende den admiraal generaal
elphenslane en den edelen heer commissaris A. J.
Slejskens a Cabo de Goede Hoop.
Critieke tijds omstandigheeden ons verpligt vin dende
om voor eerst en tot dat wij eenige positive narigten uit
het vaderland zullen hebben ontfangen de afzending van
scheepen naar Europa.
En volgens andere tijdingen die insgelijks vrij
geloofwaardig zijn hoogstdsselfs politieke en militaire
charges in dienst van de republiek zoude hebben
gerezigneerd so hebben wij ons verleegen gevonden met
de expecditie der depeches aan welgemelde.
Verstrekkingen uit de respective administratien als nog
geschieden op den voet bepaalt bij Uw besluten op de
consideratien van wijlen den gouverneur generaal van
der Parra over de vermindering van compagnies omlag
hier ter hoofdplaatse.
Missive over de Heer capitain Kuvel commandeerende
S'lands fregat van oorlog de Amazone is conform mijn
aan zijn Edele gedaan en Uw Hoog Edele gestrenge bij
mijne jongste letteren van den dezer bedeeld verzoek van
desselvs kruistocht bij Poelo Mandelika gisteren alhier
ter rheede gekoomen.
Onder missiven neemt dit met meg de noodzaakelijkheid
nog ontslaat ous dit van de plient maar mij zijn hier om
des te meer verbouden om op middelen bedagte weesen
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die de anders om eenmijdelijk te wagten druevige
evenementen.
Aantekenningen op de bedenkingen van den heer Mom
over een verkeerde expiratie te meeg brengen en een
graate strem.
Aantekeningen op het Adries van den heer raad extra
ordinair Mom dato 28 augustus 1795 omtrend de
tegenwoordige tijdsomstandig reeden.
Aanthoning weegens den staat van S compagnies geld
middelen in coutante munt spetien en het emploij
dezelven gedurende de twee laaste boekjaaren in 1793/4
en 1794/5 .
Notitie hoe veel maandelijks uijt des comp cassa beswaar
des gewoone last reekening zo in papier als coutanten uit
betaald te weeten.
Notitie van den boekjaaren 1793/4 en 1794/5 in de groote
geldkamer ontfangene en daar uit verzoudene contanten
stem aafgaad en blaar grid en zelven te meesten.
Notitie van de contanten met boekjaar 1793/4 en 1794/5
uit de groote geld kassa door den groot kasser uitleetaald
tot den inkaaj van deste meldene producten.
Marginale aantekening op het berigt van den heer raad
extra ordinair Mom in dato 28 augustus 1795.
Speculatie en memorie van renant en onder dato deeser
mer bijroegine was inmiddens voor gewanee.
Notitie der prijzen van zodanige goederen als zinde
1781/2 tot 1785/6 aan particuliere ingezetene en vriemde
natien uit 's compagnie voor raad zijn afgestaan teweten.
Memorie van de onder volgende pond goederen op
bedigen datum aan handen met bekendstelling van het
afgeladene in de thans noch op de rhede leggende
schepen de ondernemeng gedestineert naar Nederland.
De aan ommestaande zijde gespecsudeerde ponds
goederen berekenen calculatief aan lasten als volgd.
Missive over vindende om eenige buitengewoone
temporaire middelen aan te wenden ten einde
S'compagnies kassa alhier ter hoofdplaatze van eene
genoegzaame quantiteit contante peningen te voorzien.
Hebben wij ten dien einde goedgevonden uwel edele
beneevens de ministers van cormandel en suratte,
Bengalen en suratte, Bengalen en cormandel.
Missive over de noodzakelijkheid welke is voorgelonden
om in het over de Inlandsch militairen welke berends en
dienst zijn en bienen kosten noch van Java venoogt
worden.
Bericht van de administrateur der medicinale winkel
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wegens stoken van Ohy uit mannetjes nooten foelij.
Missive over ingevolge uwel edele gestrenge groot
schrift geerde ordonantie van den 16 julij 1795 sig op den
17 daar aan vervaegt hebben, in de medicinaele winkel
deses casteels waar hun is toegewoogen geworden
twintig ponden bruijne foeli die vervolgens naa het
laboratorium gebragt in hun bijwesen zijn toebereijd in
gestookt tot twee maalen.
Brief van den ambassadeur Fitsingh gedateerd Canton in
China den 15 meij jongsleeden behelsende den untslag
van de hun op gedrage commissie mogen wij met afzijn.
Brief van den dezer gegeven order verstrek de heer
capitain Kuvel comandeerende S'lands fregat van oorlog
de amazone met compagnies gewapende sheepen de
Hartoch van brunswijk en de Christophorus Columbus.
Shrijvens van den 17 dezer aantebieden had ik alle
reeden om te kunnen vast stellen dat de heer capitain
Kuvel met het onder zich hebbend esquader.
Antwoord op Uwel Edele gestrenge missive van den 14
dezer verzogt ik den zelven bij briev van den 17 daar aan
waar van ik het duplicaat dezen doen vervallen om in
stede van direct naar Japara te verstrekken.
Missive over bekomen van de ordres aan hun bereids den
18 deeser nader afgevaardigd om ten spoedigsten de
reijse met het convoij naer herwaards voort te zetten
waar van wij uw edele geene speciaal kennisse hebben
gegeeven om dat daar door geene minste verandering
was gemaakt in onze vorige besluiten.
Missive over met het onder zich hebbend esquader en
canooi alhier ten anker en vermits zijn edele niet
gehositeerd heeft te voldoen aan het voorstel en verzoek
dat ik denzelven bij mijnen gemelde briev gedaan heb
om direct weder den steven naar Batavia te wenden.
Request van suppliant Michiel Dockers m:d en binnen
regent van het buiten hospitaal.
Request van suppliant Mr. Albertus Cornelis Hartman,
Mr. Wijnand van Hoesen, Mr. Christianus Hericus
Christophorus Wegener raaden van justitie om een
middel van bestaan gedurerd hun verblijf alhier.
Eerbiedigt te kennen dat hij in A 1793 aan de particuliere
vaart zijnde als gezaghebber bescheiden is geweest op de
particuliere Hollandse Snauw de goede verwagting dat
hij als zodanig met gedagte snauw op zijne rheise van
Padang naar Batavia Krijsgevangen gemaakt bij de
fransche capitain le meme commandeerende de kaper
L'hirrondelle dat hij op zijne daar toe gedaane instante is
ontslagen.
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Versoek van compagnies scheepen in straat Sunda
gearreseerde alhier op gebragte en vervalgens admiral
tijds staff van Calcatta opgezond Americaanse scheepen.
Missive nopens het voortsetten van het rechtsgeding
teegens de capitainen en eigenaaren vande scheepen
America en Enterprice.
Missive over de eerbiedige teekenaar Mr. Christiaan
Hericus Christophorus wegener raad van justitie op zijn
verstrek naar Nederland staande daar Uw Hoog Edele
heedens geplaast op het schip.
Requeste aan uwe Hoog Edele hedens gepresenteerd
door C:F Foxes huijsvrouw van Christiaan Lourens
Koster te voren geweest zijnde capitain in dienst der
Edele O:J compagnie
Request den capitain ter zee Jan Arends in commando op
het onlangs uit Nederland gearriveerd schip voorland
geeft zeer submis te kennen dat hij en zijne officieren
door den pachter der n en uitgaande rechten zijn aan
gesproken om de betaling 5 percento op het in koops
bedragen den door hen aangebragte vrachtgoederen.
Missive de pagter den in en uitgaande regten Jan Jallong
een verschit hebbende met den van den caap herwaards
overgekomen vegetrant herkesmit vinde zig daar door
gedragen eerbiedigst voor Uwe Hoog Edelheeden te
brengen.
Extract uijt de Notulen van het geresolveerde in raade
van Indie op den 28 der even afgeweeke maand augustus
met een afschrijft van het request door de pagter der in
en uijtgaande regten aan Uw Hoog Edelheedens
gepresenteerd houdende derzelver doleantie over het
voldoen der inkomende regten van de goederen door
dezelve met gemelde scheepje aangebragt.
Berigt behelsende een voorstel en verzoek om de
moogen weeten hoedanig en buijten gewoone uijt
betaling den zal worden gehandelt.
Misive van address van hen opperhoofd van generale
soldij comptoir Smith datum 31 augustus Uw hoofde van
de tegens wordige omstandigheeden
Besluit door de vergadering van XVII om van allen
handel in westersche lijwaten voor Europa S'
compagnies weegen af te zien heeft men onder de
noodzaakelijke en nuttige tot vermindering haaren
uijtgaven in Indie.
Brief over nodig geoordeeld hebbende te statueeren dat
des compagnies koopmanschapen ter kuste cormandel
voorstaan op Sadraspatnam als het hoofd comptoir om
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de zurijd en op palikol als het pricipaalste comptoir om
de noord en met anders dan bij publieke verkoping zullen
mogen worden verdebitterd en dat de cormandelsche
ministers dezelve tot geene mindere prijzen.
Brief over Zeer eerbiedig neeme ik de vrijheid deze
onder bestelling van de gazaghebber der Pantjaliing de
oppas dewelke om eenige reparatie als ook om de wille
dat voor eerst hier kan gemist worden na Batavia
overgaat te laaste dienen.
Requisiti van den wel edelen achtbaren heer Alexander
Cornabe gouverneur en directeur deezer provintie
relateerde dat hij nu ruim drie paren geleeden als Mattros
na Maccauw gevaeren is met een Portugeesh capitain bij
hem genaamt Hartman.
Den Javaan Toubaija van Tourbaija oud na aanzien 33
jaaren en van het mahometaansche geloos dewelke ter
requisitie van den wel edelen achtbaren heer Alexander
Cornabe gouverneur en directeur deeser provintie
relateerde dat hij nu ses jaaren geleeden met de Barca
van den oud capitain der Chineese natie te Samarang
gesteevend is naar het gouvernement Malacca dat hij
aldaar gearriveerd zijnde meede des tijds ter rheede had
vinde leggen een Portugeesch Barcq gevoerd door een
capitain
Calo van Bengalen oud na aanzien 25 jaaren en van het
moorsche geloop dewelke ter requisitie van den wel
edelen agtbaaren heer Alexander Cornabe gouverneur en
directeur dezer provintie noor de zuivere waar heid door
translaat van den sarrang van het schip de Elizabeth
Sekalij genaamt en den Mattros Mali relateerde.
Den Radja van de ceramse negorij Tamilouw in name
Djoenaij Tomagola dewelke requisitie van den wel
edelen agtbaren heer Alexander Cornabe gouverneur en
directeur deezer provintie en ten faveure ziujvere
waarheid relateerde.
Den alhier als gezaghebber op de particuliere Brick het
Banda's welvaaren gehoorende aan den burger en
perkenier A:J van steenbergen op heeden aangekomen
burger en inworden te Banda Hendrik Jacobzoon
dewelke ter requisitie van den wel edele agtbaren heer
Alexander Cornabe gouverneur en directeur deezer
provintie Amboina en ten faveure der waarheid
relateerde.
Keitoerong van kellitaij op ceramlaut en Sebaroeroe van
Kottabaroe op keffing beide mahometaans en van een
competente onderdom dewelke ter requisitie van den wel
edele achtbare heer Francois van Boeckholtz
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opperkoopman en gezaghebber deeser provintie voor de
zuivere waar heid ieder afzonderlijk gehoord zijnde
relateerden.
Basta van Kisser lijfeigen van den hier woonagtig zijnde
burger Adrianus Johannes van steenbergen dewelke ter
requisitie van den wel edele achtbare heer Francois van
Boekholtz opperkoopman en gezaghebber deeser
provintie voor de zuivere waarheid relateerde.
Sewaroeroe van de buurschap Kottabaroe op het eijland
keffing en thans onder den capitain aldaar zijnde van een
competente ouderdom en het moorsh geloof toegedaan
dewelke ter requisitie van den wel edele achtbare heer
Francois van Boekholtz opperkoopman en gezaghebber
deeser provintie voor de maarheid relateerde.
Loera Moors inlanders van het buurschap Kottabaroe te
keffing zijnde van een competende ouderdom dewelke
ter requisitie van den wel edelen achtbaren heer Francois
van Boekholtz opperkoopman en gezaghebber deeser
provintie voor de zuijvere waarheid relateerd.
Translaat van een Maleidse brief met Arabische letters
geshreeven van ceram na Banda. Opschrift door gods
goedheid word deesen brief tot een teeken gezonden uijt
handen enkel van Abdul Kadier en ten tweden Iman
Koeliepa.
Boetak van de negorij daij op goram mahometaan en van
een competente ouderdom dewelke ter requisitie van den
wel edele achtbare heer Francois van Boeckholtzoon
opperkoopman en gezaghebber deeser provintie voor de
zuivere waar heid relateerde.
Missive van den 24 augustus J.L hebben gelieven te
qualificeeren om in allen gevallen waar en particuliere
handelaars bij mij aanzoek zullen doen om naar de
plaatzen hunner destinatie te mogen vertrkken zodanig te
handelen als ik naar mate der mij bekende
omstandigheeden zal oordeelen te behooren.
Missive over so vas de menigvuldige beezigheeden waar
meede
wij
ons
seederd
den
aanvang
onzerwerkzaamheden ter deeser hoofdplaatse ook alveel
uit hoofde van de tijden en omstandigheeden hebben als
overhoopt gevonden zulks eemgsints hebben toegelaten.
als aan de eene kant haare belangen zulks ogenshijnelijk
komen te vorderen en aan de andere kant de
aanmenkelijke.
Berigten dat wij op den 7 deser de 2 particuliere sluijten
in hun goeden staad hebben in zer gelijd en wader
retournerende onder Anjer hebben aan getussen hun
tweede O:J compagnie schip genaamt Sophia Magdalena
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den 20 april van gettenturk gezijlt en den laaste julij van
den caap.
Rapport van goetblan wegens zijne narrigtinge bij de hier
Kuvel.
Antwoord op dat er op mijn verzoek ter nadere
qualificatie der vereijstet wordende persoon ter
bekottinging der procedures van de twee Americaanse
vaartuigen in questie door uwel edele gestrenge in zoo
verre een gunstig oog was geslaagen.
Uit de besluiten bij hunne Hoog Edelheeden de Hoog
Regeering van Nederlandsch Indie genoomen op den 24
julij j leeden heb ik gezien dat uwer Hoog Edelheeden
bij een brief aan welgemelde regeering geschreeven den
20 junij daar te vooren de Ceilonsche ministers die de
besluiten hebben helpen neemen tot de zoo als den brief
zegt.
Lijst inkomsten van Opperkooplieden van het kasteel de
eerste opperkoopman heeft in anno 1793.
Korosi berat
Extract en onze resolutien op huijdigen datum genomen
op eene missive van den eersten raad en directeur
generaal van de graaf aanons gerigt betrekkelijk de
dispositien door ons genomen ter vergoeding aan de
copagnie van de buijten gewoone kosten.
Consideratien over eene te maken reforme in de
behandeling van het stuk der fertificatien en gebouwen
over geheel Indie en bijsonder ter deeser hoofdplaatse.
Missive van den 8 deeser aan hoog dezelve geadresseerd
en daar uit moeten de op maken dat uwel edele gestrenge
met nauwkeuring genoeg schijt geinformeerd te zijn van
de dispositie den 5 deeser op deselfs vorige missive
genomen.
Missive over vacature van den luitenants plaats onder de
officieren de Chineesche ingezetenen van deze
hoofdplaats een gunstige reflexie op hem te slaan
wijlhem zijn ten genwoordig emplooi en zijne betragting
om daar in door capaciteit on vigilantie.
Extract missive door de heer Cornelis van Litters
Arnordutszoon in dato 21 maart 1795 aan de hoge
regeering van Indie geschreeven vermelt bij mijne
missive op gisteren ter order van heeren commissarissen
generaal aan Uwel edele gestrenge afgevanden.
Extract uit de resolutien genoomen in de vergadering van
de amfioen direvctie den 16 e september 1795.
Extract uit de resolutien genoomen in de vergadering van
de amfioen directie den 23 april 1795.
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Request van De Chinees Tan Koseeng supplieert
ootmoedigst dat Uwe Hoog Edelen bij de thans zijnde
vacaturs van een luitenants plaats onder de officieren
zijner een gunstig reguard op hem gesleeven te slaan.
Request van De Chinees Gouw Haijko gedurende 36
jaaren en deze colonie als een erk einblijk en vertig man
bekend zijnde beheert sedert een gerumen tijd
vrijsukermolent en een araks handerij supllieert den
halven nedriest om den vacante luitenants plaats onder
zijne lands genoten die alhier onder de protexie.
Request van de eerste secretaris der Chineesen Lim
Entjouw smeekt nedrigst dat uw hoog edelheden hem
gelieven ten begunstigen met de door het overlijden van
den luijtenant Oeen Tangko vacant geraakte officiers
plaats onder de chineesche.
Gestrenge met den meester eerbied te kennen den
Chinees inwoon des alhier Oeij Soenglieng dat hij door
een attens gedrag en leevens wijden zo wel bij zijne
natien als de verderen ingesetenen alhier.
Request van De Chineesche houthansdelaas Lim Lieko
smeekt nedrigt dat Uwe Hoog Edelheijd hem gelieven te
begustigen met de boedelmeester plaats die zontijds bij
de verrulling des vacante luitenants plaats mogt open
vallen beloovende hij zijn uitest best te zullen doen om
die weldaad en den nesdere.

1795 augustus 15
•

•

•
•
•

Nrs. 916-919.

Register der Papieren die nevens de missive van den
Edele Heer Commissaris over dit Gouvernement, onder
bedigen Datum, aan Haar Hoog Edelheden, de Heeren
Commissarissen Generaal over Nederlands Indie en
Cabo de goede Hoog, waar Batavia, worden afgezonden.
Fol: 1.
de missive van den Edele Heer Commissaris over dit
Gouvernement, onder bedigen Datum, aan Haar Hoog
Edelheden, de Heeren Commissarissen Generaal over
Nederlands Indie en Cabo de goede Hoop, waar Batavia.
Fol: 2-17.
Duplicaat secreete missive en duplicaat missive aan
hoog gemelte Heeren Commissarissen Generaal, dato 14
februarij ll (laatstleden: 1794). Fol: 2-3.
Copij eener Nota door den Heer Cassier Egbertus Bergh
in Vergadering van Politie van den 20 maart ll
(laatstleden: 1794) overgegeven. Fol: 4-9.
Copij missive door welgemelte Edele Heer Commissaris
aan Haar WelEdeleHoogActhbaarheden, de Heeren
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Gecommitteerde Bewind hebberen, sub 12 april 1795
afgezonden. Fol: 9-10.
de Secreete Resolutien deezer Regeering van den 16
februarij tot den 8 deezer (februarij 1795). Fol: 10-13.
Een address het welk door den Heer Cassier Egbertus
Bergh, onder deeze Papieren, aan hooggemelte Heeren
Commissarissen Generaal word aangebodem. Fol: 1317.
Register der Papieren die nevens de missive van den
Edele Heer Commissaris over dit Gouvernement, onder
bedigen Datum, aan Haar WelEdele Hoog
Achtbaarheden, de Heeren Gecommitteerde Bewind
hebberen tot het houden der correspondentie met Heeren
Commissarissen Generaal, worden afgezonden. Fol: 1819.
missive van den Edele Heer Commissaris over dit
Gouvernement, onder bedigen Datum, aan Haar
WelEdele
Hoog
Achtbaarheden,
de
Heeren
Gecommitteerde Bewind hebberen tot het houden der
correspondentie met Heeren Commissarissen Generaal.
Fol: 20-55.
Copij eener Rang lijst door welgemelte Edele Heer
Commissaris geformeerd en geintroduseert. Fol: 58-65.
Eene Bundel van Papieren, concerneerende de na
Graaffe Reiner gezondene commissie. Fol: 66-104.
Berigt van Graaffe Reiner aan Abraham Josias Sluijken
Raad Ordinair van Nederlands India mitsgaders
Commissaris over Caap de Goede Hoop. Fol: 66-69.
Extract uit de Resolutie geenomen in Extra Ordinaire
Heemraads vergaadering te Graaffe Reiner op Woensdag
den 4 februarij 1795. Fol: 71-74.
Extract uit de Resolutie geenomen in Extra Ordinaire
Heemraads vergaadering op Vrijdag 6 februarij 1795.
Fol: 75-78.
Rapport aan den Wel Edelen Heer Honoratius Christiaan
David Maijnier koopman en Landrost de Colonie de
Graaffe Reiner benevens heemraden aldaar. Fol: 79-84.
Te Samenstemming actum den 29 januarij 1795. Fol: 8592.
Berigt van Abraham Josias Sluijken over de turistingen
en oneenigheeden en de Colonie van Graaffe Reiner,
welke al zeedert eenen geruimen tijd aldaar schijnen te
hebben plaats gevinden voor eenige dagen. Fol: 93-98.
Instructie voor den Heer Olaf Godlieb de Wet, als
Commissaris afgevaardigd naa de Colonie Graaffe
Reiner. Fol: 99-104.
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Eene Bundel van Papieren gepresenteerd aan den Edele
Heer Commissaris door den Chevalier de Pelgram, tot
deszelfs justificatie en den Bergze dat zijn schip le
Marchand Joscan uit hoofde van zwaare sekkagie
genoodzaakt zij gewest Mauritius binnen te lipen. Fol:
105-161.
"Translaat Den 9 meij 1794 Declaratie en Protecth,
Extract uit de Registers der Secretarije van het Gerecht
haff van de Land en Zee Commercie van den Haven de
La Montagne op het Eiland Mauritius.
Translaat den 31 meij Bewaaring van een onder handel
verklaring behecsende de opening der luitens van
Tosechansch schip Le Marchand Joscan Capitain Pores,
extract uit de minute secretarije van het gerechts haff te
Land en te Water in de Haven de La Montagne ten
Eilande Mauritius. Fol: 111-115.
Translaat 31 meij 1794, bewaaring van een Procees
verbaal, behelzende Berzegteginge de staat van het
Toschaansch Schip Le Marchand Toscan Capitain Pores,
extract der minuten der secretarije van het gerechts haff
van de Land en Zee Commercie van den Haven de La
Montagne Isle de France. Fol: 116-122.
Translaat den 12 junij 1794, depositum van een Procees
Verbaal, behelsende vescratie en Begrootinge der
Reparatien aan het schip Le Marchand Toscan Caipatin
Pores te doen, extract uit de registers der secretarije van
het geregtshof van de Land en Zee commercie van den
Haven de La Montagne, op het Eijland Mauritius. Fol:
123-134.
Translaat den 23 junij 1794, bewaaring van request door
van Heer Geacomo Pores gepresenteerd, extract uit de
minute ter secretarij van het Geregts hof te land en ter
zee, van de Haven de La Montagne ten Eilande
Mauritius. Fol: 135-142.
Den 29 julij 1794, protestatie en vertating van het schip
Le Marchand Toscan, extract uit de registers der
secretarije van het geregts hoff van de Land en Zee
commercie van den Haven de La Montagne op het Eiland
Mauritius. Fol: 143-150.
Translaat den 19 augustus en 2 september 1794
verkooping van het schip Le Marchand Toscan, extract
uit de minute ter secretaruje van het geregts hof van koop
handel te Land en ter Zee van de Haven de La Montagne
ten Eilande Mauritius. Fol: 151-161.
Twee aparte stukken tot de voorzijde papieren van den
gemelte Chevalier de Pelgram gehoorende in houdende
extracten uit de Resolutien der Regeering van het eijland
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mauritius. Fol: 162-174.
Translaat extract uit de resolutien der regeering van het
Eiland Mauritius op Sittinge van den 9 meij 1794. Fol:
162-169.
Translaat extract uit de notulen stads regeeringe van de
Haven de La Montagne op het Eiland Mauritius. Fol:
170-174.
Berigt van het officie fiscaal deezes Gouvernement op
alle de voorzijde papieren van Chevalier de Pelgram.
Fol: 175-189.
Berigt van Willem Stephanus van Rijneveld aan
Abraham Josias Sluijsken Raad ordinair van Nederland
Indie Commissaris over het Gouvernement van Cabo de
Goede Hoop, over alle de voorzijde papieren van
Chevalier de Pelgram. Fol: 175-182.
Berigt van Egbertus Bergh aan Commissarissen
Generaal over geheel Nederland Indie en Cabo de Goede
Hoop, over begelzende onder anderen approbatie der
gedaane Provisioneele aanstellinge van den adinterim
fiscaal Willem Stephanus van Rijneveld. Fol: 183-189.

1795 september 14
•

•

•
•
•

Nr. 964.

Missive van Heer Indiasche Regeering aan de Heeren
Commissarissen Generaal over een successive hebben
vereert dan teffens vertrouwende op heeren in
schikkelijkheid hopen dat de omstandigheeden sullen
verschoonen. Fol: 3-4.
Extract Resolutie van den 11 Augustus 1795 over
betrekkelijk de te kort koming in het graan maguazijn en
een partij geinfecteerde cheribonsche coffijboonen. Fol:
5-21.
Verantwoording van de tweede Administrateur Pieter
Christiaan Willem Mossel en het Graan maguazijn over
gemelde te kort koming. Fol: 22-31.
Restant boekje van des compagnies Graan Maguazijn
Anno 1791/2 Fol: 32-34.
Compareerde van mij Hubert Kitelaar Notaris Publicq
bij de Hooge Regeeringe van Nederlands India in
presentie van de getuigen Gerrit Willem Cassemier van
Motman onderkoopman buiten Employ woonende
buiten de stad, ter requisitie van den heer Anthonij
Fredrik Folkers koopman en eerste administrateur in het
graan maguazijn alhier verklaerde de zuivere waarheid
te zijn dat in den Jaare 1792 door de Hooge Regeering is
aangesteld tot waarneemend administrateur in gemeld
graan maguazijn en zulk ter temporeele remplaceering.
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Fol: 35-36.
Compareerde van mij Hubert Kitelaar Notaris Publicq
bij de Hooge Regeeringe van Nederlands India in
presentie van de getuigen Louis Ludolf boekhouder der
Oost indische Compagnieen het graan maguazijn alhier
en Abdul Soekoer luitenand der boegineeshen en eerste
mandadoor in voornoemd maguazijn, de welke met
revocatie van zeekere declaratoiren door hem voor mij
notaris ten overstaan van getuigen gepasseert de novo ter
requisitie van den heer Anthony Fredrik Folkers
koopman een eerste administrateur en voormelde
maguazijn verklaarden de zuivere waarheid te zijn. Fol:
37-40.
Compareerde van mij Hubert Kitelaar Notaris Publicq
bij de Hooge Regeeringe van Nederlands India in
presentie van de getuigen Saroong vrij balier,
sorteerende onder de parnakan chineeschen en
mandadoor in des compagnies graan maguazijn van de
speelmans, ter requisitie van deh heer Anthonij Fredrik
Folkers koopman en eerste administrateur in het
genoemd graan maguazijn verklaarde de zuivere
waarheid te zijn dat hij declarant in de maand januarij of
februarij 1793 wanneer den heer requirant door de
Hooge Indiasche regeering als eerste administrateur
aangesteld is, tot het opneemen off onderzoeken van de
als toen in het zelve bevonden te kort koming dagelijks
aldaar aanwezig was.. Fol: 41-43.
Den ondergeteekende gelast zijnde zig satisfactoir te
verantwoorden nopens de bij gedaane transport van de
Restanten in het Graan maguazijn te Batavia bevondien
minderheid in de volgende graanen. Fol: 44-50.
Aanteekeningen van Hoog Edelheid Siberg daarop
gedateerd den 30 April 1795. Fol: 51-58.
De Bark Sale Sale toebehoorende aan de resident van
Grisse Mossel heeft in deeze administratie geleeverd.
Fol: 59.
Volgens de requisit, op verzoek van de toenmaligen
tweede administrateur van gedagte maguazijn en thans
presente resident van Prisse Pieter Christiaan Willem
Mossel aan zijn edelheid opgegeeven heeft den van Java
en Cheribon aangebragte qualiteit rijst. Fol: 60-61.
Op de schriftelijke instantie van het graan Maguazijn
Huijzers eb Schellekes is verstaan in gemelde pakhuis
opgeslagene en zeedert quantiteit van 8398831 rijst. Fol:
62.
De ondergeteekende administrateur van des compagnies
graan maguazijn geeven bij deezen eerbiedig te kennen
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dat bij de confrontatie deezer administratie boekjes
tegens die van negotie boeken de volgende erreuren zijn
bevonden die daar door den op neem met de restanten
der boekjes eenige verschillen zal veroorzaaken
bestaande in. Fol: 63-64.
Memorie van de opperkoopman Cranssen aan Siberg,
nopens de in 1793 van Onrust en de kuipers na Batavia
getransporteerde coffij. Fol: 65-69.
De ondergeteekenden schriftelijk ordre van den 4 deezer
gelast en gecommitteerd zijnde zich te vervoegen bij den
opperkooplieden om ten overstaan van welmelte
opperkooplieden met alle nauwkeurigheid te
examineeren
zodanige
quantiteit
koffijbonen
Cheribonsche als hun zal worden aangeweezen. Fol: 7072.
Uit den bericht van expresse gecommitteerdens die ten
overstaan van de opperkooplieden des Calsteels van
Maas en Cranssen geexamineerd hebben de in het binnen
hospitaals in drie onderscheidene pakhuizen
opgeslagene Cheribonsche koffij gebleeken zijnde. Fol:
73.
In voldoening aan veel gerespecteerde beveelen,
vervoegd aan boord van het naar Nederland
gedestineerde schip de standvastigheid en aldaar ten bij
weezen van den kapitain ter zee Karel Jacob Brugman en
den boekhouder van de negotie pakhuizen ten eijlande
Onrust en de Kuiper Rudolph Voot. Fol: 74-75.
Bij schriftelijke ordonnantie te vervoegen in de Negotie
Pakhuizen ten Eilande de kuiper ten einde aldaar ten
overstaan van eene der opperkooplieden des kasteels,
nauwkeurig en met alle mogelijke attentie nader te
ezamineeren de in gemelde pakhuizen opgeschuurde
geinfecteerde Cheribonsche koffijbonen van het gewas
van den jare 1792, in plicht schuldige opvolging aan die
gerespecteerde last dienen zij eerbiedigst van bevinding.
Fol: 76-78.
Vervat bij schriftelijke ordonnantie verweeken, hebben
den ondergeteekende als expresse gecommitteerden zig
vervoegd, zig vervoerd en de negotie pakhuizen ten
eilande de kuiper en aldaar ten overstaan den fer
opperkooplieden van het kasteel, als naar detractie van
de vermindering door de ongemeene vermijtering
veroorzaakt nog van de en het na jaar 1793 van Onrust
naar Batavia. Fol: 79-82.

1795 oktober 3
Nrs. 972-990.
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Register der papieren die op heden gezonden worden aan
den Hoog Edele gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie en Cabo De
Goede Hoop. Fol: 1 - 5.
Resumtie van 34 artikelen. Fol: 6 - 37.
Extract uit de notulen betreffende de vermindering van
het meenig vuldig schrijfwerk voor Nederland. Fol: 38 39.
Extract uit de notulen betreffende de vermindering in het
schrijfwerk van't comptoir generaal voor Nederland. Fol:
40 - 43.
De informatie over de comptoir generaal en de negotie
van comptoir generaal. Fol: 44 - 48.
Het schrijfwerk op de buijten comptoire. Fol: 49 - 52.
Een nieuw papier en houdert penne schagten. Fol: 53 56.
Register der onderbenoemene requsten behelsende
versoeken om van de betaling van ampt geld te werden
gelibereert ingekomen sedert primo Januarij tot den 20
sber 1795. Fol: 57 - 59.
De consideratien van Hoog Edelheeden van de sobere
omstandigheeden. Fol: 60.
De betaalimg van ampt geld. Fol: 61 - 62.
De informatie over de gem: cassa. Fol: 63 - 65.
De informatie over 's compagnies cassa en het gem:
pakhuis. Fol: 66 - 68.
De informatie van Fredrik Van Chanbon over de twee
cassa ordonantie te Tanjongpoura. Fol: 69 - 73.
De informatie door Dirk Simon Smit betreffende de
compagnie cassa. Fol: 74 - 79.
Het verzoek om van de betaling van het ampt geld voor
het jaar ontslagen te worden. Fol: 80 - 81.
De informatie betreffende de jaarlijksche betaling van rd
800 voor ampt geld. Fol: 82.
De informatie betreffende de compagnie cassa. Fol: 83 84.
Staat reekening van het collegie van Heemraden den
Batavia en Ommelanden van den jaar 1794. Fol: 85 - 93.
De informatie door hospitaals boekhouder betreffende
compagnies cassa. Fol: 94 - 95.
De informatie over de suppliant van de ampt geld van
den jaar 1792. Fol: 96 - 98.
Het verzoek van Matthjs Senn Van Bazel over de
consideratie van de Hoog Edelheden. Fol: 99 - 100.
De informatie betreffende compagnies cassa van het jaar
1794. Fol: 101 - 103.
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De informatie betreffende compagnies cassa van het jaar
1794. Fol: 104 - 105.
Het sournissement of te heffing der twee eerste jaaren
1792 en 1793. Fol: 106 - 107.
De bekrachting van deze landen aan zijnen voor saat den
Heer Sabandhaar en Lieentmeester Ijsbrand Hendrik
Francois Vincent. Fol: 108 - 109.
De scheepen in Straat Sunda, namelijk Den Hertog,
Christoffel Columbus, De Amazoon. Fol: 110 - 114.
Besoigne over de missive van den Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal gedateerd 20 Junij 1795. Fol:
115 - 173.
Vervolg der besoigne over de missive van den Hoog
Edele Heeren Commissarissen Generaal dedaateerde 20
Junij 1795. Fol: 174 - 257.
Extract uit de generale resulution des kasteels Batavia
genomen in Raade van Indien. Fol: 258 - 265.
De consideratien over het sournissement van het ampt
geld. Fol: 266 - 267.
Lijste op de wegens 't ampt geld ingedienste
consideratien van den Raad Ordinair de boek; zodanig
als die jaarslijkt zoude kunnen worden gesourneerd op
de comptoiren Ambon, Banda, Timor, Malacca, Riouw
namentlijk op. Fol: 268 - 272.
De consideratien van den Heer Raad Ordinair Tilsingh
betreffende Maccasser. Fol: 273 - 274.
De Heer Raad Extra Ordinair van Rumselijk geeft bij
zijne consideratien betreffende Ternaten. Fol: 275 - 278.
De tweede tekenaar heeft als bechrijven van China en
Sumatras Westcust bij zijne considaratien vooresteld dat
daar. Fol: 279.
De consideratien betreffende Ceijlon. Fol: 280 - 282.
De consideratien van den Heer Van Overstraten
betreffende Javas Oostcust. Fol: 283 - 286.
De consideratie van zijn Edelheid Siberg betreffende
Cheribon. Fol: 287.
Het vorstel van zijne Hoog Edelheid Alting betreffende
Bantam. Fol: 288 - 289.
De informatie betreffende de berweking van de Heeren
De Bock en Barkeij nopens het Amptgeld te Amboina,
Banda, Timor, enz. Fol: 290 - 300.
Het advies van den Heer Gouverneur Generaal nopens
het amptgeld, Fol: 301 - 311.
Het advies van den Heer Siberg nopens het amptgeld,
Fol: 312 - 314.
Het advies van den Heer Raad Extraordinair betreffende
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het amptgeld over de dienaren op de resp comptoiren.
Fol: 315.
Extract uit de Resolutien van d' Bank van Leening
genomen. Fol: 316 - 318.
Extract uit de Resolutien van d' Bank van Leening
genomen. Fol: 319 - 321.
Extract uit de Resolutien van de Bank van Leening
genomen. Fol: 322 - 324.
Batavia in de Bank Anno 1794 Jan Jacob Vogelaar, Carel
Van Naerssen, Paulus Van Der Stengh, Gijsbertus
Henricus De Wilt, enz zijn reekening courant. Fol: 325 334.
De informatie van de cassier van de bank van leening,
Johan Hendrik Holle over de bank courant, en artikel 38
en 45. Fol: 335 - 339.
De informatie van den onderkoopman Jacob Paulus
Barends betreffende vernietigde bank courant bank van
leening. Fol: 340 - 345.
Het vezoek van D. Karsseboom om 's Bank Cassa te
worden restitueeren. Fol: 346 - 352.
Het verzoek van Petrus Theodorus Classe om Padang
voor een tijd met agterlaating van zijne goederen te
plaaten. Fol: 353 - 360.
De informatie betreffende de betaaling van gagie
maandelijk. Fol: 361 - 363.
De beveling nopens de maandelijksche gagie van de vijf
compagnien inlandsche militairsch. Fol: 364 - 366.
Het overschot van de maandelijk voor gagie. Fol: 367 369.
De informatie betreffende de gagie van Luitenat
Collonel Van Ostheim. Fol: 370 - 371.
De informatie over de gagie voor de ondermajoors. Fol:
372 - 375.
De informatie van de inkoop, huijshouding van
Inlandsche Militaire. Fol: 376 - 383.
De informatie over 's compagnies cassa en het boekjaar.
Fol: 384 - 397.
Naamlijst der Pennste beschijden ten comptoir van het
opperhoofd van de logie. Fol: 398.
Conduties van de onderstaande pennisten op soldij visite
comptoir, namelijk Simon Leender Danielsen, Samuel
Moses, Valentijn Adams, enz. Fol: 399 - 403.
Conduties van de onderstaande Pennisten beschijden op
logie comptoir te weten. Fol: 404 - 406.
Conduties van de onderstaande Pennisten beschijden op
het Garnisoen comptoir, namenlijk Samuel Joseph,
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Pieter Dirk Van Vliet, Johannes Nicolaas, enz. Fol: 407
- 408.
Naamlijst van zoodanige Pennisten beschijden op het
Hospitals comptoir met aanwijsinge van hunne diensten,
als Johannes Pietersen, Deoclinatus Bartels, Willem
Gerrist Frans, enz. Fol: 490 - 410.
Naamlijst der bescheijden boekbinders knegten op de
boekbinders winkel van de generale directie. Fol: 411.
De informatie betreffende het comptoir van het
opperhoofd van de logie, die monsterrol, het kostgeld
comptoir, het soldij visite comptoir, het logie comptoir,
het gaarnisoen comptoir, het kapitaal comptoir, de
schepen zoldij boekhouders, enz. Fol: 412 - 435.
De vaartuigensrapport van Feilingen en Ceilon naar
Europa van B. Karsseboom. Fol: 436 - 463.
Het verzoek om den amfioen handel te versoeken. Fol:
464 - 479.
Het onderzoek betreffende de importante daaling der
prijs van de amfioen bij de jongste. Fol: 480 - 483.
De informatie betreffende de articulun, het capital, en
handelscompagnie. Fol: 484 - 504.
De examinatie van 500 kisten Amfioen als jongst met het
Engelsch ingehuurde schip The Recovrij voor reekening
van de compagnie. Fol: 505 - 507.
De informatie betreffende 500 kisten Amfioen als door
de ministers op Bengalen. Fol: 508 - 510.
De informatie betreffende de prijs van de Amfioen in
1974 en 1975. Fol: 511 - 514.
Notitie van de winsten op de Amfioen behaald, die door
de compagnie aan de Amfioen is afgestaan seedert den
jaare 1779 - 1786 het 119 te weeten Amfioen
Nederlands. Fol: 515 - 516.
Aanteekeningen op het berigt van fden Heer Raad
ordinair De Bock als Directeur van de Amphioen
Directeur van de Amphioen Directie. Fol: 517 - 521.
De informatie betreffende de Englesche oorlog in 1760,
de amphioenshandel, en de Amphioen societeid. Fol:
522 - 529.
De informatie van B. Karsseboom betreffende de daling
van prijs der amphioen, Bengalen meermalen, en de
amphioenshandel. Fol: 530 - 533.
De informatie betreffende de daaling der prijs van de
amphioen, het sterk smotkelen van amphioen, en de
amphioenshandel op Java, Cheribon. Fol: 534 - 545.
Extract uit de secreete resolutien des Kasteels Batavia,
genomen in Rade van Indië. Fol: 546 - 552.
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Extract uit de generale secreete Resolutien des Kasteels
Batavia, genomen in Rade van Indië. Fol: 553 - 558.
De informatie bettrefende de kosten van de
Compagniesmilitairen, koopmanschkappen, de contante
betaaling voor goude of zilvere specien, de preferentie
goederen toe te despicieeren. Fol: 559 - 578.
Request gedaane opgave omtrend der door hem van
Cochim aangebragte ses kisten amphioen. Fol: 579 - 585.
De informatie betreffende de kruissende kapers en
rovers, de vaartuuigen des compagnies naar Cochim, en
de consideratien der amphioenshandel van Cochim. Fol:
586 - 589.

1795 oktober 9
Nrs. 1025-1032.
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Register der papieren die op heeden versouden worden
aan Hoog Edele gestrenge heeren comissarissen
generaal. Fol: 1-3.
Origineele secreete missive geschreven door de Hoge
Indiasche regeering aan als in den deeses gedateerd den
9 october 1795. Fol: 4-16.
Extract uit de secrete notulen van geresolueerde in rade
van Indie. Fol: 18-20.
Advis van zijn Hoog Edelheid den Heere gouverneur
generaal over de postvatting der Engelschen in de
Papoen. Fol: 22-31.
Advis van de Heer Mom over het zelf de onderuij ietem
over den uit voer van contanten door Chineesen. Fol: 3342.
Extract aparte missive geszouden door den koopman en
Ternate Gezaghebber Ekenholm aan hunne Hoog
Edelheeden de Hoge Regeering te Batavia 10 meij 1794.
Fol: 44-47.
Extract uit een berigt van den Batchians posthouder
terbeek aan den koopman Ekenholm gedecten den 6
februarij 1796. Fol: 48-51.
Extract aparte missive van den Gezaghebber Ekenholm
aan den Batchians posthouder terbeek gedecten den 12
februarij 1794. Fol: 52-53.
Extract secreete missive geszouden door den
Gezaghebber en Raad te Ternaten aan hunne Hoog
Edelheeden gedecten 18 september 1794. Fol: 54-57.
Relaas van den Portugees Jan de Crous van Bengalen
gepasseert den 27 augustus 1794. Fol: 58-60.
Protest van Tidors Koning tegen het postvatten der
Engelschen in de Papoen gedecten 15 september 1794.
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Fol: 61-63.
Extract uit de particulieren brief geschreeven door den
Bouwen resident Arie Coomans aan de ondergeteekende
gedecten 1 januarij 1796. Fol: 65.
Extract uit de secreete resolutien genomen in raade van
politie te Ternaten. Fol: 66-71.
Negotie goederen dat indien Tidors vorts dievergoeding
pretendeerde of schoon den gemelde inlander julij
ontkende. Fol: 72-79.
Extract aparte missive geschreeven door den Ternaatse
gouverneur Budach aan stunne Hoog Edelheden
gedateerd 2 meij 1795. Fol: 80-82.
Exract secreete missive geschreeven door den
Gouverneur en raad te Ternaten aan hunne Hoog
Edelheden gedateerd 20 meij 1795. Fol: 83-88.
Relaas van den Samarangsche Chinees Tan Tjengon
gepasseerd den 15 april 1795. Fol: 89-94.
Het onderstaande is geschreeven agter op de pas van de
Chineesen Pangibon en Tan Tjengoan. Fol: 95.
Als het kost van new albion ben behouden ben groot
Britannia deese passekan niet permitteeren en
Hollandsche of chineese burger te negotie in het land of
zee. Fol: 96.
Extract uit het journaal gehouden door den ondergeteek
zeijlende naar de Papoen. Fol: 97-100.
Relaas van twee Bengaal ders in name Dastes en sescito
gepasserd den 2 februarij 1795. Fol: 101-104.
Extract aparte missive geschreeven door den Heer
Gouverneur Budach aan hunne Hoog Edelhedeens
gedaterd den 30 julij 1795. Fol: 105-106.
Extract secrete missive geschreven door den Heer
Gouverneur en Raad te Ternaten aan hunne Hoog
Edelhedens gedateerd 25 julij 1795. Fol: 107-112.
Relaas van Lourens Hermans gepasseert den 5 junij
1795. Fol: 113-117.
Relaas van den Macassaren Smael de Datan gepassert
den 24 junij 1795. Fol: 118-119.
Relaas van den Anachoda Mjub gepasseert den 1 julij
1795. Fol: 120-121.
Betreffende het poinct omtrend den uitvoer van
contanten door de Chineessen na China. Fol: 123-126.
Extra ordinair van Nederlands India heeft bereets sub
dato 15 februarij 1794 op last hunner Hoog Edelheedens
commissarissen generaal bij desselfs ingedeens advis
concerneerde het intrekken der bank courant. Fol: 127138.
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Extract uit de Notulen van het geresolveerde in rade van
Indie. Fol: 139.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in raade van
India. Fol: 141-145.
Berigten die men jongst van Banda ontfangen heeft
toonen volleevig en klaars aan het algemeen en
beklagelijk verval der specerij perken en dat men het
zelve voor verwaarlosing en pligt toenigt. Fol: 147-155.
Aanmerkingen op de voorjaarige Bandase adviesen van
1795 omtrent de leegenswoordige de plorable staat de
specerij kerken met de midvelen tot revres. Fol: 157-184.
Aanthoning van den nooten Muschaaten en toelij welke
in de volgende twentig jaarige tijd perken van Banda zijn
aangebragte mitsgaders na Nederland versonden en de
Indien vertiert zijn namentelijk. Fol: 185-189.
Extract missive door de Bandasche ministers aan hunne
Hoog Edelheeden de Hooge Indiasche regeering te
Batavia 9 meij 1795. Fol: 190-199.
Extract missive geschreeve door de Heer Gouverneur en
raad te Banda aan hunne Hoog Edelheed de Hooge
Indiasche Regeering gedecten 11 junij 1795. Fol: 200209.
Extract aparte missive geschreeven door den Banda
gezaghebber Francois van Boeckholt van hunne Hoog
Edelhedens gedateerd den 11 junij 1795. Fol: 210-212.
Differente aanthoningen des bepaalde lasten volgens de
memorie van menage de anno 1753. Fol: 214-222.
Register der marginalen op de volgen de extracten uit de
Bandase resolutien van den 24 maart, 2,3,13,20,27,28
april en 5 meij 1795. Fol: 223-234.
Extract uit de resolutien genomen en raade van politie te
Banda aan het casteel Nassau. Fol: 235-236.
Extract uit de resolutien genomen in raad van politie te
Banda aan het kasteel Naasauw. Fol: 236-251.
Extract uit de resolutien genomen in raad van politie te
Banda aan het kasteel Naasauw. Fol: 251-253.
Extract uit de resolutien genomen in raad van politie te
Banda aan het kasteel Naasauw. Fol: 253-263.
Extract uit de resolutien genomen in raad van politie te
Banda aan het kasteel Naasauw. Fol: 263-271.
Extract uit de resolutien genomen in raad van politie te
Banda aan het kasteel Naasauw. Fol: 271-291.
Extract uit de resolutien genomen in raad van politie te
Banda aan het kasteel Naasauw. Fol: 291-298.
Vergadering van politie bij rondvrage te Banda aan het
kasteel Nassauw absent de leeden Bangeman van eijk de
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eerste aij en de andere te arouw. Fol: 299-300.
Instructie voor de gezamintlijke perkenies zo op Neira de
binnen ceest Holandia Nauer en Oerun als te Aeij om te
strekken tot narigt en stipte observantie van een ieder der
zelve. Fol: 301-318.
Extract uit de resolutien genomen in raade van politie te
Banda aan het kasteel Nassauw. Fol: 319-326.
Ordonantie van uwel edele agtbaare 2 april gelast zijnde
eenige speciale vragen te beantwoorden omtrend het
waar neemen van zijn pligt. Fol: 327-331.
Raporten weegens den slegten toestand der noote pekens
op aij en den armoegien staat der perkeniers waar door
de cultuure van dien pressusen. Fol: 332-336.
Ingevolge uwel Edele Achbaren schriftelijke ordomantie
van den 16 maart hebben de Needrigen teekenaaren alle
de perkeniers zou van Lonthoir Waijer den binnen cust
ourien celamma als die van Neira. Aij ende daar toe
belegde en gehouden conferentie voorgehouden en
gehoort op de bij dat ordannantie gespecificeerde
staande articulen namentlijk. Fol: 337-363.
Antwoord op accuratie opgaave te doen van het perk
namuelue en het kleine perkie de grenong Fambaer soo
gebruijke de vrijheid van genomen de specerij landen het
volgende te beantwoorden. Fol: 364-368.
Requisiet van den 16 en 21 ste deeser neemd ik
d'vrijmoede als beheerende het specerije land keelie en
noorweegen ten comptoir Hollandia na meijne kennisse
te be antworrden aan de poincten door Uwel Edele
Agtbaaren ten dien eijnde voor perkeniers ontworpen.
Fol: 369-372.
Antwoord op ontvangen uittreksel volgens politique
raads besluijt gedateerd den 16 februarij in praktische
antwoord te dienen als zij de vriveel op haemt hier. Fol:
373-376.
Accuratie opgave te doen in welken staat zig een iedeas
perk bevind zonder daar bij eenige usantie in agt te
neemen om maar op te geeven zonder alvorens wekelijk
de boomen te hebben nagezien. Fol: 376-380.
Na het ontfangen uwer wel edele agtbaare hooggeëerde
ordre van den 16 en 21 februarij deeser jaar heb ik de eer
als eijgenaar en beheerder van het specerij Perk Simons
wals in antwoord te dienen als. Fol: 380-384.
Na het ontfangen uwer wel edele agtbaare hooggeëerde
ordre van den 16 en 21 februarij deeser jaar heb ik de eer
als eijgenaar en beheerder van het specerij Perk Simons
wals in antwoord te dienen als. Fol: 384-387.
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In na kooming uwer wel edele Achtbaare Hoog g eerde
order van den 16 februarij deser jaas heb ik de eigenaar
beheerder van dies Perk Diependaal antwoord te dienen
als. Fol: 388-391.
Eerbiedigste be antwoord De gesamentlijke perkeniers
zo van Poelo aij in het hoogland als Neira werden door
den ondergeteekende gezaghebber geordomeert om voor
het uit einde van dee ze maand en accuratie opgave te
doen in welken staat zig een ieders perk bevind zonder
daar bij eenige usantie in agt te neemen om maar op te
geeven. Fol: 392-395.
Eerbiedigste be antwoord op de nevenstaande vragen
gedaan aan den wel edele agtbaare Heer Francois van
Boeckholts opperkoopman en gezaghebber dezer
proventie. Fol: 396-401.
Op gaaf te doen in hoedenigen staat het door mijn
beheert specerij land takemore zig bevind zonder eenige
usantie in agt te neemen zo heb de eer hier op in
antwoord te doen. Fol: 402-404.
De ondergetiekende perkenier van het specerij perk
laquoij neemt de vrijheid uwel edel agtbaaren van berigt
te dienen op het schriftelijk ordonnatie van den 16
februarij 1795 als. Fol: 405-408.
Verantwoording doen van zijn perk genaamd ewer egter
het zedert primo februarij 1790 dat hij de beering van
gemelde perk per ervenis overgenomen heeft van zijn
overleedent be huwd groot moeder Elizabeth Matina
Jacobsz wede van Jacob Camp. Fol: 409-411.
Eerbiedig antwoord van den ondergeteekende perk
beheerder van het noote perk ever gelegen te verkien op
de nevenstaande vraagen. Fol: 411-416.
Accurate opgave te doen over de onder volgende articul
zoo heb ik ondergeetekinde beheelder van het
specerijland genstamboekoe beleegen op vering welke
naar mijn best vermogen opgestelot en nagezien gelijk
hier onder op ieder articul beantwoord staat. Fol: 417421.
Acuratie opgave te doen over de ondervolgende articulen
zoo heb ik ondergeeteekende beheerder van het specerij
land genaamd goede welkom geleegen op dering welke
naar mijn beste vermogen opgeteldt en nagesien gelijk
hier onder op ieder articul beantwoord staat. Fol: 422427.
Acuratie opgave te doen aan de ondergewesen de articuls
zoo heb ik ondergeetekende beheerder van het specerij
land Butve Laijer geleegen opairien naar mijn
bestvermogen opgestlot in naar gezien gelijk hier onder
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op ieder articul beantwoord maart eerstelijk. Fol: 428432.
Ordre opgave te doen over de ondervolgende articulen
zoo heb ik ondergeetekende beheerder van het speserij
land genaamd kanarie kamirie geleegen op oerien welke
naar mijn beste vermogen opgesteld en nagezien gelijk
hier onder op ieder articul beantwoord staat. Fol: 432438.
Eerbiedigste beantwoorde op die nevenstaande g'eerde
extractie. Fol: 439-443.
De perkenier van het specerij land Babiemandie
geleegen op waijer welke naar mijn best vermoogen
opgesteld en nagesien gelijk hier onder op ieder articul
beantwoord staat. Fol: 444-448.
Accurate opgave te doen in welks staat sig in ieder perk
bevind welke den ondergeetekende perkenier van het
specerij land d'driegebroeders geleegen op waijer om
alle de zelve articulairs hier volgende met eerbeid te
beantwoorde. Fol: 449-452.
Op g'eerde ordere van den wel edele achtbaare op den 16
februarij 1795 om een accuratie opgave te doen in welke
staat zig in ieder perk bevind welken den
ondergeteekende perk van het specerij land Leemon
Manis leggende onder district van waijer om alle dezelve
articulair hier volgender met eerbeid te beantwoorde.
Fol: 452-455.
Accurate opgave te doen over de onder volgende articul
soo subik den ondergeetekende perkenier van het
specerij land Loentang geleegen onder het comptoir
waijer welke naar mijn best vermogen opgesteld en
nagezien gelijk hier onder op ieder articul beantwoord
staat. Fol: 456-461.
Eerbiedig antwoord door den ondergeetekende perkenier
van het specerij land beneden dender in d'perk daar sijn
als. Fol: 461-464.
Accuratie opgave te doen in welke staat zig in ieder perk
bevind welke den ondergeetekende perkenier van het
speserij land denden leggende onder distrik van waijer
om alle dezelve articulen hier volgende met eerbeid te
beantwoorde. Fol: 465-468.
Accuratie opgave te doen over de onder volgende
articulen zoo heb ik ondergeteekende beheerder van het
specerij land gent revie op celamonwelke naar mijn beste
vermogen opgeteld en naar gesien gelijk hier onder op
ieder articul beantwoord staat. Fol: 469-476.
Accuratie opgave te doen in welken staat een eijder perk
zig bevind zonder daar bij eenige usantie in agt te
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neemen heeft de ondergetekende als tans nog
beheersende het specerij land gent Boerang geleegen te
celamon de eere uwel edele agtbaare in allen eerbeid mits
deezen alle dezelve articulair hier volgende te
beantwoorden als. Fol: 476-487.
Concerneerende de door uwel edele agtbaare de
perkeniers ter beantwording opgeleegen vraag poincten
16 en 21 deeser zoo heb ik de eere als vader en voogd
mijner onmondige zoon Michiel Hermanus beheerende
het landje genaamd walie sulks eerbiediglijk te doen in
volgende voegen op. Fol: 488-493.
Ferschuldpligtige voldoening van den wel edelen
agtbaaren Heer Gezaghebber deser provintie g'eerde
order zal den ondergeteekeinde verantwording dan van
zijn perk gent zoeten invoegen als volgt. Fol: 493-498.
Berigt van het specerij lantje welte vreeden toe behoord
de weduwe benike leggende tussen het land van roeling
en de walsche geen strant hebben eerbiedig op de
gegevene schriftelijk order van den wel edele agtbare
Heer Gezaghebber in waar heid beantwoord. Fol: 498501.
Accuratie opgaaf te doen van het specerij land Bejaur zo
neemt den ondergeteekende de vreijheijdt als vaarder en
voogdt over de eijgenaresse van dit land te onder
volgende en antwoord te dienen op de vraag poincten in
dit ordomantien begroepen. Fol: 502-508.
Den ondergeteekende perkenier van groot waling
gebruikt de vrijheid uwel edele agtbaren op het
schriftelijk ordonnantie de dato 16 februarij deeses te
berigten. Fol: 508-511.
Accurate opgave in welken staat in ieder perk zig bevind
gebruijke den needrige teekenaar als beheerschen van
het perk Raning eerbiedig op de gegeevene vraag
poincten aldus te berigten. Fol: 511-518.
Ter schulapligtige voldoening van den Wel Edelen
Agtbaaren Heer Gezaghebber dezer provintie g'eerde
ordre zal de ondergeteekende verantwoording doen van
zijn perk gen: comber invoegen als volgt. Fol: 519-525.
Antwoord op de afvragen door Uwel Edele agtbare
schriftelijk op den 16 deezer gedaan aan de beheerders
der specerij landen zonder daar bij eenige usantie op te
geeven zoo geeft de nedrige te kenaarster als
beheerseresse van het specerij land spantjebij met alle
eerbied daar op tot antwoord als. Fol: 526-531.
De ondergeteekende beheerder in moeder van den
perkeniers Jan E. van den Broeke van klein waaling
neemt met de vereijshte supmissie de vrijheid om uwe
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edele agtbaare van berigt te dienen op het schriftelijk
ordonnatie van den 16 deeser als volgt. Fol: 532-535.
Accurate opgave te doen over de ondervolgende articul
zo heb ik ondergeteekende beheerder van het specerij
land genaemd Keijzerstooren geleegen in de binnen kust
welke naar meijn best vermoogen opgestelt en nagezien
gelijk hier onder op ieder articul beantwoord staat. Fol:
535-542.
Perkenier van het specerij land Banko Baatoe gebruijkt
met de vereijsht supmissie de vrijheid om uwel edele
agtbaare te berigten op het schriftelijk ordonantie van
den 16 februarij 1795. Fol: 543-545.
Perkenierster van het specerij land seevenbergen
gebruijk met de vereijst supmissie de vrijheid om uwel
edele achtbaare te berigten op het schriftelijk
ordonnantie van den 16 februarij 1795. Fol: 546-549.
Eerbiedig antwoord van den ondergeteekende perk
beheerder van het note perk Batoe Mangael gelegenste
Neira op de nevenstaande vragen. Fol: 549-553.
Eerbiedig antwoord van den ondergeteekende
perkenierster in het perk Lautakka op het nevenstaande.
Fol: 554-558.
Op uwel edele agtbaare zeer ge eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese onderstaende te
beantwoorden als. Fol: 559-567.
Op uwel edele agtbaare zeer ge eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese onderstaende
vragen te beantwoorden. Fol: 567-570.
Op uwel edele agtbaare zeer ge eerde ordre neeme den
teekenaaresse de vrijheid en eerbeid deese nevenstaande
articulen te beantwoorden. Fol: 571-574.
Op uwel edele agtbaare zeer ge eerde neeme den
teekenaresse in alle eerbied dese nevenstaande vrage te
beantwoorden. Fol: 575-579.
Eerbied te kennen uwel edele agtbaare nedrigsten
dienaar Poolman Cornelisz perkenier op lonthoir dat ten
tijden hem het specerij landje diependaal van zijn vader
bij versterf is toegekomen bij het zelve met meer als een
en kelde mans laaf is geweest en dat het beleend was bij
de diaconij voor rijksdaalder 300. Fol: 580-581.
Missive op vertoonen en eerstelijk dat hij voor den
overneem van het perk Boeton geleegen op waijer
geduurende den tijd van vijft jaren. Fol: 582-586.
Geeft met eerbied te kennen uw wel edele achtbaare zeer
gehoorsam dienaar Caul Arnoud Koutenberg dat hij in
anno 1786 het tans door hem beheert wordende perk
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Kotawaroe dat hij wel wenschte Poelo aijs welvaren te
noemen van sijn moeder Petronella Cornelia Leuwisse
heeft overgenomen. Fol: 587-590.
De ondergetekende perkenier alhier Willem Scheepen
bevrijmoedig zig uwel Edele agtbaare te kennen te
geeven dat lijter beheering van sijn perk Matalenko
volgens de bepaling 30 slaven heeft. Fol: 590-591.
Missive van Johannes Martinus boudewijns perkenier
alhier geeft met eerbied te kennen dat sijn noote
combuijs mits gebrek van adap in een zeer slegte staat is
en dat hij ook diverse gereedschappen ter bearbijding
van sijn specerij land hoog benoodigt. Fol: 592-593.
Missive van David Davids beheerden van het perk
oerong dat in het zelve volgens de bepaling 15 slaven
moeten weesen. Fol: 593-594.
Met alle verschuldigde eerbied geeft te kennen uwel
edele achtbaare nedrigsten dienaar Egbert Jodoeus
Boudewijns dat hij anno passato een perk van sijn
moeder heeft overgenomen genaamd kabong bezaar met
29 slaven en dat het zelve volgens de bepaling moet
hebben 41 koppen mitsgaders dat van de 29 zeedert nog
4 koppen overleeden zijn. Fol: 595-596.
Met eerbied geeft te kennen Wilhemnina Everts weduwe
Smith beheeister van het perk map dat zij haar
vrijgegeeve en gedoopte manslaaf Dirk Arnold as
marinje in haars perk heeft gesteld. Fol: 596-597.
Missive over Maria Cornelia Doesman weduwe van den
burger lieutenant alhier Egbert Boudewijnsz gebruik de
vrijheid inhoedanigheid als voogdesse over de drie
kinderen van Johan Krama Fol: 597-598.
Missive van Willem Oorlman weduwe van zeeger
Peerisz geeft uwel edele agtbaare eerbiedig te kennen dat
zij oud afgesteld en gebrekkig mitgaders buijten staat
haar specerij land te beheeren mitsdien zeer needrih
versoekende dat uwel edele agtbaare haar gelieve te
vergund het zelve te laten overschrijven op de naam van
haar schoon zoon Javet Christoffel Jansen. . Fol: 599600.
Geeft met eerbied te kennen Jan Groeneveld perkenier
alhier dat een sijner perk slaven overleeden en een andere
onbequam mitsgaders dat hij onvermogend is deselve te
supleeren vermits sijn specerij geld van weinig
importantie is en dat hij in sijn gemelde perk geen andere
vrugte heeft. Fol: 600-601.
Missive over Perkenier alhier geeft met eerbied te
kennen dat hij door aarmoed voor den teegenvroordigen
tijd zig met instaat bevind de nodige atap tot het dekken
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van sijn noote combuijs zo meede eenige gereedschap te
bekostigen. Fol: 601-602.
Missive van Martina Schuijler weduwe van den
perkenier Lucas Isaaksz geeft met de meeste eerbied te
kennen dat zij zig en een zeer armoedige staat bevind en
met in staat om haar perkje te beheeren also van haar
perk slaven die 12 in het getal moeten weesen overleeden
en met meer als 3 koppen overleeden zijn. Fol: 602-603.
Missive van Jasper Jansen beheerden van het perk
Soembang geeft uwel edele achtbaare eerbiedig te
kennen dat zijn noote combhijs in een zeer slegten staat
is. Fol: 603-604.
Conform de jongst bekome ordre dat vrouwen die perken
bezitten een mans perzoon als opzigter over dezelve
moeten aanstellen en den boswagter aanwijzen heeft de
suppliant aangenoomen den burger alhier Cornelis
Hendriks. Fol: 605.
Geeft eerbiedig te kennen Johannese Martinus
Boudewijnsz perkenier alhier dat zijn perk bestaat in vier
perceelen genaamd kabong baroe, kabong keij, kabong
bazaar en kabong paser kitjiel met ootmoedig versoek
het uwel edele agtbaare gelieve te behagen hem suppliant
te vergumen de twee eerste perceelen met dertien slaven
voor rijksdaalder 100 contant boven beleening van
rijksdaalder 3000 bij het comptoir generaal op de naam
van Daniel Welman van Lonthoir overteschrijven. Fol:
606-607.
Geeft eerbiedig te kennen uwel edele achtbaare zeer
gehoorsame dienaar Hendrik Groeneveld beheerder van
het perk kabong baroe dat in het zelve moeten weesen
vijft slaven dog dat hij er maar vier overgenomen heeft.
Fol: 608-609.
Den nedrigen suppliant Hendrik greven beheerden van
het perk genaamt kabong suaka alhier geeft eerbiedig te
kennen dat hij anno 1779 het selve heeft overgenoomen
sonder perk slaven en sonder huijs koor rijksdaalder
1000 contant en dat hij het selve tot dus verre met sijn
huijs slaaven heeft beheert. Fol: 609-610.
Geeft eerbiedig te kennen Fredrik Arreweesen
Hellemans dat zijn perk genaamt ewer grensende aan
perk lust bij de diaconij beleend is voor rijksdaalder
1300. Fol: 611-612.
Den suppliant in deesen Jacobus Gerardus Diederik
Fedder onlangs als beckhouder met stilstand van gagie
van Batavia herwaards op zijn versoek ter bescheijding
overgekomen uwel edele agtbaare onderdanigen dienaar.
Fol: 613-614.
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Den submissen teekenaar Johan Hendrik Dillerich geeft
uwel edele agtbaare eerbiedig te kennen dat hij in de
maand julij van den voorleeden jare het perk Orang
Datang onder lonthoir gehoorende heeft overgenomen
met 47 slaven. Fol: 615-617.
Met de diepste eerbied werd zig den suppliant Jan Joseph
tot uwel edele agtbaare met te kennegave dat hij buijten
het particulier gebruik den perk slaven. Fol: 618.
Den nedrigen teekenaar gebruijkt de vrijheid sig met
deesen aan uwel edele agtbaaren te addreseeren met
oetmoedige beedeene gunstige reflexie hier op te willen
slagen. Fol: 619-622.
Ter g'eerde ordre van uwel edele agtbaare neeme den
ondergeteekende eerbiedig de vrijheid het ware staat van
sijn perk hier bekent te stellen. Fol: 623-626.
Wel edele agtbaaren heer op uwel edele agtbaare zeer
g'eerde ordre neeme den teekenaar eerbiedig de vrijheid
deese onderstaande vragen te beantwoorden van deese
zoort zijner 3 percento die goed dragen geen pala boeis.
Fol: 626-630.
In alle eerbied neeme de teekenaresse de vrijheid deese
onderstaande te beantwoorden van deese zoort zijner er
495 percento nog die goed dragen onder 12 percento
palla boeis gereekent word die wijnig vrugten geeven.
Fol: 630-633.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden, van deese zoort zijner er nog 50
percento die goed dragen onder 30 percento palla boeis
gereekent word die wijnig vrugten geeven. Fol: 634-637.
Uwel edele agtbaare gevenereerde ordre neeme den
teekenaar de vrijheid en eerbied deese nevenstaande
articulen te beantwoorden, van deese zoort zijner 564
percento palla boeis de goede en 190 percento maar
wijnig vrugten dragen. Fol: 637-641.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden, van deese zoort zijner er nog
143 percento die goed dragen en 14 percento palla boeis
doe maar wijnig vrugten geeven. Fol: 641-644.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden, van deese zoort zijner 557
percento die goed dragen en 30 percento palla boeis doe
maar wijnig vrugten geeven. Fol: 645-648.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
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teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden, van deese zoort zijner 229
percento die goed dragen en 46 percento palla boeis doe
maar wijnig vrugten geeven. Fol: 649-652.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden van 400 zijner van deese zoort
waar van 200 pala boeis gereekentword. Fol: 653-656.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden, van deese zoort zijner 682
percento van 171 percento palla boeis die goed en 237
percento wijnig vrugten dragen. Fol: 656-660.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden, van deese zoort zijner 1036
percento waar onder 63 percento palla boeis die als
boven goet en 42 percento maar wijnig vrugten geven
gesteld word. Fol: 660-663.
Op uwel edele agtbaare seer g'eerde ordre neeme den
teekenaar eerbiedig de vrijheid deese ordre staande
vragen te beantwoorden van deese zoort zijn en nog 1242
percento egteworte boomen waar van 25 percento palla
die goed zijn en 24 percento wijnig vrugten dragen. Fol:
664-666.
Register van de in deezen Bondel te vindene requesten
der Banda se perkeniers te weeten. Fol: 667-670.
Missive van submissen dienaar Issac Harder de vrijheid
te vertoonen hoe hij in den jaare 1792 nog gen perk
bezittende aan den toemaligen Gezaghebber. Fol: 671673.
Conform ons besluijt bijzitting van den 27 deezer waar
bij overeengekomen is dat den ondergeteekende
beneevens de verdere leeden van deesen raad na beste
kennis hun gedagten bij wijze van een beantwording
opeeinge vraag poincten in margine deezes bepaald
zouden opgeeven als. Fol: 675-678.
Advies van den ondergeteekende in antwoord op de
nevenstaande vraag poincten. Fol: 679-681.
Advies van den ondergeteekende op de nevenstaande
voorstellen. Fol: 682-684.
Advis door den ondergeteekende op de vraag poincten
hoedaanig hij na zijne beste kennis en weeten schap
begript het vooedeeligst voor des maatschappijs. Fol:
685-689.
Advis van de ondergeeteekende den 27 april 1795 in
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raade van politie gevordert bij de onderstaande
voorstellen bij wijse van vraagpoincten ingerigt na zijn
beste kennis en weetenschappen zodanig als hij
vermeend het voordeeligste voor des maatschappij
belangen te zijn. Fol: 690-698.
Op den ontfangen hebbende uit rangeteekende bij de
resolutie der vergadering van politie zo heb ik de eere
uwel edele bij deese nevenstaande vraag poincten te
specificeeren en der zelver na best vermogen op articuls
wijze bezijden te advisseren namelijk. Fol: 699-701.
Eerbiedig antwoord op nevenstaande vraag poincten
door den needrigen teekenaar. Fol: 702-706.
Instructie voor de respective boschwagters in Banda om
zig daar na in de presente tijds omstandigheeden te rigten
en door hun slipt geobserveert te worden. Fol: 707-716.

1795 oktober 23 - 1795 december 5
Nrs. 991-1120.
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Miss Gouv Gen aan Komm Gen, afzonderlijke stukeen.
Vede verbaal 3 October, op werke dat de door den Eerste
Administrateur Folkers tegens den geweesen 2de
Administrateur Mossel nigebragte beschuldigingen (zo
als deselve mij zijn voorgekomen) niet opreeren, en even
meir bewijzen dat de geheele te kort bevondens
quantiteit rijst aan bevorens gepleegde kwade practijken
is toe te wijzen. 3 October 1795, S.H. Frijkenius.
Vede verbaaal 3 October, advies van den
ondergeteekende ten aanzien der beelouvene 572962
bedouven Koffij dat de aangewende hulpmiddelen bij de
eerste ontdekking van de infectie aan dat product
gevonden, vrigteloos zijn geweest het geen volledige
bewijst dat dit bealerst?? reeds van den beginne af aan te
sterk was toegenomen om tegengegaan te kunnen
worden, het geen tog in de beschouwing minier??
mogelijk kongesteld worden bij aldien die koffij ter
gezetter tijd met een naauwkeurig oog en met de
behoorlijke activiteit was gade geslagen en gevisiteerd.
(3 October 1795, S.H. Frijkenius)
Vede verbaal 3 October, Request aan den Hoog
Edelheeden Groot Acht. Heer Willem Arnold Alting,
Gouverneur Generaal, en Raaden van Nederlands India
over de Fabrijk Jacobus Anthonius Beijvanck sedert den
19 September 1786 dus gedurend 9 jaren de eer gehad
hebbende de Comp. Indie qualiteit te dienen, had
opgehaald bevindt zig thans buiten staat zijn ambt. en de
daar aan annexefunctien verder na behoren waar te
neemen en te volbrengen.
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Request Jacobus Anthonius Beijvanck
Vide verbaal 3 October 1795, Extract catriasche generaal
missive geschreeven door de Hoog Edele Heeren 17nen
in Nederland van Hunne Hoog Edelheeden der Hooge
Indische Regering te Batavia ged: Middelburg den 2
Januarij 1794 over dat ook en zo verre ?? dispositie
omtrend de intrekking den 5 coijangs rijst die het
voorzittend Lia van Rossum eenige tijd had genoten.
Vide verbaal 3 October, Extract uit de Resolutien
genoomen in de vergadering van de Amfioen Directie op
den 21 September 1795, de Memorie der uit staande
schulden ten behoeven van den gerissolveerde Amfioen
Societeit welkw onder ultimo December 1794, hadden
moeten zijn voldaan geworden, van de bij gemelde
Memorie voorkomende debiteuren.
Vide verbaal 3 October, dit zegel behoort tot 't inleggend
request van Jacobus Charles Boomel.
Missive aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Simon
Hendrik Frijkenius, Willem Arnold Alting, en Johannes
Siberg, Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch India en Cabo de Goede Hoop over de
Jacobus Charles Roswel, beedigde translateur in de
Engelsche en Fransche taalen thans bijna twee jaaren
dien dienst smeekt uwe Hoog Edelheeden andermaal op
het demoedeligste om tot de qualiteit van onderkoopman
te mogen worden goedvanceerd.
Request Supp. J.C. Roswel
Missive aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Simon
Hendrik Frijkenius, Willem Arnold Alting, en Johannes
Siberg, Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch India en Cabo de Goede Hoop dat den
ondergeteekende Advocaat Fiscaal van Nederlands India
zig vervrijmoedigt de hoogmigtige occupatien
uwerHoog Edelheedens voor eenige meinige
oogenblitken te interrumperen met aan Hoogstderzelver
aandagt de verlegentheid. Batavia den 26 September
1795, Trouwschuldige Dienaar Paul Mouniel.
Adres van Advocaat Fiscaal van Nederlands India aan de
Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal.
Vide verbaal 3 October. Missive aan Sebastiaan Cornelis
Nederburgh, Simon Hendrik Frijkenius, Willem Arnold
Alting, en Johannes Siberg, Commissarissen Generaal
over geheel Nederlandsch India en Cabo de Goede Hoop
over de heeft met de meeste eerbiedte kennis uwer
HoogEdelheeden zeer ootudedige?? dienaar Dirk
Goetbloed dat hij sedert den 15 Januarij 1794 de eene
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gehad hebbende uwe Hoog Edelheeden te mogen
beezienen als Hoogst dezelve secretaris thans in zijne ??
sesstige jarige rudesdan door gedurg weder opkanende
coruptien. Batavia 3 October 1795.
No.999, 3 October 1795 Request Dirk Goetbloed.
Formulier van den ced. gepresteerd door den Secretaris
der Commissie Pieter Walbeek. Vide verbaal 10 October
1795.
Missive van den Commissarisen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de met relatio tot eene nadere
ontzekte te kort koming in het graan magazijn van rijst
latter padij graauwe en weten en gort bij het gedaen
transport van gemelde pakhuijs op den 8 Julij 1794 aan
den tweeden adminstrateur Jonas als met betrekking tot
eene partij van 572962 ?? geinfecteerde en voor de
versending onbekwaam bevondene Cheribon Koffij
bomen versoekende daar omtrend ons goedvonden.
Batavia den 10 October 1795.
Missive van A. Kuvel over te doen geworden eene
opgaave der defecten aan de Amazoon bevonden. Vasco
de Gama den 8 October 1795.
Opgaave aan den Weled. Gestr, Heer A. Kuvel van alle
zodanige gebreeken, als de ondergeteekendens voor zo
veel hun voor het oog mogelijk is hebben kunnen
beschouwen, aan zijn Weled. Gestr. Onder hebbende
boden 's lands fregat de Amazoon. Onrust den 8 October
1795.
Missive van A. Kuvel over de gerequireerde opgave der
oppervlakkige defecten bevonden aan 's Lands fregat
Amazoon geteekend zoo door den uwed. Manhaften als
door twee persoonen haande onder de directie van uwed.
Vasco de Gama den 9 October 1795.
Copie Missive van A. Kuvel over de uwed. Gestr.
verders rapport te doen dat de equipage zig vrij we;
bevind het getal der sieke 13 man is, en dat wij vijff man
in de rolle manqueeren zijnde voorleesen week zen
leerling der stuurlieden aan een gal koorts overleeden.
Vasco de Gama den 10 October 1795.
Copie Missive van A. Kuvel over de terstond aan de Heer
Oestermarkt geschreeven nevens gaande copie missive
waar op dezelve mijn deese nevensgaande eijgenhandige
brief heeft doen geworden, hoofdzakelijk uitkomende
dat wanner de Amazoon getimmerd. Vasco de Gama den
9 October 1795.
Copia eenen missive van den Heer Hoestermark aan A.
Kuvel over om de opgave van het s' Lands Fregat
Amazoon. 9 October 1795.
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Missive aan Mr. Willem Arnold Alting, gouverneur
generaal, en Raaden van Nederlands India over de ??
(tidak terbaca karena kertas menjadi coklat dan tinta
tulisan menjadi tidak jelas)
Compareerde voor mij Matthijs Kuijper boekhouden in
dienste der de Compagnie alhier, en tot het maaken en
passeeren deeses geauthoriseert door den koopman en
opperhoofd deezes comptoire ?? Heer Jacobus van den
Boogaart. 22 September 1795
Apart secreit missive aan Mr. Willem Arnold Alting,
gouverneur generaal, en Raeden van Nederlands India
over de bericht te geeven als schijnende na mijn gering
doorzicht daar uijt te voorsien eene ophanden zijnde
openbare oorlog met Engeland. Paleaakatta den 9 Julij
1795.
Missive over de geaccordeert geconcladeerd ?? gekomen
tuschen Diederick Christians koopman te Madras hieren
ageerende voor ende van wegens de higenaar van't
Deenvets Schip Johanna Elisabeth thans ter rheede van
Madras leggende...ter andere de Edele Jacob Hilbragt
schuldhs gouverneur van Palliacatta. Fort George den 8
Julij 1795.
Apart secreet missive aan Mr. Willem Arnold Alting,
gouverneur generaal, en Raeden van Nederlands India
over de Prince van Orange brief in dato ken den 7
Februarij 1795 welke in vriendschap en alliantie aan
troepen van zijne Brittanische Majesteit is van Hunne
Mogenden en komende omte beletten dat de Colonie
door de Franschen worde geinvadeert. Palliakatta den 11
Julij 1795.
Copia missive aan Jacob Hilbragt, Governor Paliacat,
over de ?? (halaman awal sulit dibaca)
Copia missive aan den Gouverneur van Cormandel
onderhebbende colonie te admittaaren de troupen die van
wegens zijne Groot Brittannische Majesteit derwaard
zullen worden gezonden. Ken den 7 Februarij 1795.
Copia missive aan den Lord Hobart, Gouverneur en
President van het Fort St. George, over de brieff
wasgetekend Prince van Orange gedateerd Ken den 7
Februarij 1795 te melden het verlangen zijn Groot
Brittannische Majesteit te zijn, om den uit slag die den
oorlog gehad heeft met de Franschen tegen onze
Republieq. Palleacatta den 10 Julij 1795.
No.1009-1010 en 1011 afgegaan brieven apart
Een Extract uit onze Resolutien genomen op heeden op
een van den Raad van Justitie des Casteels Batavia
gevonderd berigt omtrend zeeker ontdekt ?? In de
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extensie van twee extractien uit haare Resolutien van den
2 April jongstlieden in de zaak van het officie fiscaal
contra den Capitain Luijtenant ter Zee Thomas Ijrons.
Batavia den 10 October 1795.
in de extensie van twee extracten uit uwe Resoluiten van
den 2 April jongstleeden in de zaak van het officie
Fiskaal Contra den Kapitein Lieutenant ter zee Thomas
Ijrons hebben daar op zodanig gedesponeerd. Batavia
den 10 October 1795.
Raporten van J. Van Straten aan de Heeren Nedeerburg,
Frijkenius, W.A. Alting en Siberg, Comissarissen
Generaal over geheel Neerlands India over toe te senden
van mijn onderhebbende bodem beneevens die van de
Colombus den 8 deeser arriveerden wij onder 't Noorder
Eijland en hebben tot herden niet ontwaard, dan gister
word vernemen wij van een praauw van Anjer dat van en
den eerstgemelden datum een deensch schip gepasseerd
was bij Bantem na Batavia die hebben wij niet gezien.
Noorder Eijland den 11 October 1795.
Rapport van S' Comp. gewapend schip den Hertog van
Brunswijk aan Hunne Hoog Edelheedens de Hoog Edele
Gestrenge Heeren Nederburgh, Frijkenius, W.A. Alting
en Siberg, Commissarissen Generaal over geheel van
Neerlands Indie den 11 October 1795.
Rapport van S' Ed. Comp. Gewapend Schip de
Christophorus Colombus gecommandeert door den
ondergeteekends zoo als 't zelve zig bevend op heeden
den 11 October 1795.
Rapport van den staad van 't Schip den Hertog van
Brunswijk bevind stig in een goede staad, en is nog
voorzien voor tien, den 11 October 1795.
Rapport van de staat der sieken aan board van 't
gewapeend O.I. Comp. Schip den Hertog van Brunswijk,
den 11 October 1795.
Rapporten den Luitenant Collonel en Directeur van de
fortofocatie werken Reimer heeft aan ons overgegeeven
het hier bij gevoegt berigt nopens de plaatz, alwaar de
equipagien van s' Lands Fregatten van oorlog Medenblik
en de Amazone alhier aan de wal zouden kunnen
campeeren. Batavia den 16 October 1795.
Rapporten
den
Commandeur
en
Opper
Equipagiemeester Andriesse den Luitenant Collonel
Reimer nevens den Masoa Josi gecommitteert, om na
voor afgegaen abouchement met de commandanten van
Onrust en Edam te ontwerpen concept instructien zo wel
voor deze Eilanden als voor Purmerent en Edam. Batavia
den 16 October 1795.

H O G E C O M M I S S I E | 1181

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Instructie voor den Commandeur over de Eijlanden,
Onrust, de Ruijper en Purmerend.
Secrete instructie voor den Bumenregent van t Eijland,
Purmerend; geval van verlaatuig van t Eijland, Onrust bij
aannadering eener vijandelijk vlood.
Rapport aan den Commandeur van de Post de qwald door
eene van Onrust afgezondene Praauw de vastgekelde
verlaatuig van dat Eijland, uits aan nadering eener
vrijandelijk navale overmagt schirttelijk zal zijn bedeelt,
dan moet de Commandeur derstond overwegen.
Algemeene instructie voor de Commandant op 't Eijland,
Edam.
Sijnen van het Eiland Middleburg, instructien omme
agtervolgd te werden bij de commandant van 't Eiland
Middelburg.
Sijnen voor het Eiland Onrust.
Sijnen voor het Admiraal Schip.
Sijnen voor de Punt de Paerel.
Sijnen voor het Eiland Edam.
Missive van G.F. Rheimer aan Godfried Christoffel
Fetmenger en Albertus Henricus Wiese, Raden
Extraordinair van Nederlands Indie uitgaders
Commissarissen van wegens de Hooge Regeering over
de...?? Batavia den 13 October 1795.
Over de Campementen van de Equipagies, uijt 's Lands
Fregatten van Oorlog, aan de wal verwagd werdende.
Berigt van den J. Wesselman aan C.G. Fetmenger Raad
Extra Ordenair van Neederlands India en Commissaris
ter Zee en te velden tot aanmaking van 114 men
teerongen voor de onder officieren en gemeene van het
Corps Inlandse Cavallerie. Batavia den 8 October 1795.
No.1014, berigt van den Captein Luijtenant J.
Wesselman.
Formulier van hed voor de gewoorne?? Klerken ter
secretarij van Heeren Commissarissen Generaal over de
inhoud der papieren en documenten te voormel de
secretarij berichtende?? aen niemand wie hij ook zij.
Ondergeteekende Raad ordinair op het ter dien daage
gepresenteerd request door de executriee en executeuren
van de Boedel en nalaatenschap van wijle den Heer Raad
Extraordinair van der Weertzen. Batavia den 9 October
1795.
Missive van de Heeren Commissarissen Generaal over
de extract uit onze resolutien genomen opheeden op de
door ue ons aangebode requeste van den Raad Ordinair
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en Directeur der Amfioen Directie Adriaan de Bock
houdende verzoek om de nodige instructie hoedanig zig
te gedragen betrekkelijk de door ue op hem
gedecerneende Commissie tot het waarneemen der
belangens van de kas van de geresolveerde Amfioen
Sociteit. Batavia den 17 October 1795.
Reglement en Instructie op de bedieninge van Directeur
der Fortificatien den 24 October 1795.
Missive van de Heeren Commissarissen Generaal over
geheel Nederlandsch India aan de Heer Gouverneur
Generaal en Raden van Nederlandsch India over die
goede directie plaats sal hebben welke de nodige
gerustheid geevens kan dat haare belangens getrounelijk
en tot haar meestermint en voordeel zullen worden
behartigte word ontegenseggelijk vereische dat elk
dertakken van die huijshouding vatbaar zij voor eene
geregeld behandeling en onderzoek. Batavia den 24
October 1795.
Requisitie als Commissarissen ter Zee en te velde, door
den Commandeur en Opper equipagiemeester Willem
Jacob Andriesse en den Baas ter Eijlande Onrust Willem
Moestemerck opgegevens zijnde. Batavia den October
1795.
Missive aan de Heeren Commissarissen Generaal over
geheel Nederlandsch India van den ondergeteekende
gecommitteerde tot in over zaaken van den Inlander
gevordert zijnde, zijne consideratie op en hoe verre deses
Compagnie dienst aangenomen en op de alhier
terscheede leggende garmeerde scheepen geplaats zijn
met gerustheijd aan de wal geemploijeerd en onder de
Inlandsche Militairen alhier zouden geincorporeerd
kunnen werden gebruikt mitsdien de vrijheijd en allen
eerbied ge kennen te geeven. Batavia den 22 October
1795.
No.1020, Consideratien van den gecommiteerde tot en
over de zaaken van den Inlander nopens de Inlander op
de gewapende scheepen.
Staat Reekening der lasten den voor deelen geduurende
het Boek Jaar van 1794/5 bij de Bank van Leening
gedraagen den behaald. Batavia den 19 October 1795
No.1021, Staat Reekening van de Bank van Leening.
Missive van P.G. Van Overstraten aan Mr. Willem
Arnold Alting, Gouverneur Generaal, en de Heeren
Raaden van Nederlandsch Indien over de
onderkoopman, Eerste Pakhuismeester, en Negotie
Boekhouden alhier Cornelis van Nassau op den 3 dezer
overleeden zijnde, zo gebruik ik vrijheid uw
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HoogEdelheeden daar van bij dezen plichtschuldig
kennis te geeven, met verzoek dat door Hoogtdezelven
een ander bekwaam Dienaar in zijn plaats mag worden
aangesteld. Samarang den 6 October 1795.
Missive aan de Heeren Commissarissen Generaal over
geheel Neederlandsch India en Cabo de Goede Hoop
over de geeft met verschuldigde eerbied te kennen den
ondergetekende hoe dat hij suppliant door uw
Hoogedelheedens tot scriba in den oosthoek is
aangesteld. Samarang den 6 October 1795.
Missive aan Mr. Willem Arnold Alting, gouverneur
generaal, en Raaden van Neerlandsch Indie over de
sententie geslaagh in de voor dezelve geworden
procedure door den geweezen fiscaal alhier Barend Jan
van Nieuwkerken genaamd Nijvenheim RD. Lescher,
contra Jan Thomas Breugeman, eerste, en Francisco
Rodriguez Campuis, tweede stuurman, benevens den
Javanen Pa Kamal alias Singo Joyo, bootsman, Pa
Jaijma, juramoedin, en Pa Wasia en Singo, matrozen.
Samarang den 5 October 1795.
Smeek schrift aan den Mr Pieter Gerardus van
Overstraten, Raad van Neerlandsch India, Gouverneur
en Directeur op en lange Javas Noord Oostkust over de
requeste aan Heeren Commissarissen Generaal, den
souveraen dezer landen representeerende, t'welke ons
vergunt uit een akelige kerken deemoedigt aantebieden
toch in gunste en in genade aanteneemen. Samarang den
17 Augustus 1795.
Smeek schrift aan den Heeren Commissarissen
Generaal; S.C. Nederburg, S.H. Frijkenius, W.A. Alting
en J. Siberg van Jan Thomas Breugeman en Francisco
Rodrigus Campuis voorwerpen meededragen die voor
een schandelijke gepleegde mitsdaad, door de rechters
verooldeelt zijn tot een swaare schoon welferdiende
stragse dat wij uit een akelige kerker. Samarang den 15
Augustus 1795.
Smeek schrift aan den Heeren Commissarissen
Generaal; S.C. Nederburg, S.H. Frijkenius, W.A. Alting
en J. Siberg van wij vier tal Javanen ongelukkige tot
genooten die gekluisteerd in ijsere banden opgeslooten
zijn in een akelige gevangeninsse en ons hebben schuldig
gemaakt aan overtreedinge der wet teegens den
verbooden handel in specerijen gestatueert een misdaad
voor welke wij door onse rechters verooldeelt zijn.
Samarang den 17 Augustus 1795.
Missive aan den Heer Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten en Raad van Justitie door de over mors??
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handel in specerijen bij dit collegie ?? perzoonen van Jan
Thomas Breugeman, Francisco Rodriguez Campuis en
de Javanen Jaijma, Kamal, Wasia, en Singo allen
bescheiden geweest zijnde op de in den jaare 1794 van
Banda. Samarang den 29 September 1795
Copia van Presentitus omnibus derrtig?? de heeren
leeden Cornelis van Nassau en Huibert Palm den
Koopman en Fiscaal deezes gouvernements Barend Jan
van Nieuwkerken genaamt Nijvenheur contra Jan
Thomas Breugeman, Francisco Rodriguez Campuis,
beneevens de Javanen Pa Kamal alias Singo Joijo, Pa
Jaijma, Pa Wasia en Singo. 15 Augustus 1795.
Copia a copia missive aan den Heer Christiaan Godlob
Fischer, Koopman en Administrateur, mitsgaders
President benevens de verdere heeren leeden
uitmaakende den Raad van Justitie, is aan den
ondergetekeende ter hand gesteld copia van een zodanig
suplich, als door de over morshandel in fijne specerijen
heeren gevangene J.T. Breugeman, F.R. Campos, en de
Javaanen Jaijma, Kamal, Wasia, en Singo. 12 September
1795.
No.1025-1040, Mis van de Hooge Regering,
Afzonderlijke Stukken.
Rapport van s'Ed Comp. gewapen schip de
Christophorus Colombus gecommandeert door den
ondergetekeende, zo alst zelve zig bevind op heeden den
20 October 1795.
Wekelijks rapport van s' compagnies gewapend schip
den Hertog van Brunswijk aan Hun Hoog Edelheedens
de Hoog Edele gestrenge Heeren Mr. S.C. Neederburgh,
S.H. Frijkenius, Mr. W.A. Alting, en J. Siberg,
Commisarissen Generaal over geheel Nederlands Indien
den 20 October 1795.
Rapport van de staat der sieken aan board van 't
gewaapend O.I. Comp. Schip den Hertog van Brunswijk
den 20 October 1795.
Rapport van den staat van 't Schip gewapend schip den
Hertog van Brunswijk bevend sig in een goeden staad en
is nog voorsien voor negen weken fiktualij en groot zes
weken water. Den 20 October 1795.
Rapport nopens de gearmeerde scheepen aan den Heeren
Mr. S.C. Neederburgh, S.H. Frijkenius, Mr. W.A. Alting,
en J. Siberg, Commissarissen Generaal over geheel
Neerlands Indie van gehoorzama Dienaar J. Van Straalen
van 't schip den Hertog van Bruinswijk kruijsende bij 't
Noorder Eijland den 20 October 1795.
No.1043, Mis van de Hooge Regering, Afzonderlijke
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Stukke
Extract missive door de Heeren Commissarissen
Generaal gedateerd 10 November 1794, in 12 ponden
specerijen nog vast kan reekenen op 7288 ?? s'jaars aan
de volgende posten bij de Memorie van Menage
bepaalde Emolumenten. Banda Neira den 1 Maij 1795.
Extract uit de Resolutien genomen in Rade van Politie te
Banda aan het Casteel Nassauw 13 en 18 Maart, 3 en 28
April 179
Opgave der zuijvere inkomsten, van alle wat
ondergeteekende in qualiteit als gezaghebber van Banda
van de Comp. Reposten en welke van de betaling van het
amptgeld gelxeuseert zijn. Banda Neira in't Casteel
Nassauw den 23 Julij 1793.
Rapport ons verpligt uw Hoog Edelgestrengen kennisse
te geeven, dat wij ter defensie geprojeeteerde Batterijen
bij oculaire inspectie hebben bevonden, en zullen dien
twegens een nader detail rinder in de aan ons gediende
enten deezen geannexeerde berigten van den Lieutenant
Colonel en Directeur de Fortifocatie werken Reimer.
Batavia den 31 October 1795.
Rapport aan de Heeren Godfried Christoffel Fetmenger
en Albertus Henricus Wiese, Raden Extraordinair van
Nederlands Indie mitsgaders Commissarissen van
wegens de Hooge Regeering ter zee en te velde van
Onderdanigste Dienaar G.F. Rheimer op den vooregen
beopeerde onvoeldoende sterkte en slegde contructie der
coussmet mitsgaders andere defecten in de chasses op de
Waterkasteel. Batavia den 18 October 1795.
Rapport over de inspectie der plaegerkasie of
waterkasteel en is zoo.
Rapport aan de Heeren Godfried Christoffel Fetmenger
en Albertus Henricus Wiese, Raden Extraordinair van
Nederlands Indie mitsgaders Commissarissen van
wegens de Hooge Regeering ter zee en te velde van
Onderdanigste Dienaar G.F. Rheimer over de inspectie
der plaegerkasie of WaterKasteel enz. Batavia den 26
October 1795.
Rapport aan de Heeren Godfried Christoffel Fetmenger
en Albertus Henricus Wiese, Raden Extraordinair van
Nederlands Indie mitsgaders Commissarissen van
wegens de Hooge Regeering ter zee en te velde van
Onderdanigste Dienaar G.F. Rheimer over de artillerie
en voorposten. Batavia den 29 October 1795.
No.1045, ?at den 29 Oct. 1795 voortgezet Rapport over
?? Kasteel en ?? werken
No.1045 1/2, mand. zijnde een ingedomen buiten van
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den gen. ?? gem. van ?? die nemmen ter ?? der Hoge
Commissie is gekomen.
Missive aan de Heeren Godfried Christoffel Fetmenger
en Albertus Henricus Wiese, Raden Extraordinair van
Nederlands Indie mitsgaders Commissarissen van
wegens de Hooge Regeering ter zee en te velde over de
meede gunstig te moeten voordraagen den op Mr.
Cornelis als Capitain Commandant bescheidene persoon
van Paulus van Schijn tot Major bij de infanterie. Batavia
den 31 October 1795.
Extract uit de Resolutien genomen bij Commissarissen
ter zee en ter veldeop den 24 October 1795 over de
aanmerking genoomen zijnde dat de teegens woordige
uniform dewelke met goede passementen afgezetis te
hoog in geld loopt en dus een mitteloos point van
beswaar voor de officieren is.
Missive over de dat den Heer Siberg heeft doen
ontvangen, het douceur dat bij Resolutie van den 25
Augustus J.L. is verstaan van den Directeur Generaal te
doen afgeeven uit de winsten voor de Komp. behaald.
Molenvliet den 26 Oktober 1795.
Missive over de verpligt en indes voordrakelijkheid
deeze Regeering te moeten voorstellen het weder
aanmaken van nog voor te minsten R. 200.000 aan
papiere gold. Batavia den 26 October 1795.
Rapport over de oorsaak der combustien onder de
militairen op Scheepen de Christophorus Colombus
ijsselmonde. Batavia den 4 November 1795.
Missive aan den Heer George Hendrik Schaffer
Luijtenant Collonel en Commandeerend Officier van het
guarnisoen over de gegeevens ordres hebben de
ondergeteekende die militairen welke van 't schip
Christophorus Colombus zijn opgestmist onder vragt
welke verklaaren. Batavia den 1 November 1795.
Missive ondergeteekende opper en onder officiers alle
bescheiden op de Comp. Schip Christophorus Columbus
verklaare te requisitie van den Capitain Luijtenant ter
Zee Gustavus Lorentzen. Den 30 October 1975.
Missive ondergeteekende opper en onder officiers alle
bescheiden op de Comp. gewaapende Schip
Christophorus Columbus op den 30 October 1975,
verklaare ter requisitie van den Capitain Luitenant ter
Zee Gustavus Lorentzen aan den foerier geordeneerd
heeft de buijten monteering zijnde militairen te gelasten
van booven te koomen om de zeile te helpegijen waar op
zij booven gekoomen zijn volgens haare verklaaring.
Missive aan den Heer George Hendrik Schaffer
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Luijtenant Collonel en Commandeerd Officier overs
Comp. Militie over de soldaaten Johan Fredrik Onger,
Frans Ligtvier, Jacob Orlofshij, en Hendrik Lint
verklaaren dat den Biermaataan boord van t' schip d'
Eendracht Broodgebrakt van ze slegte soort. Batavia den
3 November 1795.
Missive aan Hoog Edele Heeren van Fetmenger over de
ondergeteekenden soude het goed zijn de Comp. de
Marine ten dien eijnde dragen wij uw Hoog Edelheeden
voor, deselve te stellen onder de ordres van hunne
gewoone officieren waar toe het beste geschikt zijn de
Capitains ter Zee van Straten en Baane. Batavia den 6
November 1795.
Missive aan den Heer Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie van de Heeren Commissarissen
Generaal over de op aan berigt van Commissarissen ter
zee en te velde in dato 31 October jongst leeden na konde
de defecten aan sommige batterijen en voornamentlijk so
beddingen en chasses van het zig aldaar bevindend
geschick, bespenad, en de reparatien en verbeeteringen
daar aan te doen. Batavia den 7 November 1795.
Missive aan den Heeren Commissarissen Generaal van
de Heer Fetmenger en Wiese over de Luitenant Collonel
en Commandereende officier in het guarnisoen Schceffer
heeft aan den eerstgeteekenden overgegeeven het hier bij
geannexeeat berigt, waar bij hij verzoekt dat de daar bij
vermelte vier officieren van hier mogen worden
verplaatst naar zodanige gouvernement. Batavia den 6
November 1795.
Extract uit de Resolutien genomen bij Commissarissen
ter Zee en ter velde op den 31 October 1795 van de heer
gecommitteerde tot en over de zaaken van den inlander
Nicolaus Engelhard, heeft ingevolge en ter voldoening
aan het besluit van den 24 deezer overgegeeven de korte
sterktens, der inlandsche compagnien die in Cas van
Alarm.
Korte sterkte van de 17 Inlandsche Compagnien, so als
dezelve onder huijdigen datum sorteren onder Hunne
Inlandsce Commandanten over de respective Inlandsche
Campongs binnen de binnen Posten gereekend in den
omtrek van Batavia. Batavia den 28 October 1795.
Korte sterkte van 8 Inlandsche Compagnien, uit de
respective Campongs Rondsomme Batavia en vrije
landen, binnen de binnen posten, zo als onder Hunne
Respective Commandanten en Mindere Officeeren, in
Cas van Alarm, onder de wapenen zullen trekken, aan
wijzende tevens, hoevel inlanders in de Campongs
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verblijven en dag en nagt de wagthuizen betrekken
zullen te weeten. Batavia den 28 October 1795.
Korte sterkte van 23 Inlandsche Compagnien van diverse
landerijen, met bekendstelling uit welke landen dezelve
geformeerd zijn mitsgaders benaming van de respective
eijgenars te weten. Batavia den 28 October 1795.
Missive aan de Heer Godfried Christoffel Fetmenger,
Raad Extra Ordianair van Nederlands Indien en
Commissaris ter Zee en te velde over den
ondergeteekende
Lieutenant
Colonel
versoekt
uwwedelgestrenge uit noed saakelijkheid om eenige
sabalter officeeren nae de buijten comptoiren
verplaatsen. Batavia den 5 November 1795.
Missive aan de Heeren G.C. Fetmenger en A.H. Wiese,
Raaden Extraordinair van Nederlands Indien mitsgaders
Commissarisse te zee en te velde van J.C. van de Acker
over de hoog gelende missive met de daar bij lijnde
secreete zijnen zal niet en gebreken blijven vergelve na
mijn uijters vermoegen te obidieren. Edam den 30
October 1795.
Concept eener secrete instructie voor de gemachtigdens,
die van weegens de Hooge Regeering deeser landen, bij
nadering eener vijandelijke vloot met dies het over de
eijlanden Onrust, de Kuiper, Edam en Pukmerend
souden moeten in onder handeling treeden.
Missive van de Frijkenius over dat ingevolge de daar toe
gemaakte schikkingen 'iland fregat Amazoon op den 14
deezer ter veiling was aangeslagen, 14 September 1795.
Ontwerp, provisioneele instructie, voor den Chineeschen
schrijver, welke volgens Resolutie genomen in Rade van
Indie op dato 26 October 1795 aan de gemeene wercken
en de bediening van den Directeur der Fortificatie en
gebouwen staat de werder verbouden. Batavia den 5
November 1795.
Instructie voor den Chineeschen schrijver in 't
Ambagtsquartier.
Instructie voor den Maleijdschen op Inlandschen
schrijver bij de Ambagtsquartier. Batavia den November
1795.
No.1057, Instructie voor den Maleijdschen op
Inlandschen schrijver bij de Ambagtsquartier
Missive aan de Heeren Commissarissen Generaal van
Neederlands Indien en Cabo de Goede Hoop van Willem
Popkens, Waterfiscaal, dat hij in navolging uwerhoog
Edele Gestr. beveelen verval bij missive van den 9, en
daar opgenoomen Resolutie bij de Hooge Regering van
Nederlands India de dato 14 Julij 1794, direct
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verscheijden vaartuijgen zig heeft aan geschaft om op de
Rheede, omtrent de eijlanden en aan de rivieren en
kreeken van Batavia te kruijsen. Batavia den 7
November 1795.
Eerbiedige consideratien en vesoer van den Waterfiscaal
Mr. Willem Popkens.
Missive aan den Heer Fiscaal Popkens over de deselve
soo laaste inrigten, dat ieder stukke canon van i? den kan
voeren en tevens soo steerig bouwen laaten soo van
houtwerk, als wel voorsien van ijser en spijker, dat in de
kunne de mousson, soo wel in Straat Sunda als in den
omtraak der Bataviase Rheede, als kruijst sers kunne
geemploijeert werden. Rembang den 5 October 1795.
Missive aan den Heer Mr. Willem Arnold Alting,
Gouverneur Generaal, en Heeren Raaden van
Nederlandsch India van Justin Philip Mann een needrige
suppliant en Capitein ter Zee in burgervreidom gesteld
thans commanderende het ingesteld over Japara van
Rembang alhier ter Rheede gearriveerde particuliere
scheepje Debora versoekt uwHoog Edelheeden gunstige
formisse tot den verkoop van deezen Bodem, aan den
Capitein van het alhier ter Rheede leggende Deensche
schip Minerva, David Coulthard. tt
Extract uit onze Resolutien genomen den 7 deezer
lopende maand, als op een berigt van Commissarissen ter
Zee en te velde in dato van den 4de deezer rakende
zeekere combusten die onder militairen op de
gewapende scheepen de Cristophorus Colombus,
ijselmonde en de eendragt hadden plaats gehad. Batavia
den 14 November 1795.
Missive over de van Java overgekomen Compagnie
Madureesen is bij provisie gemquartireert in een der
caserves opgerigt voor het middel corps de reserve, over
de waterplaats, dan het komt den ondergeteekenden met
raad zaam voor deeze compagnie daar in bij continuatie
te doen cogeeren om reedenen. Batavia den 21
November 1795.
Instructie voor den Chineeschen schrijver welke volgens
het 37 Articul van het reglement en instructie voor den
Directeur der Fortificatien, gebouwen en waterwerken in
dato van den 24 October 1795 gearresteerd, aan hem ter
zijner adsistensie is toe gevoegd. Den 21 November
1795.
Instructie voor den Malijdschen op Inlandschen schrijver
welke volgens het 37 Articul van het reglement en
instructie voor den Directeur der Fortificatien, gebouwen
en waterwerken in dato van den 24 October 1795

H O G E C O M M I S S I E | 1190

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

gearresteerd, aan hem ter zijner adsistensie is toe
gevoegd. Den 21 November 1795.
No.1063, Staat Rekening stukken in folio bij de Extract
Resolutien der Casteels Batavia genomen in Rade van
Indie en van de Bank van Leening op den 10 en 13
October 1795.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie op den 26 October 1795 over den Heer
Gouverneur Generaal overgelegd zijn de een onder de
Heeren Leiden zondgelezen berigt van den Eerste
Opperkoopman deeses Castals Cranssen houdende een
opgaave van het voor op naadere dat voor de
Maatschappij legd opgesloten, in het vormanten van
gond en zelver tot Ropijen ter deser hoofdplaatschen zoo
is verstaan het zelven de Hoog Edele Heeren
Comissarissen Generaal aante bieden, en daar omtrend.
Missive aan den Heer Johannes Siberg, Commissaris en
Waarnemend Directeur Generaal van Nederlandsch
Indie over de heeft de onder getekende Eerste
Opperkoopman van het Kasteel, met alle laatitude
nagegaan en onderzocht, het vior op nadeel voor de
Maatschappij, opgestaten in het veamenten van goud en
zelver tot ropijen te dezer hoofdplaatse gericht zo wel
naar het aangerekend bedragen en de bapaling der
Heeren Majores. Batavia den 29 September 1795.
Extract uit een factuur Pr. V Schip Frinconomale
gedateerd Ternaten in het Casteel Orange 18 September
1793 en alhier ontfangen den 26 Meij 1794 alwaar onder
anderen staad. Frinconomale
Notitie van zodanige zilvere Ropias alser zedert den 26
November 1782 tot den 14 April 1791, zijn geslagen, als.
Batavia in het Kasteel den 28 September 1795.
Extract getroken uit de onder volgende cognossement
facturen, als. Per het Schip D'Een ?? ?? Dracht den 10
November 1794 van Hooren ontfangen.
Extract uit de cognoissement facturen der toenemen
schepen, in A. 176 4/5 alhier uijt Nederland gearriveert
alwaar onder onderen staat. Den 22 Maij 1795.
No.1069, Bericht relatifer Bataviasche Munt.
Missive van Frijkenius over de verandering in de
innerlijke waarde van muntspecijen. Batavia den 21
November 1795.
Missive aan den Heere Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie van de Heeren Comissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de
gepresenteerde requeste door den in Burger vrijdom
gestelde Kapitein ter zee Justinus Philippus Hann
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houdende verzoek om gunstige permissie tot den
verkoop van zijne jongst over Japara van Rembang alhier
ter rheede gearriveerde particuliere scheepje Debora aan
den kapitein van het alhier ter rheede leggende deensct
schip Minerva, David Coulthard. Batavia den 21
November 1795.
Copia Missive aan den Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlands Indie en Cabo de
Goede Hoop van den Capitain Poaul T. Jorgensen over
de passagier overgekomen met het alhier ter rheede
leggende Deensche Schip Johanna Elizabeth verzoekt
ootmoedigt de gunstige permissie tot de inkoop van het
meede alhier ter rheede leggende particuliere
Hollandsche scheepje Juno. Vide verbaal 28 November
1795.
Missive over de heeft welgemelde zijn Hoog Edelheid
Siberg aan 't besoigne te kennen gegeeven de
onsekerheid die er naar Hoogst deszelfs gedagten was op
men alhier, in het voldoening aan het verlangen der
Heeren en Meesters van Particuliere Scheepen ter
vervoer van producten naar Nederland zal kunnen
gebruik maken, en daar dit eenlijk zoude kunnen gebruik
maken, en daar dit eenlijk zoude kunnen geschieden met
scheepen die onder Deensche op Amerikaanse vlag en
passe vaaren zig hier tegen deese zouverigheeden
opdeeden. Vide verbaal 28 November 1795.
Copia Missive aan den Heere Mr. Willem Arnold Alting,
Governeur Generaal, benevens de wel edele gesterenge
Heeren Raaden van Nederlands India van de Jorris
Bonnevie supercargo van het Deensche Schip Johanna
Elizabeth II van Trancobaar alhier gearriveerd verzoekt
de permissie van de Heer Commander Andriessen te
mogen overneemen per de publicque vendutie verkogte
P Lands Fregat van Oorlog de Amasone. Vide verbaal 28
November 1795.
Extract uit een Missive van de Kapiteins Dekker en
Kuvel aan de Heer Frijkenius in andwoord op een
missive in dato 18 October bevorens, betreffende
andwoord op de volgende pointen te verlangen als eene
zeer gedetailleerde instructie, die in alle gevalle van de
barqueeren buiten eenige verandwoording stelle.
Extract uit de notulen van het geresolveerde Raade van
Indie, betreffende het verzoek van den capitein ter zee
Otto de Freyn Comandereerde het naar Banda
gedestineerd schip Huisduinen om van de vrije vaart
gelicentieerd te worden.
Extract uit de resolutie van Commissarissen Generaal
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genomen te Batavia, betreffende verzoek door den
capitain ter zee Otto de Frein, commandeeren de het naar
Banda gedistineerd schip Huisduine, om vangemelde
bodem ontslagen, en gepermitteert te worden voor
eenige tijd, met stilstand van gagie, aan de vrije vaart te
mogen overgaan, tot het doen van een togt naar de west
van indie, ter vervoer derwaartsvan een scheeps lading
suiker.
voordracht van den Capitan Kuvel tot employ van der
Hertog van Brunswijk, en plaats van de Amazoon
Missive aan Hoogedele gestrenge, betreffende dat
hoogst dezelve besloten hebben aan uwedelheden over te
laten de keuse van een der alhier ter rheede leggende des
compagnies scheepen, buijten de Hertog van Brunswijk
en de Christophorus Columbus, om daarop met deszelfs
equipaqie te kunnen overgaan, en bij deese resolutie als
nog blijven perscoteeren.
Missive van Willem Arnold Alting aan Pierre Perrot,
cargo van het particuliere deensche schip de Nancovreij
en Christiaan Louis Arnold (beide als gemagtigdens
ende laatste factoor van den welhedel geboren Heer
Frans Theodoor von Lichtenstein koninglijke Raad tot
Trancquebaar), verzoeken eerbiedig gunstige permissive
tot den in koop van een hun convenabel schip om onder
zoodanige deensche pas, waarmeede zij door welmelden
heer von lichtenstein voorzien zijn, naar Muscetta te
mogen vaaren ende hun te mogen voorzien van een
lading zuiker van 8 a 9000 picols.
Copia Missive van D. Van Hoogendorp (oppercoopman
over Java's Oosthoek) aan GG Willem Arnold Alting
benevens Raaden van NI, betreffende informatie van
Schip de Goede Hoop geoperd door capitain ter zee
Wijnant de Groot, met rijst, arrak, sandelhout,
bandrollings, agar-agar, en andere kleijne heeden; om te
vaaren van Sourabaija na China om en daar terug na
Batavia.
Missive van Hendrik Anthonij Hoete aan GG Willem
Arnold Alting benevens Raaden van NI, bij een
gracieuse permissie hij hier bodem als Passagier van hier
mag vertrekken naar Deensche mede te repatrieeren.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde Raade van
Indie, betrekkelijk de doort den koning voorgestelde
opbraake even als in 1782 heeft plaats gehad, van
Lampong Samanca, met verzoek om dienaangaande met
hoogstdesselvs goedvinden gemuniceerd te worden.
Extract secrete missive geschreeven door den
Commandeur van Raad te Bantham overweging vande
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afgelegendheid der post op Lampong Samanka ende
nabijheid derzelve bij de Engelsche compagnie vooren
op Sumatra.
Extracten resolutien genamen in dato vanden 21 deeser
lopende maand, als op een berigt van den commissaris
ter zee en tevelde Telmienger, vervattende de reedenen
waarom de van Java overgekomen compagnien
Madureesche militairen die bij provisie geen quartieert
waaren in een der opgerigte casernes over middel corps
de reserve over de waterpaats. aldaar niet bij continuatie
zouden komen blijven logeeren, en een voorstel om
deselve te verplatsen naar de veldschands Meester
Cornelis.
No. 1085-1094 missive uit patria afzonderlijke stukken.
No. 1100-1104 missive uit patria afzonderlijke stukken.
Dit zegul behoort tot het bijgevoegd address
Missive van gedeeltelijk dienaaren der compagnie en
den burgerstand aan Heeren Com. Gen., S.C Nederburg,
S.M. Frijkenius, W.A. Alting, J. Siberg, betreffende
volgende pointen voor het niew Bataafsche Republiek.
Extract uit een Missive van den Heer Capitein ter Zee A.
Kuvel de dato 2 December 1795 geschreeven aan zijn
Hoogedelheid Frijkenius.
Een … brief geschading aan den s'Lands Kapitein
Dekker. Vide verbaal 5 December 1795.
Copij Order en Instructie voor den Capitain ter zee J.
Dekker Commandereende s'Lands Fregat van oorlog
Medenbliek van wegens den ondergeteekende
Commandant en Cheff er Navale magt in Oost Indie.
Batavia den 30 November 1795.
Copij Ordre en Instructie voor den Capitain Kuvel thans
g zig bevindende op't gedemonteerd melzijn Equipagie
Schip Vasco da Gamma en leggende op de rheede van
Batavia. Batavia den 30 November 1795.
Extract uit de Korte aanteekeningen van het
geresloveerde in Raade van Indie op den 30 November
1795.
Extract uit de Korte aanteekeningen van het
geresloveerde in Raade van Indie op den 1 December
1795.
Extract uit de Korte aanteekeningen van het
geresloveerde in Raade van Indie op den 4 December
1795.
Missive van A.C. Mom over de Hooge Regering dat
zedert de komst van Heeren Commissarissen General
over het algemeen in veeledingen niet is gekent, speciaal
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niet in zaken die de veiligheid dezer hoofd plaatse
aangaan en dat deese Regering. Batavia den …
December 1795.
Missive van A.C. Mom over de uit hoofde van onse
publicque qualiteit, en onsen gedaaneneed zijn wij daar
toe verpligt. Wij hebben op ons genomen en geswooren,
de belangens van de Comp. Getrouwelijk te zullen
voorstaan, zo wel in handel, policie, als oorlogen.
Batavia den 4 December 1795.
Missive van W.V.H.V. Riemsdijk over de mag werden
voorgedragen en versogt, wanner deese Regering sulks
niet vermagt te doen dat ten allerspoedigsten een plan
defentie in onse vergadering mag werden in onder
gebragt in tegenwoordigheid en met medewerking van
de daartoe vereijste bediendens en dat vooral den Heer
Directeur Generaal van de Graff er bij mag sijn. Batavia
den 5 December 1795.
Missive de ondergetekende Hoofd Officieren deeses
guarnisoens hebben d'eere uweledele gest. voortestellen
dat door het vertrek van de Lieutenants Ehrhard, Haan,
Matthieu, en den Vaendrig Stroebel nae d' Oostersche
comptoiren alsmeede door het overleijden van de
Vaendrigs Schram, Neuman Huijsinga en wolff
terscheide plaatsen in het guarnisoen vacant zijn geraakt.
Batavia den 5 December 1795.
Missive aan Hunne Hoogedelheden de Hoog Edele
gestrenge Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indien en Cabo de Goede Hoop van Mr.
Christianus Henricus Christophorus Wegener over de
een besluijt van uwHoogEdelhedeen op den 26 Maij
jongst leeden uit rijken ontslagen en gelast om met het
erst vertrekkend schip naar Nederland te vertrekken
geeft met verschuldigde erbied te kennen, hoe hij
suppliant tot heden toe vergeefsch heeft gewast maar een
gelegenheid. Batavia den 27 November 1795.
No.1112, Request suppli. Mr. Christianus Henricus
Christoporus Wegener
Missive aan Hunne Hoogedelheden de Hoog Edele
gestrenge Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Neederlands Indien en Cabo de Goede Hoop van J.
Stroebel over de door mijne hoofden in een verkeerd
oogpundt beschourd en door dezelve gevonnird zonder
op mijn aanklagt verhoord te zijn neem ik de vrijheid mij
tot UweGroot Agtbaare te wenden uit vertrouwen op
hoogs dezelve gunstige egter onpartijdige dicisie.
Batavia den 25 December 1795.
Missive aan Hunne Hoogedelheden de Hoog Edele
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Groot Agtbaaren gestrengen Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlands Indie van de submisse
en gehoorsame dienaar in't Casteel Orangen (Ternate) op
den 10 September 1795 over de g' eerbiedigde circulaire
missive van den 9 Augustus 1794 heb de eene gehad op
den 24 April j.l. te ontvangen ik zal dies inhoude mij zo
wel tot narigt laaten strekken bij verscheining van oorlog
scheepen.
Vide verbaal 5 December 1795, copia a copia missive
aan zijn Hoog Edelheed den Hoog Edele Groot
Agtbaaren Heer Mr. Willem Arnold Alting, Gouverneur
Generaal, benevens de WelEdel Gestrenge Heeren
Raaden van Neerlands India over de ondergetekende
Capitains ter zee in dienst der E.O.I. Comp. de
Schadelijkij en ruineuse omstandigheid waar zij lieden
zig voor A' tegenswoordige in zijn bevindende door de
schriklijke duur te aller producten.

1795 december 9 - 1796 april 18
Nrs. 1125-1349.
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Voorstel in ovenweeging te zullen neemen het onbepaald
vertrouwen van hun die als representanten van het
geheele lighaam van de oost indische compagnie of te
met toevesigt over de directie haarer zaaken belast.
Korosi berat
Bijlage door mij geadreyeerd geweesen zijnde aan uw
hoog edele gestrenge beverens de heeren Alting en
Siberg alle in qualiteit als commissarissen generaal
hedde ik mij gevleit dat deselve door de heeren
gesamentlijk zaide zijn geexamineerd geinlanden en
volgens mijn verlangen in de resolutie van heeren
commissarissen generaal geinsereerd.
Met het antwoord door mij aan de commissaris van de
Hoge Regeering gegeeven koude volgens mijn begrip
niet strooken dat bewuste missive van uit hoog edele
agtbaare aan de heeren Alting en Siberg wierd
versouden.
Request van Hoge Commissie op de brieven addreesen
verzoeken rapporten en wat dies meer is.
Resolutien van den der den november en 20 december
des voorleeden jaar 1794 op dat stuk genomen
behoorden te persisteeren en het mijne aanteekening en
protest tegens het voorschreevens besluit gereseveerd.
De visitateur generaal der geeft op in anno 1792 en dus
voor denefs aanstelling tot raad extra ordinair van Indie
te hebben genoten de narvolgende inkomsten als.
Dat de gelden welke aan den boedel van der stengh
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gehoort en in S'comp geld kamer op verzoek den
beedelresseraan bewaand waaren door de franschen
aldaar zijn gevonden en weggeslegt.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in rade van
Indie op den 13 october 1795.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in rade van
Indie op den 4 junij 1795.
Bewijsen uit de brieven der Padang bediendens
geschreeven aan den Hoog Indiasche regeering indiasche
regeering dato zelden primo september tot den 7
december op dat comptoir is boek gehouden het welk
nog nader door een verklaaring opgeheldens word.
Inkomsten van de Baas van de Timmerlerden op geeft op
in anno 1793.
Christoffel warnaar coster master knigt der kaartemaker
geeft eerbiedig tekomen hoe dat zijne precerfeus
ingevolge uwel Hoog Edelhadens besluit van den 25
augustus 1769 waren tegunstig met drie loeleis en dat de
zelven thans der suppliant zijne ontnomen volgens uwer
Hoog eedelheedens onlogs genomen besluit.
Extract uit de notulen van het geresolveerde en rade van
Indie op den 8 september 1795.
Extract uit de notulen van het geresolverde in rade van
Indie op den 27 october 1795.
Den eerste en tweede meesterknegt van de wers Willem
Goedhard en Jan Andries Glaser beneevens den tweede
meesterknegt van den train Hendrik Hooremans geeven
uw Hoog Edelheeden eerbiedigs te kennen.
Met een vaartuijg in het laast der vorige maand alhier
aangekomen hadden wij de eer te ontfangen uwel edele
Hoog Agtbaare missivens van den 12 en 26 februarij
1795 houdende communicatie van de verandering der
omstandigeheden van de publieke zaaken in het gemeene
best en van de aanschrijvingen welke uwel edele Hoog
Agtbaare ten gevolge om dien nodig hadden geoordeeld
naar Indie en Kabo de Goede Hoop te doen afgaan.
Versoeken dat de volgende papieren onder der zelver
beruttting en betreklijk de twee vaartuigen door het
gecombineerd Hollands en Engels te Batavia in februarij
1794 opgebragt aan mijn mogen wordenn afgegeeven ter
completering der stukken daar toe betrekkelijk.
Franslaat van een brief van de Prins van Oranje gerigt
aan de Heer Naderburgh of in deszelfs afweezen aan den
eerslen commissaris gedemiteerd ter herstelling van de
staat van verten van Nederlands India.
Den 30 der verleeden maand arriveerde alhier met des
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konings scheepen d orphens in resistences waar bij
teffens het Engelsch compagnie g'amneerd schip de
armstrone het schip swallon packet en transport sheepent
met traupes waaren den commodore Pieter Rainier wiens
ship benevens drie andere oorlog scheepen op Poelo
Pinang was blijven leggen.
Wij hebben op verzoek van manschappen als het alle
compagnie dienaars zijn haar een halvemaand kostgeld
en randsoen afgegeeven dat wij hoopen na Hoog
Edelheedens genoegen zijn zal terwijl wij hierneevens in
closeeren een verklaaring door meermeeren bootsman
Marcus gegeeven wij hebben ook een compagnie brief
van het Malasce ministerie voor dit comptoir ontvangen
Secrete papieren en verpwaij brieven om aan de
ontmoetende Hollandsch scheepen aftegeeven en om van
de passeerende scheepen en vaartuijgen te verneemen
van wat natie waar van daan en waar heen dezelve
gedestineerd waaren dat op den 29 van dezelve maand
junij in straat Sunda kwam aanzeijlen.
Terwijl ik de Malasche Paquetten zo voor uw hoog
edelheedens alas voor het Jaavas Gouvernement
afgezonden had doet men mij berigt van de Sousang date
een Engelsche schip voor het rivierlag zijnde een goerab
gevoerd door eene capitain Schiperson die hier zeer wel
bekend is Ik heb direct de pantjallings.
Leson excellenie monsieuw le gouverneur generaal der
etablismens hollandois dans des inde.
Slaven te jole de france den 21 brumaire het jaar der
fransche republiek een en ordeelbaar.
Mousieure le gouveruere du cape e boume perance.
(Bahasa Perancis)
In de haven de la montagne te isle de france der 5
frermidor anno 3 jaar de france republiek hen en
ordeelhaar overeen komstig met den 25 july 1795.
(Bahasa Perancis)
In de haven de la montagne te isle de france der 5
frermidor anno 3.
Missive van N. D Isle de france de vrummaire an 4 me
de la republique francaise un.
Proclamation Sur le traite de paix & d'alliance conclu a
la haye le 27 floreal dernier entre les representans
rewbell & sieyes & les membres des etats-generaux des
provinces-unies Peter Paulus, Lestevenon, Mathias Pons
& Hubert respectivement charges de pleins pouvoirs a
cet effet.
A l' honeur de vous advesser un memoire dessine pour
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mess les negocians de Batavia & de Java en suppliant de
vouloir bien le transmettre & recomender tous ceux qui
sont avantageusement con us par leur attachement a leur
patrie & par consequent aussi a la france.
Propositions a mess les negocians armateurs
proprietaues et captaines de vaisseaus a Batavia & Java
par Jean Frederic Spoenlin, docteur en Philosophie he de
France ville & port du nord oueft le 14 november 1795.
Een particulier die immers enthousiast is geweest van de
historie der oude Bataven en die wimmer opgehouden
heeft den zuiveren meerderheid van uwe natie te
waarderen heeft de eer ue en memorie aantebieden welke
gerigt is voor de heeren negocianten van Batavia uw
edele verzoekende zo goed te willen zijn deselven aan
een iegelijk die ten voordeelen bekend zijn door hunne
verknogtheid aan haar vaderland en dierhalven ook aan
franskrijk overtegeeven en aan te recomman.
Propositien aan de Heeren negocianten rheeden
eigenaars en capitainen van scheepen te Batavia en Java.
De comite heeft de regtmaligheid van mijn aanmerking
volkomen gevoeld maar dezelve heeft zig de
onmooglijkheid om in negociantien daaromtrent te
treeden verschoont vermits de heeren Hollandsche
kooplieden alhier geene consul van haar natie nog eenig
vertonood persoon hebben die met hunne instructienen
volmagten is geschaageerd.
Extract uit de generaale resolutien des kasteels Batavia
genomen in raade van Indie op den 23 october 1795.
Dat hij suppliant ook in den beginne occasie heeft gehad
eenige derzelve voor tamelijken prijs van de hand te
zetten en de nog restaant gebleevene kisten meede
zouden hebbende kunnen debiteeren waere dit niet
verhinderd door de slgete gerugten.
De oud scheepen Christiaan Louis Arnold geeft met
diepschuldigen eerbied te keumen dat hij den 18 junij
1794 volgens de daars van volgende monsters heeft
gekogt een aanzienelijke parthij van 30 kisten aanphioen.
Ingevolge de van weegen uwel edele gestrowen in
welrdalen gedaane aanzegging zouden louden langen
uitstel moeten afgehaald worden door Tan Schoeko
vesten amphioen.
De lieutenant der chineesen goun tangsis en de
Chineesius handelaar goun Hayko op van dutis van 1793
on der anderen gekogt hebbende.
Tan Koseeng heeft vande door hem op de vandutie van
vigte gekogte amphioen onafgehaald moeten laaten
staan.
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Op de venditie voor rekening der gedissolveerde
amphioen sociteit in 1793 gehouden hebben gekogt.
De heer Arnold heefs deze parthijen eerst op den 21
october 1794 afgehaad en daar voor aan obligatie
gepasseerd zeederd eenige tijd daar na zeer wel onderigt
dat deeze parthije verkogt is.
Requesten door eenige kopens van amphioen in 1793 en
1794 kam ik mij wel conformeeren met de gevoelens van
de heeren administrateurs van Bazel.
Extract uit de resolutien genoomen in de vergadering van
de Amphioen directie op den 21 september 1795 over
Consideratien van den wel edele gestronge Heer
Directeur der Amphioen directeur Adriaan de Bock.
Extract uit de resolutien genoomen in de vergadering van
de Amphioen directeur den 23 april 1795 over
Verhandelen was zo wierd door den Heer Cassier van de
wert te kennen gegeeven dat zig buiten deeze
vergadering bevonden de chineesen Que Tjengko, Gouw
Kiemseeng ,Tan Tilntjouw, Tan Hoekong, Lim
Tioseeng, Oeij Posoeng en Ong Saijko.
De heer de Bock als directeur van de amfioen directie bij
mij geinsteerd hebbende op eene spoegige dispositie op
de versoeken van diverse kopers van amfioen.
Extract uit de resolutien genomen en de vergadering bij
de amfioen directie gehouden op 16 september 1795.
Zoo neemen de vrijheid uw Hoog Edelheedens te
verzoek dat het hoofd der praauw voerders mag gelast
worden daar de nodig plaauwe tegeeven in dat dezelven
permanent bij de scheepen blijvelegge.
Request suppliant A.C Hartman en W van Hoesen den
ondergeteekende bevorens raaden ordinair in den raad
van justitie des casteels Batavia verrijmodigen zig tot
usloog eederhedens te werden eerbiedig te kennen
geevende.
Versoek ik uwel edelheedens dat aan mijn worden
afgegeeven een extrant uit de resolutie op den 14 meij
1794 in deszelfs vergadering genomen aangaande de
order of het demanderen aan den raad van justitie.
Request suppliant Petrus Theodorus Chasse.
Ik heb de bij deeze te verzoeke dat mijn maan gegeeven
worden een copie van de notulen van heere
commissarisse generaal van den 10 meij 1794 maar bij
volgens het aangetekende bij dezzelver resolutie den 14
daar aan blijkens het in copij hiernevens gaande extract.
Extract uit de resolutie van de Hoog Edele Heeren
commisarisse generaal over geheel Indie genomen te
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Batavia.
Ik heb de her uwel bij deeze te versoeken dat aan mijn
maan worden afgegeeven eene volledige brief van den 7
maij 1794 in de Holande taal behoorlijk gelegaliteert en
aan door den comodore van het Engelsche.
Verzoek dat het welmelde hunne Hoog edelheedens
mogte behagen nem te doen extra hoogs van resolutien
in dato van den 14 meij der gepaareerde jaars
betrekkelijk het gerimanderde aan den raad van justitie
der kasteels Batavia.
Resolutie van den 13 october berovens genomen op de
verandwoording van het opperhoofd van Sumatra's
westkust Petrus Theodorus Chasse wegens het door hem
gehouden gedrag bij de overgave van Padang aan de
Franschen en daar heenen strekkende om aan ons voor te
drengen.
De eerste secretaris voor als nog provisioneel zijnde
geeft op te genieten de volgende inkomsten.
Extract uit hoog der zelver notularie besluiten van den 19
november l.l. geinformeerd zijnde dat de hoog edele
heeren commissarissen generaal met intrekking voor de
compagnie van de verteinmeering aan particuliere en
vreemde schepen en vaartuigen.
Informatie van de het een ondersheppen door welke wij
onderrigting moeten bekomen van het tractaat van
vreede en alliantie.
Ik verzoeken dat aan mijn maar worden afgegeeven eene
missive van heeren commissarissen generaal aan de
Hooge Indianse regering in dato 15 meij 1794 om te
dienen tot mariat voor den raad van justitie.
Den Heer Gouverneur Generaal Alting is zo goed
geweest bij eene brief van 29 december te bedeelen dat
de
gecombineerde
vergadering
van
heeren
commissarissen generaal en de Hoge regeering over
Neerlands Indie naar het hebbe gedelibereerd op het
verzoek bij deeze mijn.
Inkomsten van de volgende dienaaren als de
secretarissen van uwe regeering de baas en beide
meesterkenegts van de zeijlemakers winkel.
Request van burger scheepen Christiaan Louis Arnold
heeft nevens den zeedert vertrakken super cargo op het
deenph partikulier schip Nancovrij Pierre Perrot.
Request van Tjumas of praauwen om de equipagie van
de scheepen ter Batavia rijsmoch ooptenaannadering van
een vijandelijk vloot off esquader aan land te brengen.
Missive dat uw edele gestrengens aan niemand in deeze
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gewetten communicatie van de door mijn gevraagde
stukken verschuldigd was ingevallen uwe hoog
edelhedens zulks met nodig eerste.
Geeft op in anno 1793/4 te hebben genoten de
navolgende inkomsten.
Consideratien captain Jan Bockx gebruijkt als opzien der
in het touw pekhuijs de vrijheid met alle submissive te
brengen.
De lieutenant colonels schaffer in de sandolroij hebben
ons gepresenteert het hier bij geroogd addres met
verzoek het zelve ter obtenue van eene javorable
dispositie aan uw hoog edel aan te bieden.
Ten onzer opzigt verzoeken wij uw wel edele in
consideratie te neemen dat den capitain Duverge teegens
de militaire.
Den vaendrig sugmund Fredrich Frebolen voor eenige
maenden met het bataillon madureesen thans ter
veldschans mr. Cornelis leggende van Sourabaija.
Extract missive geshreeven door de ministers van Java
aan hunne Hoog edelheedens te Batavia gedateerd den 4
november 1795.
Nader extract uit evenjem brief.
Copia resolutien van Heeren Commissarissen ter zee en
te velde genomen op londach den 17 januarij 1796.
De eerste gezwore klerk der secretarie geeft op en anno
1793/4 te hebben genoten de na volgende inkomsten.
Extract van zwarigheeden van den raad van justitie
tegens het emploijeren leeden bij de afweeging der
specerijen.
Request vab Benijn Paul Duverge capitain militaire
alhier die d'eer heeft gehaad d edele compagnie een reeks
van bij na sestien jaaren te dienenen waar van de
beschrijvingen van Malacca en narigten van Palembang.
Inkomsten van de baas haartemaker en opziender van het
touwpakhuijs mitsgaders de bootsman van het zelve.
Nademaal van weegens het gouvernement van Mauritius
bij de Hoge Regeering deezes landen instantie zijn
gedaan om adsistentie met diverse noodevendigheeden
insonderheid rijst en daar uit eene undeelige handel en
commercie zonde kunnen gebooren worden tunchen des
compagnie.
Propositien zal handelen in het generaal de Fransche en
Bataasche republiek interessert.
Request van Mr. J.C Schultz ten opsigte der daarbij
geposeerde beshuldiginge en doleantien over de
gehouden directie der cassa door den meede
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vendumeester Jacob van Heemskerk.
Ontfangen van Samuel Bernard weg geweijde goederen
op de onderstaande vendutie.
Pro memoria dat alle afgeschreeven posten die aanstonds
uit cassa van vendumeesteren betaalt worde ten vordeel
van de gesamenttijke vendumeesteren verdeelt worden
bij voorbeeld en die afgeschreevene posten groot 100 of
meer betaald ieder zijn.
Notitie van 5 kisjes staat koopers ieder 125 rijksdaalders
netto dewelke door den ondergeteekende geteld en
bevonden.
Request gediend door den castelyn ten eende met
conceerentie van der trees kamer wiese in hae verre men
op voorschreeven instantie zoude kunnen refbris slagen.
Consideratien van heeren logemert Jacobus de Ley van
wegen de bank van leening aangemaand zijnde tot het
afleggen van rijksdaalder 16000.
Houdende dat overstaan op den daar bij bepaalden voet
tot het afwegen afpakken en afgeeven van specerijen
insteede van politieke dienaren geemploijeeerd zouden
moeten worden gecommitteerd uit voornoemden raade.
Extract uit de resolutien genoomen in de vergadering van
de amfioen directie op 27 januarij 1796.
Extract uit de resolutien genoomen in de vergadering van
de amfioen directie op 27 januarij 1796 door den heer
administrateur specht osshoon ook maar pro interim
cassahouder.
Extracten uit onze resolutien genomen in dato van den 6
deezer lopende maand.
Extract uit een missive geschreeven aan zijn hoog
edelheid Frijkenius door de heeren Leuis capiteine
Dekker en Kuvel dato Batavia 9 februarij 1796.
Dat alle des comp effecten zullen worden overgeleerend
aan het engels hoofd voor reekening van zijn Hoog heyd
den prima van orange om weden gerestotueerd te worden
wameer een vreede na behooren dat zijn getreffen.
Request om debevestiging in de hoofd aan vila door C.
W van Smiehs.
Request van den onderkoopman Aneas Mackaij aan hun
hoog edelen.
Request suppliant Leonard Robbert Jacob van Wasselt.
Request van den koopman Johannes Hogerwaard vaceert
neeme ik de vrijheid uw Hoog Edelheeden reventelijk te
solliciteeren om daar mede begunstigd te mogen worden.
Request Jacob Schoe van vlissnigen uwer Hoog Edele
zeer needrige dienaar in anno 1768 in India aangeland
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voor matroos en heeden door de edele molukse.
Request van den luitenant militair Pieter Tockens.
Request van den vaandrig militair Godhelf Reis
commandeerende de inlandse nationaale compagnie.
Plan tot het doen van een expeditie naar Musquestten
onder een neutrale vlag en het daar toe in huuren van een
compagnie des schip van 150 voeten ten eijnde langs
dien.
Calculative bereekening der voordeelen van eene lading
bestaande in.
Request van uwent wegen daar toe aan ons gedaane
voordeagt hebben wij den kapitein lieutenant Martimus
van armits experatie van desselfs verband gepermitteerd
om tot de vrije vaart.
Request van den water fiscaal Mr. Willem Popkens aan
de hoog edele gestrenge heeren commissarissen generaal
van Nederlands Indie.
Verzoek om zijne repen direct van Sourabaija door straat
Balij na isle de france te mogen zenden ontzegd had
zouder daar eenige reden van te geven dog hen liet
weten.
Requisitie van den gemelden gezaghebber over javas
oosthoek dirk van aogendark dat in deeze bodem.
Eerbiedig bericht scheepen de Carolina en de Elizabeth
gecommandeert door de capitain G.J. Palm en A. van
Hal.
Relaas gegeeven door de oud vaandrig militair te
Maccasser Johan George Smith komende per Chialoup
van den Sumanap Pangerang en een Paduwang hem
zelfs.
Relaas gegeeven door de chinees the Sianko koomende
per de chineese barca van de capitain der Chineese natie
alhier van Tiampit van Malacca op heide 2 februarij
1796.
Relaas gegeeven door de ten Sumanap veragtigen Burger
Fransciscus van Haaren carga op de chialoup van den
Sumanap resident P.H Schelkes komande van
Palembang op heeden den 2 februarij 1796.
Request van suppliant Jacob Paulus Barends over
reekening courant dezen in allen eerbied bijgevoegd
waar van de jongste afgesloten is met een saldo ten
zijnen lasten grrot rijksdaalders 15426:32:8.
Request den capitain der burgerij Balmain in cas van
Harm different corp den als commandeeren onder
anderen het inde stad leggende bataillon inlandesche
christenen van capitain Jacobs.
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Voorstellen dat er bij de bataillons en stadt dienst doende
nog tot de benoodigde sienten antssesmanqueeren en
neemen zig omtdien hoofde de vrijheid uw edele gest
hier onder volgende slaven.
Resolutien op een water fiscaal en provisioneel advocaat
fiskaal van Indie Mr. Willem Popkens copieelijk hier
nevens overgaan de houdende de diverse bezwaaren
tegeens den capitain van d schip The Eliza William
Marenner.
Informatie bij ub van den gouverneur van Java
overstraten ontfangen dat de oosthoek gezaghebber van
Hogendrop van zig had kunnen van krijgen om niet
tegenstaande het verzoek daar toe door hem aan gedaan
was ontzegd de scheepen de Goede Hoop Carolina en
Elisabeth.
Berigt door de raden extra ordinair Neun en Fetmenger
bij ul den 18 januarij jongstledendezen lopendemaand
aan ons houdende dat zijn.
Missive beide in dat is Batavia der 22 augustus 1795 met
het Portugees schepje Charlotte tot Maritha en van daar
met het Engelsch particulier schip soroaster overgebragt.
Besloten heeft om in den jaare 1795 geene van des comp
scheepen na hier afteanden en er nog door hoog dezelve
of uw hoog edele achtbaare.
Request van Meinard Adrian van Schoor boekhouder
van den directie vaart en handel der generaale nederland
oost indie compagnie bescheyden in de tractory alhier te
Canton in China.
Plan tot het doen van een expeditie naar Musquestte
onder een neutrale vlag en het daar toe in huuren van een
compagnie des schip van 150 voeten ten eijnde langs
dien.
Consideratie tot voldoening aan de vraag van de Hoog
Edele gestrenge heeren commissarissen generaal bij
missive van den 16 februarij over den afstand van een
van 150 voeten aan particulieren tot het doen eener
expeditie naar Musquette.
Aanteekening op het advies van de heer raad extra
ordinair van Riemsdijk dato 24 februarij 1796 over de
afzending van den schip na parzien en de middelen om
en het gebrek van contante specie te voorzien.
Memorie aanzijzende den korte staat van het
pucenonieet financie wezen van de compagnie te
Batavia.
Memorie van de verzondene contanten zeedert primo
september 1796 tot ultimo februarij 1796 inclusive zo uit
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des compagnie groote geldkamer.
Notitie van de zends junij tot heeden verkochte
koopmaanschappen bestrande papiere geld contante.
Extract uit eene missive van den heer eerste raad en
directeur generaal W. J van de Graaf aan de regeering
gerigt in dato 24 februarij 1796.
De major der arthillerij Josi heeft ons verrogt dat onder
het copia arthillerij mogt plaats hebben de promotie
vermelt bij het hier nevens geroegt berigt.
Missive over tot capitain Louis August Dormance
Domois van Diau anno 1777 hier te lande gekomen voor
bosshieter met 12 in den jaare 1782 tot extra ordinair
vuurweker onder dit corps aauge steld in 1783 ordinair
vuurwerker.
Extract uijt de resolutien van de bank van leening
genoomen op den 26 februarij 1796.
Extract uit de Samarangh missive van ultimo december
1795.
Versoek aan der Graaf als varsagie met mijn schip over
te willen voeren wenscrete gaarne te moeten af zodanige
arrangement de goedkeuring van uw hoog edele.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in rade van
Indie op den 1 maart 1796.
Considerabel doen rijsen Shoon men dit voorstel door de
nadere stempeling tot rijksdaalder als vervallen soude
konnen aanmerken.
Nadere aanmerkingen van den heer gouverneur generaal
op de consideratien van den heer raad extra ordinair mom
over de middelen om geld magtig te worden.
"Missive over de presente omstandig heeden het
geoordeeld worden om in de geldnood der compagnie
alhier in indie te voorzien."
Missive van de Cantonsche bediendens in dato 14
januarij deeses jaars copielijk hier nevens overgaande
houdende kennis geeving van het vertrek van daar van
het geweeze opperhoofd van Braam Houckgeest met het
Noord Amerikaansch scheepje industrij kapitein Cooper.
Excellency and gentlemen of the council that sometime
to the fischal of this port sapemission to land casks.
Excellency the governor generaal and council of Batavia
over informatie from Shebandar.
Request suppliant Carel Lodewerk Mittenbrink.
Berigt over commissie of schepeenen zig ook eenigzints
had dan doen onderigten van de reedenen waarom de
fiskaal popkens met verzekeenen.
Bericht van scheepenen deser steede raakende de zaak
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van het officie fiscaal contra den schipper Marrener.
Berigt scheepen met naar de Mauritius gedesteneerd so
ik mij niet bedrige morgen eendigd en de Amerikaansche
scheepen met compagnie ladingen so men als het schip
West Capelle.
Bericht van scheepenen deser stad Batavia nopens de
geteemineerde zaak van het officie fisscaal.
Instructie ten behoeve en tot narigt van den althans
provisioneel aangestelde fabriek in het ambagts quartier
alhier in de streelende verwagtinge dat het een en ander
aan de Hooge Intentie.
Reglement instructie op debediwing van fabriek in het
ambagt quartier ter deeser hoofdplaatse.
Aansteling tot commissaris over de militie zijn mij door
de lieutenants colonels schaffer en de Sandolroij
continueele klagten gedaan over het slegt gedrag van den
lieutenant militair Gerrit Hendrik Versluijs.
Rapporten van de Chirurgijn major is den teekenaar wel
gebleeken dat gemelde.
Request suppliant C.L Koster.
Request suppliant Cleonora Dorothen Hellemaw wede
narringa.
Verzoek van Burger Arnold mij op gerpasseerd des
dingsdag heeft verstrond dar bererd willig hij nevens den
meede burger des knegt zig ook bevond.
Extract resolutien genomen in dato van den 19 deeser
loopende maand houdende het eene de nadere
aanbereeling der observantie onzer ordre van den 21
november 1795 betrekkelijk de door uw teneemen
informatien.
Extract uit de notulen den bij jugnes gehoude bij rade van
Indie in dato 11 maart geinformeert zijn de dat zekere
memorie.
Brief in dato 16 maart 1796 om te dienen van
consideratien voorzieninge in het meer en meer
anmaderent gebrekt van contante spetie.
Inkomsten van de negotie behouder geeft op in anno
1793/4 te hebben genoten de navolgende.
Negotie overdragen Gustaaf Willem wiese uit hoofde
van gesteld en gesladog zuittelen zijn.
Request van luitenant militair Gerrit Hendrik van Sluis
smeekt ootmoedigst dat
Request van suppliant C. H Cramer.
Request van suppliant koopman en resident van Joana
Pieter van campen telmans.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in laade van
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Indie op der 11 augustus 1795.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in rade van
Indie op den 9 junij 1795.
Informatie dat den capitain van Barbier alle reverentie
Uw Hoog Edele gestrenge bij dezen te naderen met
needrige beeden.
Propositie hadde afgezonden konde ik weinig denken dat
mij een uw laten door den heer kapitain Kuvel in eijger
persoon.
Extract notulen van het geresolveerde bij rade van Indie
in dato 11 maart waar van hier meede copie afgaet aan
heere commissarisse generaal gerenvoijeerde memorie
met zijne bijlagen.
Extract missive geschreeven door zijn Hoog Edelheid
frijkenius aan den heer capitein Kuvel gedateerd 16 april
1796.
Extract uit de notulen van het geresolveerde in rade van
indie op den 11 maart 1796.
Extract uit de secrete notulen van het geresolveerde in
rade van indie op den 8 april 1796.
Missive van den heer Directeur Generaal van de Graaf
ons door zijn wel edele gestrenge gecargeert vinden de
nevensgaande pacquet aan uw hoog edele heeden gaad
dresseert ter tafel van Hoog edelheedens te bezorgen.
Protest van de heer van de veaatt is bij een besluit der
gecombineerde vergadering vertsaan te seponeeren het
zelve bevind zig onder zijn Hoog Edelheid Nederdurgh.
Memorie betrekkelijk tot descrete resolutie te Batavia
genoomen op den februarij 1796 door heeren
commissarissen generaal en de Hoge Regeering deeses
landing in een gecombineerde vergadering waar bij ik
onderigting.

1796 januari 5
Nrs. 1290-1333.
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Register der Papieren die op heden verzonden worden
aan den Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal. Fol: 1 - 8.
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheden fen
Gouverneur Generaal en de Raden van Indie, gedateerd
den 5 Januarij 1796. Fol: 9 - 38.
Copia Berigt van den Commandeur en Opper
Equipagiemeester Andriesse nopens de equipage
goederen waar van hij eigenaar is, gedateerd 13 Februarij
1795. Gediend den 17 Februarij 1794. Fol: 39 - 41.
Extract Patriasche Missive van 2 Januarij 1794 over de
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opbraak van de Residentie te Pontiana. Fol: 43 - 44.
Extract Patriasche Missive gedateerd den 2 Januarij 1794
en de vervattende de materie van Malacca. Fol: 45 - 47.
Consideratien van de Heer Welgevare,over de
vermindering van den omslag op Malacca. Fol: 49 - 74 108.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie den 7 Juni 1792. Fol: 110 - 113.
Extract Secrete Missive geschreeven door de Malasche
Minister aan hunne Hoog Edelheeed ons gedateert 26
Februarij 1793. Fol: 114 - 143.
Extract Gemeene Missive geschreeven door den
Gouverneur en Raad te Malacca aan den Gouverneur
Generaal en Raaden van Indie, roullerin de over
Malaccas reductie. Fol: 144 - 149.
Extract Patriasche brief 214 - 229 den Middelburg
gedateerd 2 Januarij 1794. Fol: 150 - 163.
Extract Bengalsche brief van 23 maart 1793, 40 en 41,
over de acceptatie van Amphioen door de patriasche
bediendens. Fol: 164 - 167.
Extract uit Generaale Resolutien des Castels Batavia
genomen in Raade van Indie op den 20 Februarij 1792,
over de houdende crimineele sententie. Fol: 168 - 169.
Mutueelen Inventaris der stukken en munimenten van
den Processe, gedaen maeken en aen den heer Jacob
George van Rossum voorsittend lid beneevens de andere
heeren raeden contra Jan Montagne capitein. Fol: 170 178.
Verval bij gerespecteerd besluit van den 19 deezes
bevoorens, verslag te doen van de volbragt enqueste na
de egtheid van het ten laastgemelde dage, door den
capitein Jan Montanje in raade overgegeeven copij
journaal zijner reise met het op de gebrooke Eilanden van
Arralan. Fol: 179 - 192.
Register der Stukken neevens berigt overgegeeven Aan
Isaac Fitsingh opgedragen onderzoek na de oorzaaken
van het verlissen en verlaaten van het op de gebrooke
Eilanden van Arracan verongelukt schip Belvliet. Fol:
193 - 196.
Extract uit de Notulen van het gebesoigneerde en
geresolveerde in Raade van Politie op den 19 november
1789, vervolgens wierd in vergadering ontbooden de
Capitein Jan Montanje voormeld en onder vertooning
aan Directeur ter had gestelde journaal reise afgevraagd
of dat het wiesenlijke of origineele journaal was. Fol:
197 - 200.
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Compareerde voor de ondergeteekende (Cornelis de
Booter) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Cornelis de Booter, lieutenant ter zee, op het onder de
kust van de Arracan verongelukte schip Belvliet, ter
requisitie van den Adrianus Gerardus Kraijenhoff
koopman van fiscaal en na vertooning van het door de
capitein ter zee Jan Montanje. Fol: 201 - 211.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock, de
welke ter requisitie van den Adrianus Gerardus
Kraijenhoff en over de vertooning van Jan Montanje,
Actum Houglij in Bengaale ter presentie van den
onderkoopman Balthazar Constantijn Diderik Bouman
en den vaandrig militair Johan George van Amelungxin.
Fol: 212 - 218.
Compareerde voor de ondergeteekende (Wilke Lange
Renki) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris, Wilke Lange Renki
vermeld in het vooren staande declaratoir, het welk
weder voorgeleezen zijn bleef bij dies inhoud
onveranderlijk persisteeren. Fol: 218 - 219.
Compareerde voor de ondergeteekende (Johannes
Georgius
Jacobus
Burchardt
van
Sinseera)
gecommiteerde uit den Raad van Justitie geassisteerd
van den secretaris Teunis van den Brock, Johannes
Georgius Jacobus Burchardt van Sinseera, Sous
Lieutenant ter zee, de welke ter requisitie van den
Adrianus Gerardus Kraijenhoff en over de vertooning
van Jan Montanje. Fol: 220 - 224.
Compareerde voor de ondergeteekende (Johannes
Georgius
Jacobus
Burchardt
van
Sinseera)
gecommiteerde uit den Raad van Justitie geassisteerd
van den secretaris Teunis van den Brock, Johannes
Georgius Jacobus Burchardt vermeld in voorenstaande
declaratoir. Fol: 224 - 225.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Gerrit Jacob van Groeningen, Sous Lieutenant van
ongelukte schip Belvliedt. Fol: 226 - 230.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Gerrit Jacob van Groeningen, Sous Lieutenant van
ongelukte schip Belvliedt, de welke ter requeste van den
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Adrianus Gerardus Kraijenhoff en over de vertooning
van Jan Montanje. Fol: 230 - 231.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Justus Viselius van Poetszbach, opperchirurgijn van
ongelukte schip Belvliedt, de welke, gevraagd zijnde na
de omstandigheeden die hebben plaats gehad bij het
Lauvreren en voor het Journaal van den op den
bescheiden geweest zijnde Lieutenant Cornelis de
Booter. Fol: 232 - 235.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Justus Viselius vermeld in voorenstaande verklaaring, de
welke hem weder voorgeleezen zijnde begevde hij daar
in de volgende vergadering, sous lieutenant Johannes
Jacobus Georgius Burchardt afschrift met heeft zien
teekenen. Fol: 235 - 236.
Compareerde voor de ondergeteekende (Jan Montanje)
gecommiteerde uit den Raad van Justitie geassisteerd
van den secretaris Teunis van den Brock, Jan Montanje
van Enkhuijzen als dusdanig gecommandeerd hebbende
verongelukt schip Belvliedt, de welke ter requisitie van
Adrianus Gerardus Kraijenhoff koopman en fiscaal en na
vertooning van overgegeevene journaal en op wat wijze
dat boek in de wereld gekomen is, zo zeide en declarant.
Fol: 237 - 245.
Compareerde voor de ondergeteekende (Jan Montanje)
gecommiteerde uit den Raad van Justitie geassisteerd
van den secretaris Teunis van den Brock, Jan Montanje
vermeld in voorenstaande declaratoir, het welk hem
weder voor geleezen zijnde begeerde hij daar in de
volgende verandering. Fol: 246.
Journaal of Dagregister van het schip Belvlied,
gedestineerd voor Batavia na Bengalen, gecommandeerd
door Jan Montanje, beginnende den 30 Meij 1789. Fol:
247 - 293.
Journaal of Dagregister van het des edele compagnies
schip Belvlied, gedestineerd van Batavia na Bengalen,
tot den 15 Julij passato (1789) effen gesteld. Fol: 294 325.
Willem Schaniel bootsman, Carel Hendrik Ditmar
Constapel, Matthijs Matthijse schieman, uit het volk
volstrek weigerde na boord te vertrekken voor mij
komenden seiden zij dat het volk aan alles gebrek had.
Fol: 326 - 327.
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Willem Schaniel, Carel Hendrik Ditmar, Matthijs
Matthijse in hoofde deeses breeder vermeld, aan de
welke ter requisitie van den fiscaal deeser directie
Adrianus Gerardus Kraijenhoff duijdelijk te verstaan
gegeeven zijnde den inhoud. Fol: 327 - 329.
Notitie van scheepen in de maand Julij. Fol: 330.
Extract uit de notulen van het gebesoigneerde en
geresolveerde in Raade van Politie op den 1 December
1789, door Adrianus Gerardus Kraijenhoff in gediende
Berigt en daar neevens geboegde stukken nopens zijn
bevinding der hem opgedraagene enqueste na de
echtheid van het door Capitein Jan Montanje
overgegeeven Journaal van zijne reise uit de
verongelukte schip Belvliet. Fol: 331 - 332.
Extract uit de Memoriaal van den Raad van Justitie de
dato 2 December 1789, ten blijke dat het voormelde
Journaal behoorlijk is beeeidigd. Fol: 333 - 335.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Gerrit Jacob van Groningen, sous lieutenant ter zee, de
welke gevraagd zijnde na de omstandigheeden op
voorschreeven Bodem voorgevallen zeedert dies reise
van Batavia, zo met betrekking tot het verliesen der
masten en het aandoen van de Arracanse kust als het daar
op genamene besluit door de scheeps overheeden om het
schip te verlaten. Fol: 336 - 347.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Gerrit Jacob vermeld in voorenstaande attestatie; de
welke hem weder voorgeleesen zijnde bleef hij bij dies
inhoud onveranderlijk persisteeren. Fol: 347 - 348.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Johannes Georgius Jacobus Burhardt van Sinsura Sous
Lieutenant, de welke gevraagd zijnde na het
voorgevallene aanboord van voorschreeven bodem
zeedert dies reise van Batavia zo omtrend het verliesen
der masten als het aandoen van de Arracanse kust, ter
requisitie van den Adrianus Gerardus Kraijenhoff
koopman en fiscaal directie. Fol: 349 - 357.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Johannes Georgius Jacobus Burhardt vermeld in
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voorenstaande attestatie, den elke hem weder
voorgeleezen zijnde begeerde hij daar in de volgende
verandering. Fol: 357 - 358.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Willem Schamel van Hamels in Hanoversche,
Bootsman, de welke gevraagd zijnde na het gevallene
aan boord, zo omtrent het verliesen der masten als het
aan doen van de arracaansche kust. Fol: 359 - 368.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Willem Schamel van Hamels vermeld in voorenstaande
attestatie, de welke hem weder voorgeleezen zijnde bleef
hij bij dies in goud onveranderlijk persisteeren mits dien
de deugdelijkheid daar van met solemneele dede
bevestigende. Fol: 368 - 369.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Matthijs Mattijse de welke gevraagd bij de verliezen der
masten, ter requisitie van den Adrianus Gerardus
Kraijenhoff, koopman en fiscaal deeser directie. Fol: 370
- 379.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Matthijs Mattijse vermeld in voorenstaande attestatie de
welke hem weeder voorgelezen zijnde, bleef hij daar bij
onveranderlijk persisteeren mitsdien de deugdelijkheid
daar van met solemneele dede bevestigende. Fol: 379 380.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Carel Hendrik Ditmer de welke gevraagd bij de verliezen
der masten, ter requisitie van den Adrianus Gerardus
Kraijenhoff, koopman en fiscaal deeser directie. Fol: 381
- 390.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Carel Hendrik Ditmer vermeld in voorenstaande
attestatie de welke hem weeder voorgelezen zijnde,
begeerde hij daarbij de volgende bijvoegingen dat
namelijk ten tijde toen men genoodzaakt was. Fol: 391.
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Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Evert Govert van Allendaal de welke gevraagd bij de
verliezen der masten, ter requisitie van den Adrianus
Gerardus Kraijenhoff, koopman en fiscaal deeser
directie en tot voorstand der waarheid verklaarde. Fol:
392 - 400.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Evert Goverts, vermeld in voorenstaande attestatie de
welke hem weder voor geleezen zijnde bleef hij bij dies
inhoud onveranderlijk te persisteeren. Fol: 400 - 401.
Verklaring van sommige Deks officieeren en gemeenen
van Belvliet ten blijke dat zij den capitein hebben
aangezogt om schuit en boot uit te zetten. Fol: 402 - 404.
Scheeps resolutie de dato 25 Julij 1789 aantoonende de
gestelheid van Belvliet ten dage het besluit genomen
werd dien bodem te verlaaten. Fol: 405 - 406.
Berigt van de nootlottigheeden den boot onder
commando van den sous lieutenant Burichardt
overkomen opgemaakt sub 17 November 1789. Fol: 407
- 411.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock, de
welke ter requisitie van der Adrianus Gerardus
Kraijenhoff koopman en fiscaal deezer, ondervraagd
zijnde na de oorzaaken van het verlies van voorszegde
bodem inzinderheid na de reedenen van het sterk weken
van het schip. Fol: 412 - 416.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock, dat
capitein ter zee, Jan Montanje vermeld on voorenstaande
declaratoir, dat namelijk hij met positif bepalen kan of
het schip beruts vollaaden was. Fol: 417 - 418.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock, de
welke ter requisitie van der Adrianus Gerardus
Kraijenhoff koopman en fiscaal deezer, ondervraagd na
de oorzaaken van het verlies van voorszegde bodem
inzonderheid na de reedenen van het sterkwerken van het
schip. Fol: 419 - 423.
De capitein lieutenant Wilke Lange Renken vermeld in
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voorenstaande declaratoir, bleef hij bij dus inhoud
onveranderlijk persisteeren. Fol: 423 - 424.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
Cornelis de Boter van Rotterdam de welke ter requisitie
van der Adrianus Gerardus Kraijenhoff koopman en
fiscaal deezer. Fol: 425 - 429.
Compareerde voor de ondergeteekende (Teunis van den
Brock) gecommiteerde uit den Raad van Justitie
geassisteerd van den secretaris Teunis van den Brock,
der lieutenant ter zee,Cornelis de Boter vermeld in
voorenstaande declaratoir, namelijk met positif kan
opgeeven of de eerste stuurasu van het Japans koper ten
eilande Onrust op Batavia veranderd is. Fol: 429 - 430.
Rapport van den Equipagemeester Pieter Levien nopens
de volbragte examinatie van het beedigs journaal van
Belvliet. Fol: 431 - 439.
Vervolgens in vergadering ontboden den capitein Jan
Montanje voormeld en onder vertooning ter hand gesteld
journaal of dat het weezentlijk of origineel journaal was.
Fol: 440 - 448.
Door Adrianus Gerardus Kraijenhoff ingediend berigt en
daar neeven gevoegde stukken nopens zijne bevinding
der hem. Fol: 449 - .
Ingevolge de ordre vervat bij extract uit de Notulen van
het gebesoigneerde ingeresolveerde in uwer vergadering
op 19 uit de deezen verzellinde gerecolleerde
declaratoiren en beeedigde attestatie. Fol: 450 - 458.
Adrianus Gerardus Kraijenhoff indiendende een berigt
verzegelde van diverse en op een bijgevoege register
vermelde stukken. Fol: 459 - 466.
Den Raad na resumtpie en approbatie van de
geezhibeerde articullen condemneerd. Fol: 467 - 468.
De Raad disponeerde dispendeert den eerste gedeelte
hangende deeze prosidures van ampt en qualiteit
engagie. Fol: 469 - 471.
Den Raad fiat en ordonneert den pascuaeur Mosburger
voor den gedeelte op dit termijn te fungeren. Fol: 472 474.
Mr Carel Saxe besluit van den 13 Augustus 1790,
gequalificeert gewoorden van manandement, Jan
Montanje captain ter zee en Wilke Lange Renken
capitein lieutenant om zig op de genomene dag van
beraad te verklaaren. Fol: 475.
Carel Saxe als bij de presentatie, mosburger door van
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genot verzocht continuatie uit hoofde van zijne
indispositie, geallegueerde reedenen. Fol: 476.
Paulus Rosf verklaard bereid over te neemen, mosburger
verzoekt alvorens dat deeze procedures gesplits en
afzonderlijk tot hunne defensie mogen werden
geadmitteerd, den R. C Eijssa onderstelling dat den
defensie waarlijk van verschillende aart en natuur is
consenteert. Fol: 477 - 478.
Paulus Rosf als bij de presentatie, mosburger diend van
antwoord, Heer R. C Eijssa verzoek copia en dag tot
replicq. Fol: 479.
Paulus Rosf als bij de presentatie, mosburger verklaard
dat zijn meester gequalificeerd te zijn om in submissie te
worden, R. C Eijssa laat zulks over aan het ordeel. Fol:
480 - 481.
Mosburger als bij de presentie, het geexteert overlijden
van den heer in deezen verzoekt het officie water fiscaal
continuatie deezer parthij. Fol: 482.
Van der genst voor Mosburger als bij de presentatie, den
R.C Eijssfr verzoekt continuatie uit hoofde nog geen
transport gedaan. Fol: 483.
Mosburger als bij de presentatie, pm pro interim
advocaat fiscaal verzoek nog dag, mosburger
consenteerd op verstek. Fol: 484.
Mosburger als bij de presentatie, den heer pm pro interim
advocaat fiscaal permitteerd voor replicq, mosburger
voor duplicq en parthijen verzoeken dag tot producten.
Fol: 485.
Den heer Raad Ordinair als bij de presentatie, van der
genst voor de gedeelte exhibeert zijn speciaale procuratie
en uit hoofde vanden fondeert lich procureur, den heer
Raad Ordinair consenteerd in de verzogte continuatie.
Fol: 486 - 487.
Heer pm pro interim advocaat fiscaal houd voor
geproduceerd de stukken en deezen bereeds overgelegs
en renuncieerd daar mede van verdere productie. Fol:
488.
Heer pm pro interim advocaat fiscaal R.O Raad
Ordinaire als bij de presentie, van den genst voor zijn
meeter in deezen, exhibeert een copia request en voor
antwoord zig refeaceerende tot de reedenen en middellen
daarbij vervaat concludeerd, RO Raad Ordinair
persisteerd voor replicq, van der genst voor duplicq. Fol:
489.
Antwoord gedaan maaken en aan den heer Jacob George
van Rossum, Jan Montanje contra Paulus Rosf. Fol: 490
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- 535.
Register der stukken neeven antwoord overgelegd
gedaan aanden Heer Jacob George van Rossum. Fol: 536
- 539.
Contract tusschen den Capitein Anthonij Bablist en Jan
Montanje gevoert hebbende compagnie schip Belvlied,
getekend door Jan Montanje en Anthonij Bablist. Fol:
541.
Zeeboek pagina 31 beschrijft het aan den van de rivier
Aracam van de rivier de ganges tot Calligam is de cust
lang of om beeter te zeggen. Fol: 542 - 544.
Verklaaren hoe waar en waaragtig is dat het schip
voormeld in de maand Meij 1789 leggende aan het heeft
van het eijlandt Onrust hebben de ingeladen vier duizend
en vier honderd vijf en twintig (4425) ponden en het
zelve pieremits wijze. Fol: 545-546.
Uit kragte van dit hier aan geannexeerde mandamant van
dagvaarding in perzoon feze mijne relatie annex van den
Raad van Justitie van Casteels Batavia in dato 12 Januarij
1791 geimpetreert bij of te van wegen den heer Carel
Saxe, bequaam daar op van voorname Capitein Montanje
en antwoord, het is wek zal compareeren. Fol: 547 - 548.
Uit kragte van dit hier aan geannexeerde mandamant van
dagvaarding in perzoon feze mijne relatie annex van den
Raad van Justitie van Casteels Batavia in dato 12 Januarij
1791 geimpetreert bij of te van wegen den heer Carel
Saxe, waarop gemelde Capitein Lieutenant Wilke Lange
Renken mij in antwoord, diende het in zeer wel. Fol: 549
- 550.
Is daar den Procueur Mosburger voorende van weegens
den suppliant binnen gebragt in aan den Raad
gepresenteerd het ondervolgen de Rogitart met versoek
als in sine van dien den Jacob George van Rossum, Fol:
551 - 563.
Pro Interim Advocaat Fiscaal Carel Saxe is gediend
geworden van dezelve consideratien omtrent de continee
van het bovenstaande requeste. Fol: 563 - 564.
Aan Jacob George van Rossum, over de consideratien en
advijs op de requeste van den gesuspendeerden capitein
lieutenant ter zee, in naame Wilke Lange Renken. Fol:
565 - 568.
Register van stukken neeven crimineele Eijsh in
concluse gedaan maaken en in Judicio geexhibeerd
binnen Batavia aan den weldelen heer Jacob George van
Rossum Fol: 569 - 594.
Zeejlaas ordre van Batavia direct naar Bengalen. Fol:
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575 - 578.
Aan den Commandeur en Opperequipagiemeester De
Haart een extract uit de Bengaalsche missive, de met
assumtie van reekeningen. Fol: 579.
Vervolg van het ongeluk het schip Belvliet van de
letteren van den 13 September 1788. Fol: 580 - 583.
Door den Opperequipagiemeester De Haart gedaan
berigt wegens de op Bengals tegen hem en den Vice
Commandeur Andriessen ingebragt beschuldigingen.
Fol: 584 - 585.
Aan den Commandeur en Opperequipagiemeester De
Haart benevens den Vice Commandeur en
Onderequipagiemeester Andriessen in voldoening aan
het besluit van den 6 Augustus ingevolge hem daarbij
genoteerde versoek gediend zijnde van hunne
verantwoording weegens de beschuldiging van den
Capitein ter zee Jan Montanje. Fol: 586.
Aan den Willem Arnold Alting, bij een berigt gedaan
versoekt, de hoogstdeselven bij besluit van den 6 deeser
behaagt, uit de beoordeling der gecommiteerdens
consteeren wat de waare oorzaak is van het stranden van
meermelde schip. Fol: 587 - 595.
Bij een berigt van den capitein ter zee Paardekoper,
Fredriks, Acker, Roem, Coblijn, De Groot en Muller in
voldoening aan het besluit, gebleeken zijnde, dat de
belading van het schip Belvliet niet als een meede
oorzaakt van het verongelukken. Fol: 596.
Een extract uit de notulen van het geresolveerde in
hoogedele illustre vergadering, ondersoeken of de
klagten door Jan Montanje omtrent de mislading van
verongelukte schip Belvliet, van de neevensgaande
berigt dat de scheep overheeden op dat tijdsctip reeden
genoeg hadden van haar zeijlage order af te gaan, haar
voortuig reeds wrak was, en zij nog bleeven klaagen over
het hot waater dat moest hun verzekering genoeg zijn
geweest Fol: 597 - 599.
Tot het onderzoek na de oorzaaken, van het
verongelukken van het schip Belvliet ten overstaan van
den advocaat fiscaal Willem Daniel Vignon, benoemde
capitein ter zee, het zelve beneevens alle andere tot die
zaak relatie hebben de papieren, door in attentie of pligt
verzuim schuldig bevonden wordende zijn ampt en pligt
te betrachten. Fol: 600 - 601.
De Capiteins ter zee ontvangen hebbende een extract uijt
de notulen van het geresolveerde uijt de hoogedele
Illustre vergadering van deh 6 Julij waarbij het
uHoogdelens behaagd heeft ons te gelasten om al de
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overgezendene stukken betreffende het verongelukken
de schip Belvliet op de kust van Arcan op de gebrooken
Eijlanden. Fol: 602 - 606.
Aan de Carel Saxe, is verstaan af te geeven een extract
uit de missive der Bengaalsche ministers bij de
verongelukken van het schip Belvliet. Fol: 607.
Verklare hoe waar en waaragtig is dat de capitein ter zee,
Jan Montanje gecommandeert hebbende gemelde schip,
geduurende de tijds. Fol: 608 - 611.
Van het verongelukte schip Belvliet overdekt officieren
in twee gemeenen in een te Arracan ingehuurd kleen
Engelsch vaartuig hier gekomen is. Fol: 612 - 614.
Ten verzoeke van den voorschreven heer pro interim
advocaat fiscaal Carel Saxe Raad Ordinair van weegens
de hooge overigheid deeser landen dagvaart de
voorname Jan Montanje en Wilke Lange Renken omme
te naasten regt dage zullende zijn den 26 Januarij deeses
jaars voor den noem goede tijds te komen en
compareeren in persoon voor deesen Raade omme als te
aanheeren zodanig crimineelen eijsch en conclusie
danwel zodanige versoeken ten dage dienende alvorens
zal kunnen goedvinden. Fol: 615 - 619.
Den heer Raad ordinair alvoren te dienen van eijsch en
conclusie exhibeerd bij zijn afzonderlijk opgestelde
vraag articulen en verzoekt dat de gedeelte in persoon
mogen worden gecondemneerd om ten overstaan van
heeren commissarissen uit deezen edele achtbaare Raade
in continenti cathagorisch daar op te respondeeren, de
gedaagdens in persoon zeggen een ider voor zig bereid
te zijn om de hun voor te houdene articulen cathagoris te
beantwoorden. Fol: 620 - 621.
De Heeren Ross en Moorees is door den Raad Ordinair
vertoner aan deezen, raade gepresenteerd het
ondervolgende request met verzoek als in fine van dien.
Fol: 622 - 625.
Door Cornelis Adrianus Canternisschen en Jan Rijnier
Coortsen, Raaden in den Raad van Justitie des casteels
Batavia op nevenstaande articulen den capitein ter zee
Jan Montanje, de welke dezelve indiervoegen heeft
beantwoord als in margine van ieder articulen kan
beoogd worden. Fol: 626 - 638.
De capitein ter zee Jan Montanje de welke bij weegen
van recollement de novo gehoord zijnde op den ten uur
dor bovenstaande door hem interrogatorien zo
verklaarde hij dat al het door hem op dezelve
geresponeerde de zuijven en opregte waarheid. Fol: 639.
Door Cornelis Adrianus Canternisschen en Jan Rijnier
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Coortsen, Raaden in den Raad van Justitie des casteels
Batavia op nevenstaande articulen den capitein ter zee
Jan Montanje, de welke dezelve indiervoegen heeft
beantwoord als in margine van ieder articulen kan
beoogd worden. Fol: 640 - 655.
Crimineele Eijsch en Conclusie gedaan maaken en Aan
den met Eedele achtbaar heer Jacob George van Rossum
beneevens Carel Saxe mede Raad ordinaire contra Jan
Montanje en Wilke Lange Renken. Fol: 656 - 674.
Dictum der sententie crimineel en der zaeke hangende
voor den agtbare Raad van Justitie des casteels Batavia
tusschen Carel Saxe contra Jan Montagne capitein en
Wilke Lange Renken capitain luijtenant ter zee. Fol: 675
- 677.
Den Raad van Justitie deses Casteels bij een ontvangen
Extract uit de Notulen van het bij uw hoogedele op den
10 deezer geresolveerde gelast zijnde nader op te geeven.
Fol: 678 - 680.
Gevenereerd besluijt in datis 30 December op voordragt
van de Commissarissen over de militie toegestaan, dat e
op Meester Cornelis geplaatse Europeese Nationale
militairen voortaan maandelijksop de voet of eeven als
de Wurtembergs zouden werden afbetaald. Fol: 681 700.
De koopman en scretaris van weesmeesteren Wijbrand
de Jongh gebruikt de vrijheid met verschuldigden
eerbied te vertoonen, dat hij den 24 Februarij van den
capitain ter zee Christiaan Laurens Koster, ten einde hem
op zijne lamentable bede tot het voldoen zijner
crediteuren en staat te stellen en hem met de daartoe
nodige penningen. Fol: 701 - 703.
Extract uijt het venduboek gehouden door de
vendumeesters deezer stads Mr Johannes Christoffel
Schultz, Jacob van Heems, Kerck, en Isaac Cornelis
Domis. Publicq aan het comptoir van vendumeesteren,
en voor Reekening van den manhafte heer Capitain
Christiaan Laurens Koster de volgende gabeer verkogt.
Fol: 704 - 711.
Notitie van de door capitain Coster voldaane
ordonantien, obligatien en Reekeningen, als.. Fol: 712.
Extract Patriasche Generaale Missive geschreeven door
Heeren 17nen in Nederland aan hun hoog edelheeden te
Batavia gedateerd Middelburg den 2 Januarij 1794 om
alle vaceeren de plaatsen te vervullen, omtrent de post
van hoofd van de militie op Ceijlon zouden heb. Fol: 713
- 714.
Extract Missive geschreeven door Heeren 17nen in
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Nederland gedateerd den 30 December 1791, over
besloten het , omtrent de vervulling fen vacante post van
chef der militie op Ceilon. Fol: 715.
Extract Patriasche Generaale Missive geschreeven door
Heeren 17nen in Nederland aan hun hoog edelheeden te
Batavia gedateerd Middelburg den 2 Januarij 1794 om
de voorstellen van den Ministers met betrekking tot de
inkomsten der dienaaren zouden afwachten. Fol: 716 717.
Extract Ceilonsche Missive gedateerd 15 October 1790
over onder een apart requester heer neevens te zenden de
gevraagde opgave van de inkomsten der Dienaaren en
neemen de vrijmoedigheid nopens de schikkingen. Fol:
718 - 745.
Extract Patriasche Generaale Missive geschreeven door
Heeren 17nen in Nederland aan hun hoog edelheeden te
Batavia gedateerd Middelburg den 2 Januarij 1794 over
verlangen hebben om een volledige vergelijking van de
Memoire van Menage met de tegenwoordige gesteldheid
van dit compagnie op te maaken. Fol: 746 - 747.
Extract Patriasche Generaale Missive geschreeven door
Heeren 17nen in Nederland aan hun hoog edelheeden te
Batavia gedateerd den 2 Januarij 1794 over gedaane
onderzoek naar het gedrag gan den Eerste
Administrateur Reegersman met relatie tot de aflevering
uit de westzeijsche Pakhuijsen van coffij buiten kennis
van zijne mede Administrateur Goldbach. Fol: 749 - 750.
Extract Secrete Missive, de inhoud der vierde secrete
brief van uwe edele achtbare van den 4 januarij, alleen
handelende over het geval eener ontdekte aflevering van
coffij uit de westzijdsche pakhuijzen, buijten kennis van
den gewtweeden administrateur Petrus Adrianus
Goldbach. Fol: 752 - 756.
Extract Patriasche Generaale Missive geschreeven door
Heeren 17nen in Nederland gedateerd den 2 Januarij
1794 dat het geen tot de te kort komst den nagelen
betrekking had gedemandeerd hadden dan heer
commissarissen. Fol: 757 - 758.
Bij het gemelde hier onder geinsereert wordende besluit,
overgelegd aan hun achtbare ingediend bericht door den
pro interim advocaat fiscaal Carel Saxe nevens andere
daartoe gehoorende bijlagen raakende het afgelopen
onderzoek. Fol: 759 - 837.
Van onse consideratien en advisen aangande den inne
houde van den bundel papieren gefolieert van No 1 tot
de zoo lange geduurd hebbende en befaemnd gewoorden
zijnde differenten tusschen de administratien van de
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westzijdsche Pakhuijzen over het doen van Transport
van deselve. Fol: 839 - 865.
Geresumeerd zijnde bij besluit deezer regeering van den
27 Junij jongstleden (1790) gedemandeert is, de
examinatie van de ingekomene papieren betreffende de
in in de westzijdsche negotie pakhuijsen bevondene te
kort koming 490659:1/8 ?? garrioffel nagulen bij
overgave van die pakhuizen aan den presenten eersten
administrateur Goldbach door de gematigdens van den
gerepatrieerden eersten administrateur Beeckman
ingediend rapport van den naar volgende inhoud insertie. Fol: 869 - 872.
Extract uit de Resolutien van de Bank van Lening, de
kassier Holle in voldoening aan het besluijt van den 22
April L:L (1794) berigt gesuppediteerd hebbende van
zijn wedervaaren, bij de opeissching , der gelden van de
voorige officianten der vernietigde Bank Courant en
Bank van Leening, hen ter betaling in des Banks Cassa
opgelegd met ultimo April Laastleden (1794) zo is
nagedaane resumtie, verstaan dat berigt nevens Extract
deezes eerbiedig aan de Hooge Regeering aan te bieden.
Fol: 873.
Aan Conrad Martin Neun, de cassier deezer bank te
berigten dat hij ingevolge besluit van dit collegie de dato
22 deezer zig in persoon heeft verzoegt bij den weledele
gestrenge heer Raad Ordinair De Bock en de verdere
officianten der vernietige Bank van Leening. Fol: 874 875.
In voldoening van den 5 Maij jongstleden (1794) hebben
de teekenaaren sig op den 7 daar aan vervoegt in des
compagnies Medicinaale Winkel en aldaar so
nauwkeurig mogelijk gevisiteert zodanige 1500 lb cortex
peruviani electa als met de volgende particuliere
ingehuurde scheepen uit Nederland zijn aangebragt met
het schip Louisa Anthonij. Fol: 876 - 877.
Ingevolge besluit is aan den needrigen teekenaar ter hand
gesteld de door de hoog edele gestrenge heeren
commissarissen generaal over gantsch Nederlandsch
Indie en Cabo de Goede Hoop boj hoog derzelver
bersluit van den 9 februarij lastleden (1794) voor hem
beraamde Eed met last om dezelve voor uw af te leggen.
Fol: 878 - 886.
Extract missive geschreeven door de Padangsche
Bediendens aan Hunne Hoog Edelheeden gedateerd den
20 Januari 1795, het inpertinent teege capitulatie recht,
redelijkheid en goede order aanlopend gedrag bij de
fransen hier gehouden. Fol: 887 - 899.
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Ik protesteere wel solemneel tegen zodanig met alle recht
en reeden strijdend gedrag als de franschen alhier hebben
gehouden na dat Padang door geweld van wapenen en
capitulatie op den 7 December 1793 zijn meester
geworden in het generaal en speciaal tegen den eisch van
een honderd duizend spaanse realen, dat dezelve
franschen volke geene behoorlijke overgave van des
compagnies goederen. Fol: 900 - 902.
Dirk ter Hooff onderkoopman en secunde en Frans
Lodewijk Alexander van Besfell, scriba en soldij
boekhouder alhier verklaren bij dezen ter requisitie van
den Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en
opperhoofd dezer custe item ter liefde der waarheid het
volgende waar en de waarachtig te zijn. Fol: 903 - 907.
Zacharias Bastensz boekhouder en Willem Krijgsman
adsistent en als zodanige in des compagnies pakhuizen
als gecommiteerdens dienst gedaan hebben, verklaren bij
dezen ter requisitie van den wel edelen agtbaren Heer
Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd
dezer Sumatras Westkust. Fol: 908 - 909.
Jacob Fredrik Mercklein vaandrig militair ter dienste der
des compagnies verklaare bij dezen ter requisitie van den
Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd
dezer custe, item ter liefde der waarheid het
agtervolgende waar en waarachtig te zijn. Fol: 910 - 913.
Dirk ter Hooff, administrateur, Zacharias Bastensz en
Willem Krijgsman, adsistent de beide laatsten in qualiteit
als gecommitterdens in het Lijwaads, en peeper pakhuis
en het ijzer Magazijn, certificeeren en verklaren bij
dezen ter requisitie van den opperkoopman en
opperhoofd den wel edele Petrus Theodorus Chasse en
ter liefde der waarheid dat de Restanten in voorgemelte
Administraties. Fol: 914 - 915.
Dirk ter Hooff onderkoopman en secunde en Frans van
Ginkel, antwoord aan de penn, en als zodanig op het
negotie comptoir dienst doende, verklaren bij dezen ter
requisitie van den opperkoopman en opperhoofd Petrus
Theodorus Chasse dat den Franschen Capitain Le Menie,
na het vervoeren deezer plaatze ten negotie comptoire
heeft laten requireeren alle losse negotie papieren en
boeken. Fol: 916 - 917.
Willem Krijgsman en Frans van Ginkel verklaren van
dezen ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd dezes Sumatras westkust.
Fol: 918 - 919.
Pieter Oland boekhouder en Essaijeur ten dienste des
compagnies verklaare bij dezen ter requisitie van den
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Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd,
dat hij na verovering dezer plaats door den franschen van
de opperkoompan order gekreegen hebbende de sleutels
van de onder hij hebbende dispens aan de fransche
capitain over te geeven. Fol: 920 - 921.
Dirk Leonardus Ehlers Adsistent ten dienste der edele
compagnies verklaare bij deeze ter requisitie van Petrus
Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd dezer
cust, dat hij zedert mijn arrivement alhier den dienst van
equipagie waargenomen hebbende, zijne onder hij
hebbende administratie effen en alle effecten die bij de
boeken liepen. Fol: 922 - 923.
G: Krijgsman, Jh Krijgsman, J: C: Landtrehr, Andries
Karel, Godvried Stok, C: J: V: Moschel, J: A: V:
Moschel, Gs Manusama en Fredrik Vogeling
ondergetekende burgers en ingezetenen van Padang,
verklaare ter requisitie van Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd alhier, als dat ze niet
weten of gezien hebben dat de fransche eenige van de
door Eun uijt de edele compagnie pakhuizen, geroofde
goederen hebben agtergelaten. Fol: 924 - 925.
Paulus van der Maas en Martin Godlieb, burger en
inwoonder alhier, verklaaren bij dezen ter requisitie van
der heer Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en
opperhoofd, dat gedurende de aanwezendheid of na het
vertrek der Franschen van hier zig iemand met des
compagnies goed heeft verreikt. Fol: 926 - 927.
Frans van Ginkel mantroos aan de pen ten dienste der
edele compagnie, Johannes Loupati koster alhier, en
Jacob Landt matroos meede ten dienste der edele
compagnie, verklaaren bij deze ter requisitie van den
Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd,
dat door de heer operhoofd op den 5 December als in
welke dagen het fransch schip La Ville de Bourdeaux in
het gezigt quam order hebben gekreegenom in des
compagnie Thuijn ter bewaking. Fol: 928 - 929.
Hendrik Bogarding Smitten dienste der edele compagnie
verklaare bij dezen ter requisitie van den Petrus
Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd, dat op
den 5 December als aan welken dage het fransche schip
alhier in het gezigt gekregen, door gemelte heer
opperhoofd ordre het ontvangen om nagten dag in des
compagnies Thuijn voor de goederen van gemelde
compagnie wagt te houden. Fol: 930 - 931.
Theunis Dederingh, krankbezoeker in dienst der edele
compagnie, verklaare bij dezen ter requisitie van den
Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd,

H O G E C O M M I S S I E | 1224

•

•

•

•

•

•

•

dat zodra het france schip hier ter plaatse in het gezigt
gekregen hebbe, zijnde geweest op den 5 December
1793, hij beneevens meer andere die hier ondergemeld
staan te weten. Fol: 932 - 933.
Zacharias Bastensz, boekhouder der en gecommiteerde
der edele compagnie pakhuizen, certificeeren bij dezen
ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, dat zodra het france schip
hier ter plaatse in het gezigt gekregen hebbe, zijnde
geweest op den 5 December 1793, hij beneevens al die
genen hier onder gespecificeert staan te weten. Fol: 934
- 935.
Willem Krijgsman, adsistent ten dienste en Jean Bablist
Bourdeaux zoldaat ten dienste, verklaaren bij dezen ter
requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, dat zij na dat op den 4
December over land van Priaman tijding ingelopen was.
Fol: 936 - 937.
Theunis in het veld, scheepstimmerman, verklaare bij
dezen ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, dat zodra het france schip
hier ter plaatse in het gezigt gekregen hebben, zijnde zulk
geweest op den 5 December, hij beneevens meer anderen
die hier ondergeweld staan te weten, Fol: 938 - 939.
Gerrit van de Laan , huistimmerman, verklaare bij dezen
ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, dat hij op den 5
December als wanneer wij het fransche schip voor de
eerste keer van verre gezien hebben van voren gemelde
heer opperhoofd ordre hebbe ontvangen, hij met zijn
wapenen te vervolgen naar het edele compagnie Thuijn
hij aldaar tot nadere ordre bij des edele compagnie
pakhuizen wagt te houden, Fol: 940 - 941.
Francois Theuvenet, burger alhier en zedert eenigen tijd
den post van boomwagter waarnemende, verklaare bij
dezen ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, het gene hier agter
vermeld staat, te weten dat na de verovering van Padang
een fransch officier hem declarant heeft gevraagd. Fol:
942 - 945.
Dirk ter Hoeff, administrateur en Willem Krijgsman
Adsistent, verklaaren bij dezen ter requisitie van den
Petrus Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd,
dat ze op 7 December na dat de franschen in deeze plaats
gemarcheerd waren S'morgens circa 12 uren van gemelte
heer opperhoofd ordre hebben ontvangen. Fol: 946 - 947.
Carel Fredrik Ungeren onderchirurgijn in dienst te
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Padang, verklaare bij dezen ter requisitie van den Petrus
Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd, dat de
restanten van compagnies medicamenten door den
opperchirurgijn Michiel Ruijs onder ultimo Augustus
opgegeeven recel voorhomden waren. Fol: 948 - 950.
Frans van Dalen burger van Padang, verklaare bij dezen
ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, als dat hij bij het
aankomen der franschen ziek ben geweest en dat hij niet
gehoord hebbe, nog ook niet gezien hebbe. Fol: 951.
Jan Krijgsman en Andries Karel burger diaconen,
Theunis Dederingh, krankbezoeker en Johannes Loupati
Koster verklaaren bij dezen ter requisitie van den Petrus
Theodorus Chasse opperkoopman en opperhoofd, dat ze
na het vertrek der franschen van deeze plaats de kerk
deur en vensters hebben opengebroken gevonden, niet
tegenstaande den eersten declarant ter ordre. Fol: 952 953.
Carel Fredrik Ungerer onderchirurgijn, verklaare bij
dezen ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en commandeur, het onderstaande
omtrent de fransche invatie te Padang. Fol: 954 - 957.
Jan Boudewijnsz oudboekhouder, verklaare bij dezen ter
requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, niet te weten en ook nooit
gehoord te hebben, dat de fransche van des edele
compagnie alhier Buit gemaakte goederen iets anders
hebben agtergelaten. Fol: 958.
Pieter Oland boekhouder en Essaijeur, verklaare bij
dezen ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, het geene hier onder
vermeld staat, te weeten, dat is in twee keeren, als voor
het afgelopen boekjaar 1792/3 vijfthien slaven goud heb
gesmolten en geessaijert, te weten. Fol: 959 - 960.
Jan Hendrik Andries Beuker Handlanger, verklaare bij
dezen ter requisitie van den Petrus Theodorus Chasse
opperkoopman en opperhoofd, dat hij in de maand
Decembervan het voorlede jaar in het hospitaal alhier
leggende in des compagnie Thuijn ben geroepen
geworden. Fol: 961 - 962.
Michiel Ruijs opperchirurgijn thans bescheiden op Paulo
Chinco, verklaare bij dezen ter requisitie der waarheid
waar en waaragtig te zijn, dat de medicamenten door hij
van Batavia ontvangen en onder zijn berusting zijnde
onder ultimo Augustus 1793 opgegeeven als doen reeel
voorhande waren ongebleven zijn. Fol: 963 - 964.
Bij requeste gedaan verzoek aan den geweezen
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Commandeur en opperequipagiemeester P: H: de Haart
geaccordeert om met zijne huisvrouw, mits betaalende
kort en transportgeld naar Batavia te mogen teruggaan.
Fol: 965.
Heeren Commissarissen Generaal opgedragen is aan de
gesamentlijke commissarissen den cassier en secretaris
Vallet geene nadere ordres of schikkinge heeft
bekoomen, omtrent de bij de Instructie bepaalde
jaarlijksche toelaage van den ged: secretaris. Fol: 966.
Ontvangen een missive met een berigt van den Adsistent
Jan Bekker Feerlin en boekhouder Henrij Gabriel Corlon
te informeeren van al het geen tot meerdere elucidatie zal
kunnen strekken. Fol: 967 - 970.
Zogt van Braam eerste super carga van de Holland,
terwijl sig bevond gedepositeerd in de generaale
deposito de somma van hondert en vijftig patacas
behoorende aan voorname van Braam, voortvloegende
uit bodemarijgetden van de sloep genaamd Ritta die op
ordre van uw edele is gedepositeerd. Fol: 971.
Antonio Catano Dienz clercq van de generaale vidvria in
deze stad bij de naam Goos Macao in China door harre
getrouwen majesteit die God behoede en na verklaare dat
nazenden mijn comptoir en in dezelve in de plijdvogen
van Joze de Rosario hij gevonden heb de petitie en
reekening die hier naar volgen, welken inhoud woord
voor woord is, als gevolgd. Fol: 972.
Passeerd order ten faveiren van den suppliant voor de
gevraagde somma, of voor zo veelen is in de generale
deposito behoorende aan den Hollander van braam
voortvloegende van de executie gedaan door hem aan
Paulo Miguel de Bruto, en in voorname pleijdooij moet
dit per memorie genoteerd worden, lijst van de
maandelijkse onderhoud. Fol: 973.
Certificeeren nog dat in de plijdoij van de executie van
de sententie en de welke is aanklagen de suppliant van
Braam, en geexecuteerde Paulo Miguelde Bruto, blijkt
dat gedepositeerd zijnde en voormelde Deposito drie
honderten veertig Piasters zijnde ontvangen door de
voormelde suppliant twee hondert zodat nog resteerde
hondert veertig de welke met een order van voorn: heer
de Zembargador met een Mandaad teegens de generaale
deposito van Felicardo Joze de Mendonca. Fol: 974.
Antonio Catano Dienz clercq van de generaale duirdoria
in deze stad MWT NAAM naam Godes Macao in China
door haare getrouwen majesteit die God behoude en
bwruige dat naar ziende mijn comptoir ik daar
ingevoaden heb de volgende recrimente. Fol: 975 - 984.
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Geschreven door de Cantonsche Bediendens over het
getal der commerce dienaaren zig al hier van tijt tot tijt,
maar van 14 tot 20, persoonen bepaald. Fol: 985 - 986.
Nog de supper cargas geen narigt aan heer gegeeven van
de depeche van het Americaans schip The Fair
Americaan capitain B. Lee in November van hier
vertrouwen, de volgende illucidatie te suppediteeren.
Fol: 987 - 990.
Extract missive geschreven door de Hooge Indiasche
Regeering aan de gewelde Eerste Super Carga en
opperhoofd te Canton in China Andreas Everhardus van
Braam Thouckgeest gedateerd den 10 Augustus 1795,
op de gegevene elucidatie wegens de aflading van het
Amerikaansch schip The Fair Americaan, voor rekening
van uw edele principalen in Europa. Fol: 991 - 992.
De weduwe van den geweezen Luitenant der Chineesen
Jan Moelo, zuster van dien thans in het Ambagts quartier
in de ketting zugtende Oeij Fian Soeng, en verzeld door
het qijfen de kinderen van den ongelukkigen, gebruiklt
de vrijheid nedrigest bij uw heeren in consideratie te
brengen. Fol: 993 - 995.
Fan Gioknio voor haar man, den ongelukkige thans in de
boeijen met ziekte en kartzeer worstelende Oeij
Fianseeng aan de ondervolgende crediteuren en
creditrices. Fol: 996 - 997.
Door de weduwe van den Luijtenant der Chineese Fan
Hoelo voor en van wegen den ingevolge sententie van
scheepenen deser stad in het ambags quartier in de
ketting gedetineerden Chinees Oeij Fianseeng
gepresenteerd request om uit die detentie te mogen
weden onslagen. Fol: 998.
Door de weduwe van wijlen den Luijtenant der
Chineesen Fan Hoelo C: S: gedaane instantie voorhaaren
door deesen gerigte tot ketenslag gecomdemneerden en
in het ambagtes quartier geplaats ten broeder den
Chinees Oeij Fianseeng, dat gedagte Oeij Fianseeng
bevonden zijn te weesen en fraudulus banquerotier door
ons op fundament der wet daar tegen, dat dit vonnis voor
zo verre wij als nog vermeenen ten vollen congrueerd
met de subsisteerende locale en andere wetten ende daar
in expreseerde intentie van de welgever. Fol: 999 - 1002.
In voldoening van het besluit van der 27 Maart 1791
gediend zijnde van berigt reflexie zoude konnen werden
geslagen door de weduwe van den Luijtenant der
Chineese Natie Jan Moelo C: S: gepresenteerd request
voor haren tot de geplaatsen broeder Oeij Fjanseeng. Fol:
1003.
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De Chineesche vroue Jan Geoknio wijf van den
overschulden in het ambagts quartier zig bevindende en
aldaar in de ketting zugtende Chinees Oeij Fianseeng
brengt ontmoedigst bij uwe Hoog Edelheeden in
herrinnering, haar request aanbod een afschrift van een
aan het Eerwaarde Collegie van scheepenen
overgegeeven papier door zijne principaalste crediteuren
den Sabandhaar Vincent de weduwe Coortsen, de
weduwe van Vessem den Cassier van de Bank de Roth
den boekhouder Arends en de Chineesen Lim Konghiem
en Iboean Boanko getekend en inhoudende consent tot
gedelte largatie. Fol: 1004 - 1006.
Verstaan favorabel voor te dragen het door de
Chineesche vrouw Jan Gooknio wijf van den
overschulden in het ambagts kwartier gedetineerde
Chineesch Oeij Fian Seeng bij requiete gedaan versiek
om ontslag van gemelde haare man uijt zijne detentie.
Fol: 1007.
Ondergeteekende visitateur generaal te laaten afgeerenm
de van Cabo de Goede Hoop herwaards gesondene
beantwoorde bevindinge op de Negotie boeken van
1781/2 tot anno 1786/7 inclusive met lastgemelde
beantwoordinge te examineeren, en te dienen in hoe
verre daar op reflexie kan worden geslagen. Fol: 1008 1016.
Extract uit de Resolutien van de Bank van Leening
volgens besluit en met approbatie de Banks officianten
de oude lijwaten van de Armeriers Manuk Jacob Jan en
Wardan Gasper alle hebben teruggegeeven tegens twee
obligatien ten bedragen van 249351:22: rijksdaalders
van betaling ultimo Julij 1794 Fol: 1018 - 1019.
Den van Banda overgekomen Burger van Steenbergen te
gelasten om van de door hem van de Papoese kust
aangebragte mannetjes Nooten en Foelij bij provisie aan
den opperkooplieden deeses kaasteels af te geven 50 lb
Nooten en 20 lb Foelij met last aan de Administrateurs
van de Medecinale winkel om een prouwe te neemen.
Fol: 1021 - 1024.
Extract Missive door de Ceilonsche Ministers
Ceilonsche Gouverneur van de Graaf heeft conform de
dispositie van den 20 october 1793. Fol: 1025.
Bij brieve van den 28 Octpber heeft geantwoord, ook biij
reglement van den 31 Meij 1755, toegelegd doucour aan
de dienaaren, waar van volgens placcaat van den 30 Junij
1792 in de vier eerste jaaren het vierde gedeelte aan de
compagnie moet gefourneerd worden, door de Negotie
bedienden doen opmaken de hier ondervolgen de
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opgaave. Fol: 1027 - 1028.
De onvordering van den 50ste penning der liberaale gifte
Enigsinst de wel voegelijkheid in agt te neemen, van
deese contributie gepeuseerd zulken die onder eede
kunnen verklaaren, De heer van de Graaf heeft de lijst
van des selos inkomsten op den 4 maart 1793. Fol: 1030.
De hier inder geinsereerde door de Negotie bediendens
opgemaakte teekening van des selis inkomsten, voor
reekening van het Boekjaar 1792/3 ten bedrage van
36435:161/2 rijksdaalders buiten gage kostgeld en
emolumenten vermeld bij de opgave der inkomsten van
den 31 Julij 1790, met transport rekening. Fol: 1041 1044.
Kennis gegeeven van de pretensie van kolonel de
Meuron dat het regiment zoude betaald woorden,
volgens het artikel van de kapitulatie in hollandsche
waarde. Fol: 1045 - 1067.
De Pretensien van den Collonel Commandant J: de
Meuron komen mij billijk en op het 6: Artikel der
capitulatie gegrond voor in zo verre namentlijke. Fol:
1068 - 1070.
Hiea nevens aan een request van den Landmeeter
Hendrik Piieter Cornelius Schwallie met de bijlaagen
daar van, een zoon van overleedenen Luitenant Hendrik
de Neis Schwallie, en geteeld bij de vrije vrouw
Christiana de Zilva, dog door den Smet Zijnea geboortig,
neemen mij de vrijheijd zijn verzoek, door de heeren
gelegitimeerd te worden. Fol: 1072 - 1073.
Verschuldigde eerbied en hoog achting te kennen,
Hendrik Pieter Cornelius Schwallie, bescheiden bij de
genie te Kolombo, dat hij suppliant tot ouders gehad
heeft den luijtenant militair in dienst Hendrik de Neijs
Schwallie en Christiana de Zilva vrije vrouw die hem
suppliant buijten aan Egter staat geprocreert hebben. Fol:
1074 - 1076.
Gabriel Pacheca, priester van de ouden van den Heiligen
Philipus Necr en thans missionaris verklaare bij deese
dat Hendrik Pieter Cornelis, natuurlijke zoon van
Hendrik de Neijs Schwallie en van Christiana da Silva.
Fol: 1077.
Sam Pieter Fernandes capitain Luijtenant van de Genie
alhier verklaare bij deezen dat den overleedene luijtenant
Militair Hendrik de Nijs Schwallie steeds den
Landmeeter Hendrich Pieter Cornelis Schwallie voor
zijn eige zoon erkend heeft. Fol: 1078.
Cornelis Schevaille van Kolombo mztieslandmeeter
voor aangeukeling bij de Landmeeter 1795 in dienst
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aangenomenm en gagie verhoogt voor vijf jaaren en den
20 September 1792 volgens ordonantie overgeschreeven
tot de presentie. Fol: 1079.
Wat zijt dan de Baas over het beslagen van den coffer
wanneer zal dit volbragt worden, hij heeft seer noodig
eene vlesch brandewijn om bitter darin te doen doet zijne
zoon best dat hij het selfde bekoomen zendet hij ook
eenige tabak. Fol: 1080 - 1081.
Hier omtrent klaerigheid maeken, om in het veld te
marcheeren. Fol: 1082.
Verzoekte tinne penninge en coin, kan hij sen het
begrijpen, dat derwaerts niet te koop sijn geleef zo goed
te zijn. Fol: 1083.
Hij heeft nog eene notitie den de heer Brake
geadresseerd, en niet te vergeeten voor 1 jas zoals hij
niets al geschreeven heb. Fol: 1084.
De heer Brake heeft hij door den drilmeester laeten
weeten, is hij heb zijn edele tog een brief geschreevenm
waerin alles bekent staet, artikel wijze. Fol: 1085.
De laetste aen hem toegezondene tromel is hem wel ter
hand gekoomen en betuige zijne dankbaarheijd Fol:
1086 - 1087.
Deeze dienen uw edele tot naerigt dat hij den 14 deeser
van Negombo vertrok is. Fol: 1088.
Hij heeft uwen brief seer wel ontfangen en daerin er zien
dat uwe de antwoord van uwe briefen , dris heb de herre
te repeteeren dat de vandel op de eene seeijde moet den
mahometamsche waapen zijn. Fol: 1089 - 1090.
Hij heeft tabak nodig, beschuijt, de zuiker is alhier niet
te bekoomen. Fol: 1091.
Hij hoop dat iwe edele zijne orlogie wel zal ontfangen
heb die hij aan den vrijburger van Negombo precies heb
afgegeven. Fol: 1092 - 1093.
Het afsterven van den gezaghebber Nama Pietersz, ook
met gezaghebber bij vaveger tijt genegendheid, maar
naer deeze falsche streeken. Fol: 1094 - 1095.
Deh hem gezondene goederen heb door heer Ripsema
wel ontfangen. Fol: 1096.
Zeegul papieren doet zenden als dan kunnen de
procuraties gemaekt worden de secretaris alhier heeft
geen seegul papier. Fol: 1097.
Sipaij gearriveert en heeft 11 pijpen gebragt 2 brood en
enstukkende beschuijt heb hij ontfangen en vleesch de
heer vrijman is een onbephofte vend. Fol: 1098.
Hij kan niet begrijpen uijt wat reeden hij niet gesonden
heeft met geene hij so grotelijks nodig heb. Fol: 1099.
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Heb hih zijn oven bedacht en apparte afgezinden, en in
den selfden versoekt, hier meede ontfangt uwe zijn e
orloge waar den het clas en stukkent is. Fol: 1100.

1796 januari 15
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nrs. 1196-1226.

Originale missive van hunne hoog edelheeden de Hoge
Indiansche Regeering aan als in den hoofde deezes,
gedateerd 15 januarij 1796
Originale missive van hunne hoog edelheeden de Hoge
Indiansche Regeering aan als in den hoofde deezes,
gedateerd 15 januarij 1796 Fol: 6-32.
Berricht van het collegie van scheepenen nopens het zm
veren denstad Fol: 34-36.
Advies van de Heer Coenrad Martin Neun, nopens den
uit voor van contanten naar China Fol: 38-57.
Bericht van de raad van justitie nopens weggeworpene
koffijbonen Fol: 58-60.
Adres van het collegie van schepenen annet eenige
bijlagen, aan wijzen de eenige hoog nodige alteratien en
ampliatieen op het middel van 't (het) collateraal Fol: 6266.
Bericht van de kasteels opperkooplieden nopens de in de
grote geldkamer berusten de borgtogten Fol: 67-219.
Request van den opperchirurgijn Johannes Henricus
Bauwer verzoekende advancement tot chirurgijn major,
Fol: 221-222.
Adres van de Heer De Bock, op zichtelijk de in de Bank
verbonden geweest zijnde koppbrieven van wijlen de
Heer Smith Fol: 223-224.
Bericht van de Heer Coenrad Martin Neun C:S: nopens
de ongelden van de scheepen Ceilon en Teijlingen Fol:
225-226.
Extract resolutien des Casteel Batavia van den 24 julij
1795 Fol: 231-233.
Extract cormandelsche berief van den 8 october 1794
Fol: 235.
Extract Resolutie van Heeren Weesmeesteren, nopens de
telling van gelden op assignatien naar Nederland Fol:
236-238.
Extract Resolutie van de Amfioen directie van den 23
april, 16 en 21 september 1795 Fol: 240-247.
Requesten om ontheffing van schade en consideratien
van den Heer Directeur en de Administrat, van voorscha:
directie Fol: 248-291.
Rapport van de Heer Coenrad Martin Neun annex
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instructie en verdere bijlagen alle relatie hebbende tot het
vendu comptoir Fol: 292-336.
Extract notul van den 20: november J:L: (jongstleden)
inhoudende de besluiten op dat rapport Fol: 338-339.
Extracten uit de aparte Javasche Missive van ultimo (31)
julij 1795 ss iii, ii3 en ii4, Fol: 340-350.
Extracten Javasche brief van ultimo junij J:L:
(jongstleden) Fol: 351-356.
Extracten cormandelsche brief van 25 februarij 1794
Fol: 358-359.
Extracten Resolutie genomen incomparitie van
vendumeesteren op den 4 november 1795 Fol: 360-362.
Copie Brief van C:L: Eilbracht aan de Cormandelsche
Ministers Extract brief van laats gem: (gemelde) van 16
december 1793 ss459 en extract Corm: resolutie van 4:
julij 1793 Fol: 364-398.
Advies van de Heer Arnoldus Constantijn Mom, over
den verkoop van koopam schappen cum annexis, Fol:
399-411.
Adviesen en notitien, over het accepteeren in comp:
(compagnie) kassa van credit papierin betaling van
sommige pasten Fol: 412-425.
Bedenkingen van den Heer Sluijsken van de Caab, om
met twee schepen op Suratte handel te drijeren 's (des)
jaars Suratsche secreete brief van 20 december 1793, en
extract secreete suratsche brief van 15 januarij 1794,
Fol: 426-442.
Advies van den suratsche Gezaghebber l. Sluijsken en
extract secrete suratsche brief van 20 december 1794
Fol: 443.
Bericht van de kasteels opper kooplieden over de munts
on gelden, gediend primo (1) december 1795 Fol: 444446.

1796 januari 23
Nr. 1171.

•

•

Register den copij Stukken in der zaake van den heere
Mr Willem Popkins water fiscaal alhier als in deezen
waarneemende het ampt van de advocaat fiscaal Raad
ordinair impt? contra Willem Jacob Andriessen
Commandeur en opperequipagiemeester in dienst den
edele oost indische compagnie gedaagde. Fol: 1-2.
Extract uit het Register den resolutien genomen bij den
Raad van Justitie des casteels Batavia door den heere
water fiscaal Willem Popkens als prointerim et ampt van
advocaat fiscaal waarnemende over de requireeren
authentique copijen van alle de stukken betreffende de
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gemelde procedurens tegen den Commandeur
Andriessen te recommandeeren en vervoegens op het
voorschreven verzoek van Heere prointerim advocaat
fiscaal te verklaaren. Fol: 4-5.
Door de heeren J. G. van Rossum en Jan Justinus Keyzer
verbaal gehouden in zake raakende de timultueuse
beweegingen in het gesigt der Pennisten. Fol: 7-10.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde door
Commissarissen Generaal mitsgaders den heer
Gouverneur Generaal Raaden van indie op den 10
December 1795, van het pennisten gesticht opgedragen
is informatie te neemen na de ontdekt beijken van
verregaande beweegingen onder de in dat gesticht zig
bevindende persoonen, bericht gegeeven zojnde dat bij
het daar omtrent gedaan onderzoek haar zijn gevonden.
Fol: 12.
Extract uit de Notulen van het geresolveerde door heeren
Commissarissen generaal, mitsgaders door den heer
gouverneur generaal en de raaden van indie op den 11
December 1795, thans nopens de volbrenging van de
Commissir rapport gedaan hebbende, met overligging
lettens van drie die zaak specterrende declaratoiren,
gegeeven door de adsistenten van den leeden De Graaf
en Borgers. Fol: 14.
Extract uit de Notulen van 11 December 1795 request
nopens de verplaatzing van den Commandeuren
Andriesse bij zijn huijsvrouw Johanna Brouwer. Fol: 16.
Vertoond reverentelijk Willem Popkins water fiscaal
alhier als in deezen mits indispositie van den heere
Advocaat fiscaal Paul Mounier, dat hem geinformeert is
geworden verscheiden tumultueus beweegingen is het
gestigt der pennisten, omtrend verscheide persoonen
zoude plaats hebben gehad. Fol: 18-19.
Het onlangs afgepuliceerde placaat aanleideing had
gegeeven tot reelvuldige discoursen betrekkelijk de
tegenswoordige tijde omstandigheeden onder de
pennisten in het gestigt bescheiden dat zulks egter. Fol:
21-28.
Jacob George van Rossum vice president en Jan Justinus
Keijser geassumeerd lid in Raad van Justitie des kastels
Batavia, dat na pulicatie va n gelijkheid vrijheid en
broederschap verscheide reijsen onder de adsistenten in
het algemeen waarover aan tafel gesproken was. Fol: 2832.
George van der Leeden vermeld de welke bihj weege van
recollement nader gehoord zijnde. Fol: 32-33.
Reverentelijk over den ondergeteekende water fiscaal de
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Enquesten leeden morgen Jacob George van Rossum en
Jan Justinus Keijser van het penniste gestelt gehouden,
verzoekt den ondergeteekende mogten worden
geordonnert te compareeren om te antwoorden op
zodanige informatie. Fol: 35-36.
Jacob George van Rossum vice president en Jan Justinus
Keijser geassumeerd lid in Raad van Justitie des kastels
Batavia, dat Cornelis de Graaf voorleeden saterdag den
5 deezen in het gesticht gekomen sijnde, dat hij daarop
hadden afgesproken, sig vervolgens derwaarts begeeven
en van gemeelde Andriessen in antwoord hadden
bekomen. Fol: 36-39.
Cornelis de Graff in voorenstaande acte vermeld de
welke bij weege van recollements nader gehoord zijnde
op deen inhoud van dun, zo verklaarde hij dat al het voor
hem opgegeevene de waarheid en daarbij onveranderlijk
te blijven persisteeren dat den Commandeur Andriessen
sulks met ronde woorden uit gezegt heeft. Fol: 40-41.
Johannes Borchers hier meede de fijne verklaring
geevende voor zeederen van weetenschap als in den text.
Fol: 43-46.
Johannes Borchers, zo verklaarde hij dat toen de
commandeur Andriessen over het defensie gesprooken,
en gesigt had, dat het defensie weesen waaran meer thans
werkte. Fol: 47.
Hermanus Coninck Westenberg hier mede de sijne
verklaring geevende voor reedenen van wetenschap als
in den text. Fol: 49-51.
Hermanus Coninck Westenberg zo verklaarde hij dat al
het door hem opgegeevene de zuivere waarheid
contoneerde en daarbij onveranderlijk te blijven
persisteeren. Fol: 51.
Request om gemelde Andriessen op interregatorium te
hooren. Fol: 53-54.
Adres de dato 5 December 1795 aan den
Commissarissen generaal gepresenteerd. Fol: 56-62.
Interregatorium van Andriesse. Fol: 64-71.
Willem Jacob Andriessen in ammestaande informatie
articulen vermeld. Fol: 72-73.
Extract uit het Bericht van den Commandeur Andriessen
de dato 30 November 1795. Fol: 75-76.

1796 februari 13
•

Nrs. 1227-1230.

Register der papieren die op heeden versonden worden
aan de Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen
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Generaal over geheel Nederlands Indie en Cabo de
Goede Hoop , 12 februarij 1796. Fol: 1.
Ter voldoening aan het besluit van den 8 deezer
ondergetekende te qualificeeren de nodige middelen aan
te wijzen, aan de equipagie verstrekte rancoenen,
revisitie ten behoeve der pennisten op voorschreven
comptoir, 24 september 1795. Fol: 7-13.
Request van capitein ter zee Jan Boeks gebruijk als op
ziender in het Touw Pakhuijs een middel van bestaan
vermeet 12 januarij 1796 Fol: 15-19.
Extraact uit missive van Jacobus Hendrik Paringauw aan
de grot achtbare wel Edele bewinthebberen ter kamer
Zeeland geschreeve te Batavia bettreffende Spaanse
tarwe op Kabo verde de grijn kust, etc. 16 october 1790.
Fol: 20-37.

1796 april 9 - 1796 juli 9
Nrs. 1350-1495.

•

•

•

•

•

Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raade
van Indie op den 12 April 1796 over eerste casteels
opperkoopman Willem Jacob Cranssen schriftelijk
gedanne opgave door den capitain van het Americaansch
schip Pattij Eduard West verzoek zinde om peper, noten,
foelij, en nagulon, en met berekening.
Berigt aan zijn Hoog Edele groot Achtbaare Heer
Willem Arnold Alting, over den capitain ter zee Johan
van Straaten bij conten met zware zeekten moetende
voor stelen, en geen voorn zigt tot herstelling hebbende,
terwijl hij een in zeen krompene omstandig heden door
verseerend.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia, over
was aanbevolen haare goede officien aante wenden, om
was het mogelijk het ontstaan different questieus
tusschen het officie fiscaal en den schippen van het
Noord Amerikaansche ingehuuod scheepje The Eliza
Willem Movenner.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia, over
relatie tot den uitvoer van Contanten naar China.
brief van Simon Hendrik Frijkenius over capitein Kuvel,
commandeererde island fregat Amazon uit aanmerking
der omstandig heedens van dien tijd met langen
behoorde responsabel te verklaaren voor het opbrengen
van de scheepen de Enterprice en America.

H O G E C O M M I S S I E | 1236

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

brief van capitein Kuvel over vertrek naar Europa
afstand van de eerste gelegendheid die zich mont opdre
en dat en een daags een Americaan voor rekening van de
compagnie.
brief van J Van Ethaal over Het gevoel van hij
ongelukkigen toestand noodsaakt mij uwe Hoog
Edelheijd nogmaals nedrig ter versoeken om een
Gratieus verlof dat hij met het schip The Superbe mog
vertrekken.
brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over
elucidatie heb geinderd van den fiskaal popkens.
Request den 20 april 1796 door den koopman en tweede
administrateur in de westijdsch Pieter Engelhand aan
Heer Hoog Eedelheedens de Hoog Edele Gestrenge
Heeren Commissarisen Generaal.
Brief van Willem Popkens over de notulen van niuewe
nogrech is mij gedemanders van zonder eijmil dat en
opect postere de vergadering om het te vrist op het egren
magzaijn.
Request van Willem Popkens prointerim advocaat
fiscaal aan Commissarissen Generaal, over eijzer
magazijn tegens derselver administrateurs ageerende.
Request van Willem Popkens prointerim advocaat
fiscaal aan Commissarissen Generaal, over sweeken dat
hij dit montaut mogt vervenen door het fourveenen
jaarlijks van rijkdalders 2000 de redenen door hum bij
gebragt waren.
Request van Jacob Paulus Barends over voorgeslagen
om ten spoedigsten in het gebrek aan onntante specie in
des compagnie laste voorzien.
Extracten uit Resolutien de Commissarissen Generaal 9
april 1796, over verzoek van den tot tweede Resident van
Palembang aangestelde Boekhouder Christiaan Hendrik
Hramer.
Extracten uit Resolutien de Commissarissen Generaal 18
april 1796, over s'lands kapitein Kuvel betrekkelijk de in
Anno 1974 door het gecombineerd engelsch en
Hollandsch Esquader op gebragte scheepen onder
Amerikaansche valg, Amerika en Enterprise.
Minut van Commissarissen general, over s'lands capitein
Kuvel aan ons te kennen hebbende gegeeven, desselfs
verlangen, om heer te vertrekken, so zal het nodig zijn
dat ultimo hoe eerder so beter den gezagwoorden van
dien bodem, voer so veel nodig qualificeeren om
voornamelijk Heer Kuvel als passagier te mogen meede
neemen.
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brief van Simon Hendrik Frijkenius over hebbende de
consideratien der Hoge Regeering in het beandwoorden
der vraagwat men in de momenten van heeden behoorde
aan te wanden om in een aan naderend geld gebrek te
voorzien.
Eene Nota van het geene den ondergetekende te
versoeken had aan haar Hoog Edelheedens De
Commissarissen Generaal van Nederlands Indien.
brief van Johannes Siberg over Rapport van het voor
gevallene in het besoigne van Commissarissen Generaal
van voorleeden Zaturdag, alwaar ik uit hoofde van
indispositie niet heb kumen present zijn, geinformeerd
van de nadere instantien door zijn Hoog Edelheid
Willem Arnold Alting gedaan, om van desselfs Hoge
Bedieningen, so wel als lit der commissie, als die van
Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie te worden
ontslagen.
Brief van Engelhand over eijndelijk heb ik van de
sliujniet van Cicefroa Mast ontvangen, twee koeken, van
aandappelen gebarren waar van ik de vrijlen gebruijk.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over
extract uit onze resolutien van den 28 april veeden
genomen op het versch van den kapitein ter zee J. van
Straaten omtrend zeckere vordering van Een Duizend
spaansche matten.
Verslag aan Commissarissen Generaal over xxtract uit
de resolutien van de Hoge Regeereing geinformeerd
zijnde, van de Schikkingen die reede Hoog Edelheedens
hebben geliever te maken, omtrent de bevondenee te
kortkoming in des compagnies rizermagazijn.
Brief van Willem Popkens aan Commissarissen
Generaal over de geweesene administrateurs van het
eijzermagazijn Johannes Corchelmus Chose, Pieter
Engelhard, Anthonij Fredrik Folkers en Evert Joost
Lieve .
Brief van Willem Popkens over hij versoek onder
anderen als een voornaam poinct dat in aamerking kome,
dat en op somen leijlege dagen geen regt mag gespraken
worden ofaenige regtralijke daat betreven.
Extract uit de Notulen van het Geresolveerde in Rade van
Indie omtrend de maand mij 1793 bevonden te
kortkorning in des compagnie Eijzer maguazijn voor
vervallen verklaard zijnde.
Brief van Willem Popkens aan Goffried Christoffel
Fetmenger Raad Extra Ordinair van Nederlands India
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over op het eijzermagazijn van des compagnie is te kort
gekomen aan considerabel bedragen.
Brief van J. O. Caulus aan Den President van Justitie de
Casteels Batavia, alsoo op hieden door den Procureur
Jacob Nicolaas Michell voor ende van wegens Pieter
Engelhard, over hoe den suppliant den Ligtenburg te
versoek van den Heer Prointerim Advocaat fiscaal
Willem Popkens uit naam van de Hooge overigheid bij
weege van sommatie geinterpelleerd was geworden.
Mandament poenaal voor Pieter Engelhard over de
groote proseedutie en de prosecutie van het regt Hooge
overegheijd te leijden.
Brief van Johannes Wilhelmus Crose aan
commissarissen generaal over dat, ten tijde hij suppliant
nog te Samarang was, aldaar, zulke discrepeererde
geruste, genigen, weesen eene importante te kortkoming
in het eijzermagazijn alhier.
Extract uit een missive geschreeven door den wel edelen
gestrengen Heer Coenraad Martin Neun aan de Heer
Johannes Wilhelmus Crose, gedateerd Batavia den 5
februarij 1794.
Requeste gedaan verzoek van den uit hoofde van slegt
gedrag finaal uit des compagnie dienst ontslagene
lieutenant Militair Gerrit Hendrik Verbluijs.
Brief van Commandeerende officer in het Guarnisoen
Schaffer over consideration op gedaan verzoek van den
uit hoofde van slegt gedrag finaal uit des compagnie
dienst ontslagene lieutenant Militair Gerrit Hendrik
Verbluijs.
Brief van Dwelters aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh
over schrijfpapier, en daar hij heb opgedaar 20 reemen
klijn en twee riemen grootformaat, de eerste tot
rijkdalders 12 1/2 en de laast tot rijkdalders 18 de riem.
Papieren in gereedheid ter verzending naar Nederland
van Batavia om 8 meij 1796.
Verslag aan Johannes Siberg over het gebrek aan kopene
duiten, ongeagt de jongst bevorens compagnies weegen
uitgegevene aansievelijke sommas en de ongemeene
voorraad, die van deselve op Java is te einden geweest.
Propotitie van des commosous Goffried Christoffel
Fetmenger het verigting van een corps vrillieger
ijlanders.
Extract aparte missive geschreven door den Heer Javas
Gouverneur Pieter Gerardus van Everstraten, aan Hunne
HoogEdelehedens de Hoge Indiasche Hegeering de dato
6 september 1795.
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Extract uit de Notulen, request van Johannes
Rubenkoning over gedaane instantien uit hoofde van
zijne ziekelijke omstandig heeden naar Java te mogen
overgaan ten einde aldaar emploi aftewageten.
Request van Johannes Rubenkoning over gedaane
instantien uit hoofde van zijne ziekelijke omstandig
heeden naar Java te mogen overgaan ten einde aldaar
emploi aftewageten.
Brief van Frederik Hendrik Beijnon aan Willem Arnold
Alting over dat door de Bataviasche Kruijs prauw aan
den Posthouden van Anjer is Berigt gegeeven dat uit
Noorden op strekende gisteren morge onder is een
Engelsch oorlog schip komende van China.
Brief van den Posthouden Hansen, aan dewelks ik de
coyheijd neem om nijdlopiqheid te vermijden mijt
zefereeren.
Brief aan Commissarissen Generaal over de personen in
de dispositie over het te kort in des compganie ijzer
magazijne betrocken, zog in een oofander op zigte
meenende te zijn ofte worden beswaard, en daar omtrent
voor zieninge verlangend gehouden waren zig daar toe
bij requeste te adresseeren dierectelijk aan uwe Hoog
Edelheedens.
Brief van Simon Hendrik Frijkenius over den heer
capitein Dekker geeft mij kennis een rapport van board
te hebben ontfangen waarbij werd geregt er een engelse
twee mast schoender ter deeser rheede is gearriveert
romende van nieuw zeeland en bemand met 60 ropper.
Nevensgaande rapport van Simon Hendrik Frijkenius
schrift mij allerints voldoende toe om voor beweezen te
houden, dat de manschappen onder de engelsche vlag
alhier aangekomen, waarlijk het ongelukgehad hebben
haar schip te verliezen en uit hige nood tot om haar
toevlugt kwamen neemen.
Rapport welgens de engelsche capitein Bampton,
gevoerd hebbende het schip The Endeavour, thans de
scoender The Providence.
Minut van Commissarissen Generaal aan Heeren
Zeventien over toegezonden zeekere ampele memorie en
bijlagen rakende het voorgevallene met de scheepen
Amerika en Enterprise van heer islands kapitain Kuvel
heefth onlangs.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over
een extract uit onze resolutien den 4 deesen lopende
maand genomen op eene bij ons ingekome missive van
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den Raad van Justitie deeses kasteels in de den 30 april
bevoren, mitsgaders op een Addres van den prointerim
advokaat fiskaal Willem Popkens, en bijlagen, alles
betrekkelijke zeeker mandament poenaal door
voornamelijke rade vorleend.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over
een extract uit onze resolutien den 4 deesen lopende
maand genomen op eene bij ons ingekome missive van
den Raad van Justitie deeses kasteels in de den 30 april
bevoren, mitsgaders op een Addres van den prointerim
advokaat fiskaal Willem Popkens, en bijlagen, alles
betrekkelijke zeeker mandament poenaal door
voornamelijke rade vorleend.
Request van Pieter Engelhand den 12 meij 1796 bij Heer
Hoog Eedelheeden Heeren commissarissen generaal
gepresenteert.
Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over requeste
van den administrateur Pieter Engelhard.
Brief van Simon Hendrik Frijkenius over de Notulen in
onze besoijgne van Zaturdag lasttleeden geresumeert
zeekere des avantageuse aanteekening op het suset van
den na Nederland vertrkkene Directeur Generaal Van de
Graaf moest ontwaaren.
Brief van Goffried Christoffel Fetmenger over thans
geen raken te rekomen is en de tot de arthillery
overgaane mahosen niet langer ongvleet kinnent blijven,
heb hij laten en gereedheijd brengen een model van de
monteereng zo als de in nederland door de arthilerij word
gedragen.
Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over request
door den administrateur Pieter Engelhard op het egenblik
aan mij ter hand gesteld, heb hij geene de menste
reedenen of granden gevonden, die het daar bij herhaald
verzoek om surcheanoe.
Dit zegul geemploijeerd tot het request den 19 meij 1796
door Pieter Engelhard bij de Edele gestrenge Heere
Commissaris over geheel Nederlandsch ingediend.
Request van Pieter Engelhand
Eerbielg berigt van den Raad Extra Ordinair Conraad
Martin Neun concerneerende een Extract Resolutie van
den 12 meij 1796.
Bandase aanteekeningen bij verscheining van een Engels
schip.
Brief van Boekhouder te Banda over mij wagten alle
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momenten de engelsche vloot van Ambon, dat reeds in
haar handen is, de tijd neet toelaetende om meer te
scheeiven, beveele ik mij, en bij sneuvelen mij vrouw en
kinderen in comptoiren protiete, en blijve alle trouw en
berbied.
Brief van Fetmenger aan Den Lieutenant Collonel en
Commandeerende officier in het guarnisoen Schaffer, en
de Majors Schleif en Schenck over hebben ons bij het ter
deeze geannexeerd Berigt, het daar bij vermeld
avancement van capitains, capitains Lieutenants,
Lieutenants en vaandrigs onder de infanterij
voorgedragen.
Berigt
van
Fden
Lieutenant
Collonel
en
Commandeerende officier in het guarnisoen Schaffer, en
de Majors Schleif en Schenck over avancement van
capitains, capitains Lieutenants, Lieutenants en
vaandrigs onder de infanterij voorgedragen.
Verslag van Jacoba Hendrika Knaap aan Commissaris
Generaal over gesepareerde huisvrouw van Johannes
Wilhelmus Crose, dat gemelte Crose, na beijn te rug
komste van Java, door alle menees de suppliante zo verre
heeft weeten te brengen.
Brief van Willem Popkens over instructie voor de
opsieners van mijne kluijsvaartuijgen waakezaamheijd
en de oplessenheijd, heeden gereet leggende om in staat
zunda, en over al waar het noodig zal zijn, te kruijsten,
vaaren, aukerin.
Instructie voor de opsieners van mijne kluijsvaartuijgen
waakezaamheijd en de oplessenheijd, heeden gereet
leggende om in staat zunda, en over al waar het noodig
zal zijn, te kruijsten, vaaren, aukerin.
Brief over te kennen te geeven de hoge benodigd heid
van twee europeesche klerken die alleen de vereischtens
bezaten van exacte collaliousten te zijn.
Formulier van den Eed voor de ordinair klerken
Christiaan Faupel en Frans Michael Kilian.
Ordre voor den Capitein Zee S. Dekker
Commandeerende island fregat van oorlog medenblik
van wegens
Rapport aan den Simon Hendrik Frijkenius Commandant
en Cheff van Islands Navals Magt in de Indische Zee.
Extract missive geschreeven door den Heer Gouverneur
van Javas Noort Oost Kust Pieter Gerardus van
Overstraten aan zijn Hoog Edelheid Sebastiaan Cornelis
Frijkenius in dato 9 meij 1796.
Register der Pepieren des op hieden versonden worden
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Aan de Hoog Edele Gestrengen Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie en Cabo de
Goede Hoop.
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheden den
Heer Gouverneur Generaal en de Raden Van Indie, aan
als in den hoofde dezer, gedateerd op heden.
Copia Adres van de Heer Wiese omtrend de van
Mallabaar herwaards overgezonden Staatrekening van
1793-1794.
Extract a extract uit de Resolution van het Collegie van
Heenmeraden. verzoekende gelibereert te zijn van de
uitkenring van een quart wagenpagt aan het Collegie van
scheepenen, en dat de secretaris Janker bevrijd mag zijn
van de betaling van ambtgeld.
Twee copie berichten nopens de gestelheid der schepen
Candia, Teilingen, en Trinconomale.
De eerste support op het comptoir van de generale kuiten
en de eerste confrontiet der Bataviasche Administratie
boeken en De ordinaire klerken bij zijn Hoog Edelheid
en Heer Gouverneur Generaal.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over
uijt uwe missive van den 27 deezer vernomen hebbende
dat ue geene genogzaame grand vinden voor de
bedugting welke bij ons was titstaan dat de noodmunit
van tin, met bijlage.
Brief van Cornelis Eikhout over een gratieus reflectie te
slaan en dien volgens hem suppliant uit consideratie
zijner lang jaarige dienst zo wel als dat hij de eer heeft
van een lid in het eerwaarde collegie van schepemen te
zijn te bergunstigen met de door hem suppliant
geinsteerde qualiteit van koopman.
Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over request
van Cornelis Eikhout.
Request van Martinus Smit aan Commissarissen
Generaal over instantie condecendeerende zig te
engageeren bij de Aremenische kooplieden en
Arabischkoopman.
Nota van Capitein en de Luitenant der Chineesen dato 31
Meij lastleeden.
Berigt van den capitein en de luitenants der chineesen
aangaan de schikkingen in cas van Alevem.
Rapport over het ten uijteerstan suspect en laag gedrag
van den onder een americaansche vlag, met het schip The
Martha alhier geariveerden capitain Adam Babcock.
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Rapport over de Hooge Regeering requireert van den
Castelein in het Heer sogemert de leis ten spoedig hem,
eene opgave, op de ontvange den hier vertrokken
capitein van het Americaans schip The Martha, Adam
Babcock aan hem zijn hreeld heeft voldaan.
Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over onder
dank betuijging van de gegeeven communicatie van het
concept brieftje dat ingevolge het besluit op gisteren bij
de Hoge Regeering gevallen, wanneer commissarissen
generaal zig daar meede conformeeren, naar Java zoude
kunnen einden afgezonden.
Brief van J. L. Umogrode aan Willem Arnold Alting over
voorende het particulier Amaricaansche schip te La
Maita.
Register der Pepieren des op hieden versonden worden
Aan de Hoog Edele Gestrengen Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie en Cabo de
Goede Hoop.
Originele missive van hunne Hoog Edelhden aan Heere
gouverneur generaal en de Raden van Indie, aan als
onder houder deezes gedateert 31 meij 1796.
Copie request van de translateurs in de Maleidsche en
Javaansche Taleu Kooh, en Claas, verzoekende om een
middie van bestaan.
Suppliek van Emanuel Christiaan Brands insterende om
herdstet tot zijn vorige qualiteit van onder koopman.
Extract missive van de Javasche Ministers gedatert 31
october 1795 nepens het debiet der specerijen op Java.
Extract uit de Resolutien genoomen in de vergadering
van de Amfioen Directie den 18 meij 1796.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over
genomen hebbende de nood zakelijkheid dat door de
leverantiers der chineesche manschappen.
Minut van Commissarissen Generaal aan Heeren
Zeventien te Amsterdam over Island Capitein Kuvel bij
missive aan den Hoge Regeering, btrekke bij het
voorgevallen met de scheepen America en Enterprize.
Minut van Commissarissen Generaal aan Heeren
Zeventien te Amsterdam over De kapitein ter zee Johan
van Stralen, onlangs na daer toe bekomen verlof.
Publicatie de commissarissen generaa, beneevens den
gouverneur generaal en de raaden van nederlandsch
indie; alle de geenen, die deeze zullen zien of hooren
leezen, salut! doen te weeten over nademaal er de
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veyligheid deezer Colonie ten hoogften aan gelegen
legd, dat wij ons alle mogelijke verzeekering verchaffen.
Brief van Goffried Christoffel Fetmenger voordragt van
commissaris ter zee er te velde proomthe bij het
guarnisoen.
Request, De Lieutenant ter zee Jeery Phillip Fracois Fily
en Francois Germelly Marie Forrestres de Bellemar,
verzoek uweldele gestrengan op het een biedigt, om te
mogen cheengeery en geplaatst teworden bij het corps
Arthilleri als extra ordinair lijtenant.
Rapporten jongstleeden ter zee er te velde de defensie
deezer hoofd plaats.
Rapport van Pieter Engelhard cum summa aan Goadfried
Christoffel Fetmenger en Albertus als Raaden Extra
ordinair
van
Nederland
Indien
mitsgaders
commissarissen ter zee en te velde, over jongstleeden ter
zee er te velde de defensie deezer hoofd plaats.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over
een extract uit zeeker berigt van commissarissen ter zee
en te velde, onlangs bij on ingekomen, houdende het
voor stel tot het benoemen van een committe, om in cas
van alarm.
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over de
inspectie der batterijen tot den defeusie deezer
hoofdplaats gehorende.
Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over
consideratien van voornamelijk barber over die matere
in geschrifte, eene situatie kaart, vertoonende alle de
mrieter batterijen so als deselve bevonden zijn bij de
inspectie.
Brief aan de inlandsch commandanten in het aanstaande
besoigne voor te houden over dat er kort voor de laaste
verpagting
hinderneisen
zijn
antstaan
die
commissarissen generaal en de Hoge Regeering belet
hebben om voor dimaal aan de commandaten afte staan
de drie door sen gevraagde pagten.
Poincten instructieff concerneerende den handel op
persien om te dienen ter observantie voor de overheden
van het scheepje de Jupiter den schipper en
opperstuurman respective.
Publicatie de commissarissen generaal, beneevens den
gouverneur generaal en de raaden van nederlandsch
indie; alle de geenen, die deeze zullen zien of hooren

H O G E C O M M I S S I E | 1245

•

•

•
•

•

•

•

•
•

leezen, salut! doen te weeten over nademaal wij
ondervinden dat de verschillende begrippen, welke zig in
het begin der maand december des voorleeden jaars
onder de dienaaren en burgers deeser.
Request van Jacob Paulus Barends, onderkoopman
buiten
emploij,
verzoekt
uwhoogedelheeden
allerootmoedigst, dat aan heer in qualiteit als gemagtigdo
van den onderkoopman en resident van Rembang
Godofridus van Massaer mag werden gepermitterd.
De pakhuismeester van den Japanscher handel Samuel
Bernard verzoekt van uw Hoog Edelheedens met de
meeste perheid, Hoogst derzelver gunstige permisse, om
een springtogt na Java te mogen doen.
Brief van Bampton over list tot de reparatie.
Minut van Commissarissen Generaal en Gouverneur
Generaal over request den ordinair klerken van het
generaale secretarij Hendrik Van Vessem, houdende
verzoek om Veniam Atatis, doch daar op als nog geene
dispositie is gevallen
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia over
der inladsche commandanten, dat aan hen tot een midel
van bestaan in admodiatie mogten worden afgestan de
pagetn van de vischmarkt.
een Extract uit Resolutien van Commissarissen Generaal
aan den Heere Gouverneur Generaal en Raden van
Nedelandsch indie resideerende te Batavia genomen in
dato van den 18 deezer op zeeker door den Heer onze
meede Commissaris en Gouverneur Generaal Willem
Arnold Alting aan on gecommuniceerd schrifteur door
den Burgere August Ferdinant Schubbart aan den
Liuetenant collonel Schaffer perzoonlijk ter hand
gesteld.
eenige Extracten uit onze Resolutien van
Commissarissen Generaal aan aan den Heere
Gouverneur Generaal en Raden van Nedelandsch indie
resideerende te Batavia genomen en dat is van den 28
april mitsgaders 7 en 12 meij jongstleeden te weeten.
Brieven over requeste van Jacoba Hendrica Knaap
gesepaareerde huijsvrouw van Johannes Wilhelmus
Crok.
Brief van Goffried Christoffel Fetmenger en Wiese over
opgave door de Commis der Magazijnen Cornelis Josi,
omtrent het getal Manschappen benodigt tot der
dagelijksche dienst met de remarques door den Major
Barbier is margine van drie opgave gestelt.
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Opgava van den gewezen Major van het corps Arthillerij
hoedeenig altijd den dienst, behorwde tot de
Administratie is waargenomen.
Lijsten colonel Schaffer nevens de Major van infaterij
Schleif en Schenck worden bij eizen gelast, aan den
ondergeteekende ten spoedigesten te suppredeteer
derzelver consideratie op dit berigt Batavia 14 junij 1796
bij Goadfried Christoffel Fetmenger.
Bericht aan Godfried Christoffel Fetmenger en Albertus
Hendricus Wiese over onze consideratien te dienen op
het Bericht door de Commis van island Maguazijnen aan
Uwedele gestrengen ingedient en door den Major van de
Arthillerij geantwoord, hebben wij de eene te berichten.
Provisioneele instructie voor der Commis van des
Compagnies Magazijnen Cornelis Josi.
Brief aan Commissarissen Generaal over missive van
den 19 dezer hebben ontvangen, te stukken tot bevonden
van de eensgezindheid onrust onder de gemeente.
Brief aan commissarissen generaal over Jacobus Charles
Boswel beedigde translateur in de engelsche, en fransch
taalen neemt in allen eerbied de vrijheid uwhoogedele
een riever op gaaf zijner maandelijkse inkomsten
specifeer op te geeven.
Pro Memorie omtrent de Amphioen Directie
Brief van Abraham Josias Sluijken aan Commissarissen
Generaal over thans gereid om bienen 2 a 3 daagen aan
Nederland te vestrecken met een cartel dat mij met
eenige miede hrij go gevan gene officieren en soldaten.
Brief van Dwelters over dat verzoek te reepetieren met
deeze bijvoeging Uwhoog Edelheedens Gestreenge bij
Hooge Regeering aandringt de Completering zonder
verder uijtstel van deeze week mag gescrieden.
Brief van lieutenants ter zee in dienst der vereenigde
Nederlanden, laatst gediend hebbende op het fregat de
Amazoone, dog door het afkeeren derzelver en hed
vertrek van den capitein Kuvel.
Originele missive van hunne Hoog Edelhden aan Heere
gouverneur generaal en de Raden van Indie, aan als
onder houder deezes gedateert 27 junij 1796.
een Extract uit haare Resolutien van den 18 Meij
Jongstleeden aan ons voorgedragen instantien aan haar
gedaan door kopens van Amfioen welke hum debet zo
aan de gedissolveerde sociteit als aan presente directie
voor als nog niet hadden komen vereevenen mitsgaders.
Missive van den 15 deeser (junij 1796) aan ons
opgedragen hebbende op hebbende op aprobatie van
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hoogdezelver te disponeeren op de door den chef der
artillerij Barbier.
Extract uit den secreete Notulen van het geresolveerde in
Raade van Indie den 21 junij 1796, overgelegde zijnde
een situatie plan van de staand batterijen en door den
chef der artillerij Barbier een Berigt.
Extract uit den secreete Notulen van het geresolveerde in
Raade van Indie den 21 junij 1796 des Nadmiddag, over
afgebrookene besoigne over de stand batterijen hervat,
zijnde zo is verstaan aang aande de batterijen benod en
de stad.
Remarques over de Batterijen van de Regter en Linkervleugel
Minut van Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie aan Gouverneur Generaal en Raden
van Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia
genomen op de door den Chef der Arthillerie Barbier
gedaane voorstellen omtrend de strend batterijen, en de
verdere stukken bij voorschreeven missive vermeld.
Originele missive van hunne Hoog Edelhden aan Heere
gouverneur generaal en de Raden van Indie, aan als
onder houder deezes gedateert 30 junij 1796.
Originele missive van hunne Hoog Edelhden aan Heere
gouverneur generaal en de Raden van Indie, aan als
onder houder deezes gedateert 30 junij 1796, over door
het gecombineerd engelsch om Hollandsch Equador
alhier opgebragte scheepen.
Brief van Roelof Belders geweesen Bootsman oud 37
Jaaren Geeft uw Hoog Edelheedens met de diepste
eerbied te kennen dat den suppliant het ongeluk heeft
gehad van door un Hoog Edelheedens ingevolge beslut
de dato 28 maart 1793 voor den tijd van vijf jaaren
gebamen te worden op het Eijland Edam.
Brief van tweede secretaries der Hooge Regeering D. D.
van Haak aan Commissarissen Generaal over heeft reden
haar dankbaarheid te betuigen gelijk zij bij dezen met
alle ootmoed is doende, voor het dus lang haar in het
geheil gelaten genot der inkomsten als afslageresp van
de risimarkt.
Request van de weduwe van Haak.
Publicatie over nadien ons te voorengekomen is, dat
baatzugtige lieden getragt hebben, op een straffbaare
wijze natemaaken, en te vervalzen de Thinne Duiten als
een gangbaaren Munt bij placcaat van den 26 meij 1796
beschreeven en voor gangbaar verklaard
Secreet brieaf van Sebastiaan Cornelis Nederburgh,
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ofschoon de berigten, so commissarissen ter zee en te
velde, als van de aan deselve toegevoegde Hoofd
Officieren en verdere Dienaaren, ter requisitie van
commissarissen generaal gesuppediteerd over den staat
der defensie van deese Hoofdplaats
Brief van Commissarissen Generaal over Johanna
Hendrika Knaap gesepareerde huijsvrouw van den
koopman buiten Emplooij Johannes Wilhelmus Crose
aan ons bij requeste.
Brief van Commissarissen Generaal aan Gouverneur
Generaal en Raden van Nederlandsch Indie
Resideerende te Batavia over request van Johanna
Hendrika Knaap gesepareerde huijsvrouw van den
koopman buiten Emplooij Johannes Wilhelmus Crose,
verzoekende onze bbescherming tegens alle violentien.
Extract uit de Resolutien genoomen in de vergadering
van de Amfioen Directie den 26 junj 1796 over request
van den Chinees Guetjeengko, het tweede van Lim
Tiosieng en het derde van den pagter der hanevaegterij
Tan Hoekong in houdende het eerste dat hij onlangs in
regten was aangeesproohen.
Poinct over Bij de gehoudene Comparitie ten Comptoire
van vendu meesteren op zaturdach den 26 maart
jongstleeden gedien zijnde, den uijtslag der
gedecerneerde Commissie, tot eene exate confrontatie
der vendu quitantie teegens de vendu boeken heeft dus
den ondergeteekende Commissaris over het stads vendu
comptoir.
Brief aan Commissarissen Generaal over den nedrige
teekenaar ingevolge beluit van de Hooge Regeering de
dato 26 april gelast zijnde zeg met den translateur in de
engelsche en fransche tale Jacobus Charles Boswel,
mistgaders den Boekhouder van de Equipagiewerff
Fredrik Pieter Seena bij aankomst van scheepen zig aan
boord te begreeven.
Berigt van Captein aan Commissarissen Generaal over
bevolen hebbende te onderzoeken of en hoedaning de
Chineesche Tempeh op Ansjoe Zoude kunnen
afgebroken en gedimoveerd worden.
Adres van den Captein en de verecers officieren der
chineesen over de afbraak van den Chineesche Tempeh
op Ansjoe.
Berigt van den gecommitteerde tot en over de zaaken van
den inlander nopens de lahuvendansche Tempeh bij de
auffiolsche vaart.
Consideratien over de Inrigtingen en nadere bepalingen
die op Javas Noord Oostkust, ten favuere van de
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Compagnie zouden kunnen worden geintroduceerd.
Brief pver bed voor alle officieren, onderofficieren en
gemeenen, zo militairen als mainiers, penisten en
burgers.
Extract uit de secreete Notulen van het geresolveerde in
Rade van Indie op den 1 julij 1796.
Brief van Simon Hendrik Frijkenius over daar de missive
van de Heer Javas Gouverneur van Overstraten in dato
de 9 meij lastleede aan ieder der heeren Commissarissen
Generaal in het bijzouder geschreeven, een object van
deliberatie ter onzer besoigne is.
Brief over de intructieque van batavia genigstig zijn, om
te kennes kopen, dat was lij eenige defensie.

1796 mei 28
• Elucidation op den inhoud van nevensstaande memorie
door den sLands Kapitein A. Kuvel nevens diverse
bijlagen aan de Hoge Reegering van Indie bij missive
in den 1 Maart 1796, concerneer de inde maand
Februari 1794 door een gecombineerd Hollandich en
Engelsch esquader en naarde Bataviasche Reede
opgesomde scheeppen Amerika en Entreprize.
Getekend in Batavia, door : S.C Nederburgh, W.A
Alting, J. Siberg, in kennise van Walbeeck Fol: 1-69.
• Missive van A. Kuvel aan Mr. Willem Arnold Alting
Gouverneur General van Oost Indische Compagnie en
Raade van Nederlandsche Indien, betreffende het voor
gevallennen met de Scheeppen Le Enterprice en
America die in jaar 1794 onder Americaansche Wag te
Bantham aangekomen, en als suspect van te zijn
Franschen eigendom, door den heer commandeur
Bijnon. Aan board van slands schip Hertog van
Bruswijk geankeert ter Rheede Batavia, 1 Maart 1796.
Fol: 70-102.
• Verzaameling
van
authentieke
stukken,
ondergeteekende capitain teer zeen, in dienst van den
staat, der vereenigde Nederlanden, zoo door de Hooge
Regeering over Nederlandsche Indien als door Heeren
Commissarissen Generaal betreffende den scheeppen
America en Le Enterprice die in het noeg jaar 1794
onder de Americansche Wag te Bantam zijn
aangekomen. Getekend in Batavia, A. Kuvel. Fol: 103211.
• "Register van aaanige bijlagen als in margineder.
• Elucidatien op den memorie door den heer Slands
Kapitein A. Kuvel nevens diverse Bijlagen aan de
Hoge Regeering van Indie bij missive in den eerste
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Maart 1796, conceernerde de in de maand Februarij
1794 betreffende Scheepen Amerika en Enterprise.
Getekend in Batavia, 28 Meij 1796. Fol: 212-219."
Overleggen eene door A. Kuvel gemakt memorie
betreklijk de scheepen Amerika en Enterprise die in te
vroegjaar van 1794 te Bantham. Aan board van slands
schip Hertog van Bruswijk geankeert ter Rheede
Batavia, 1 Maart 1796. Fol: 220-223.
Reglement door Batavia Casteel, betreffende wegens
de uit deling de prijsen op den viyand buit gemaakt
door compagnies scheepen, ingevolgen den Artikulbrief door Hunne Hoog mogende. den 4 September
1742. gearresteerd art: 50-54 en de resolutie van den 8
Maart 1766. Fol: 224.
Extract uit de resolutien van de Heeren
Commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia, betreffende consideratie van
den Heer Commissaris Generaal Nederburgh te
worden aan den Engelschen Commodore Charles
Mitchell gebaseerd op commissaris generaal Frijkenius
ten deezen aanzien gecommuniceert. En teevens te
kunnen gegeven zijn Hoog Edelheids verlangen om
Kapitein Kuvel, commandeerende sLands Fregat van
Orlog De Amazoon, opdracht te geven om Scheepen
Amerika en Enterprise te verbrengen ter rheede. Fol:
225-227.
Extract uit de resolutien van de Heeren
Commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia, betreffende door den heer
commissaris generaal Frijkenius te kunnen gegeven
verlangen om den Heer A. Kuvel met responsabel te
verklaren voor het opbrengen van twee scheepen. Fol:
228-229.
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal genomen op en missive van den Englesche
commodore Mitchell versoekende dat den Raad van
Justitie magt worden geordonneert om de zaak twee
scheepen te beslissen. Fol: 230-235.
Missive van Heer A. Kuvel aaan Heeren
Commissarissen Generaal houdende verzoek om
extracten uit de resolutien van heeren commissarissen
generaal betreffende France scheepen Le Vengeur en
Resolutie. Fol: 236.
Missive van Heer A. Kuvel aan Heeren
Commissarissen Generaal houdende verzoek om
extracten uit de resolutien van heeren commissarissen
generaal betreffende twee scheepen welke onder
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Amerikaansche flag, doorde verenigde squader zijn
opgehouden. Fol: 237-238.
"Missive van Heer A. Kuvel aan Heeren
Commissarissen Generaal houdende verzoek om eene
voeledige brief vanden 7 Maij 1794 in de Hollandische
taal behoorlijk gelegaliseerd en aan uw edele gestrenge
gerepresenteerd door den comodore van de Engelsch
esquader mitchell overandigde in de engelsche taal.
geschreven op Hertog van Brunswijk. Fol: 239."
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal te Batavia genomen op voordat drie missive
van den des lands Capitein Kuvel 24 December 1795,
3 en 7 Januari 1796. Zinde tevens door den heer
commissaris generaal Nederburgh geproduceert een
bericht van den eerste geswore klerk ter secretarij van
heeren comissarissen generaal Jan Weltters nopens de
abusive afgave aan Kapitein Kuvel . Fol: 240-242.
Verantswording van den eerste geswoore klerk Jan
Weltters nopens de abusive afgave van zeeker extract
uit de resolutien van Heeren Commissarissen Generaal
aan Kuvel betrekkelijk de hier voren vermelde
Fransche fregatten. Fol: 243-246.
Missive van den Heer Kuvel aan Heeren
Commissarissen Generaal houdende versoek om
papieren geschreven aan de Hooge Indiaase Regering
in dato 15 Meij 1794 om te dienen tot naricht voorden
Raad van Justitie. Fol: 247.
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal genomen op het versoek bij voorstuk Missive
voor komende. Fol: 248-251.
Notulen van het geresolveerde in Rade van Indie op
eene missive van Heer Kuvel Houdende alverder
versoek om papieren relatie hebbende tot
Amerikaansche Scheepen. Fol: 252.
Missive van A. Kuvel omtrent het examineeren de twee
scheepen naartuijgen Amerikasche vlag genaamd
Amerika en Enterprise. Fol: 253.
Missive van A. Kuvel aan Heeren Commissarissen
Generaal, betreffende de gecombineerde vergadering
van Heeren Commissarissen Generaal en de Hooge
Regering over Nederlandsche Indie, dat Zij hebben
geoordeeld, onberoegt te zijn om te voldoen om te
verzoek bij brief van Kuvel gedaan en dienvolgens
hebbe besloten hij verzoek te wijgeren. Fol: 254-258.
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal in Batavia betreffende te verzoek doende om
een extract uit de notulen van welmelde regering in den
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opzigtelijk de door het gecombineerd engelsch en
hollandsch esquader in anno 1794 alhier onder Noord
Amerikansche vlag opgebragte scheepen Amerika en
Enterprise. Fol: 259-261.
Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan de
Heer A. Kuvel in antwoord op voorensaande Missiven
(24 December 1795, 3, 7, 16 Januarij 1796). Getekend
bij Nederburg, Frikenius, Alting, J. Siberg en
accordeeert bij Weltters. Fol: 262-264.
Missive van A. Kuvel aan Heeren Commissarissen
Generaal houdende dat Uw edele gestrenge aan
niemand in deeze gewesten communicatie van de door
hem gevraagde stukken verschuldigd was, ingevallen
hoogedelhedens zulk niet nodig achte. Fol: 265-269.
Extract uit de resolutien van de Heeren
Commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia, houdende in antword op de
missive van gemelde haar hoog edelhedens in dato van
18 deezer. Betreffende consideratie van Governeur
Generaal op de door gevragde stukken. Fol: 270-273.
Copia translaat missive geschreeven door den Heer
Kapitein Kuvel den Englesch Commodore Mitchell
ende Hoofd Officieren van Englesch Esquader aan
Heeren Commissarissen Generaal ten opzigte ,
betreffende de aanbieding om de gevoelens van den
raad van justitie over deeze scheeven in te neemen,
metverzoek om de benodigde papieren, die in haar
besluit nopens deeze zaak komen dienen. Getekend bij
A. Kuvel, Charles Mitchell, J. Campel, Cannines,
Roper. Fol: 274-275.
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal betreffende het voorstande Missive van A.
Kuvel, Mitchell, ende kapitein van de andere hier
gearmeerde Engelsche Compagnies geschreeven der
19 Meij, en voornamently inhoudende dat zij
teropzigte van de amerikaansche scheepen The
Amerika en Enterprize. Fol: 276-278.
Extract uit de resolutien genomen op het te kennen
gegeven door Engelsch commodore, Mitchell, dat hij
klagende dat den president van den raad van justitie
hem heeft geweigert present te mogen zijn, bij de
ondervragging tot het geeven van getuigenis over het
ophouden der scheepen Amerika en Entrerprise. Fol:
279-280.
Copia extract missive van de Heeren Commissarissen
Generaal aan de Hooge Regeering, houdende aan om
den Raad van Justitie gelasten met het uitten van haar
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advis over de wettigheid op onwettigheid van de door
het gecombineerd engelsch en nederlandsch esquader
op gehouden twee scheepen, met alle voortvarenheid te
gebruiken met het uijten van raad voorschrijven advis.
Fol: 281.
Copia Register van Authentieke papieren aan de Heer
Kuvel en Mitchel betrekkelijk het verschijnen van
Kapitein Babcok op de Bataviasche Rheede onder de
Fransche vlag in December 1792. Fol: 282-285.
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal betreffende brief van den 26 Maart deeze jaar
geschreeven door compagnie gezaghebberren
Bengalen C. van Citters. Fol: 286-289.
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal, aan secretaris Goetbloed gedemandeerde om
den heer kapitein Kuvel uit naam van Heer
Commissarissen Generaal Nederburg te informeeren
van het geresolveerde ten zelve dage. Fol: 290-296.
Missive van de Heer A. Kuvel aan de Hooge Regering
in den 24 Junij 1794 verzoekende aanschrijveren aan
de Bengaalsche Ministers nopens de voldoening der
process onkosten. Fol: 297-298.
Missive van Heeren Commissarissen Generaal, nopens
de door Heeren Commissarissen Generaal van hem
gevraagde securiteit voor de gelden die door de
Bengaalsche Minister voor proces onkosten zoude
worden voldaan. Fol: 299-301.
Translaat Protest van den Kapitein Adam Babcock
teegens het compareeren alhier voor den Raad van
Justitie. Fol: 302-307.
Extract uit de resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal genomen op de bij voorschrijven protest
geopperde zwarigheeden door Kapitein Adam
Babcock. Fol: 308-315.
Extract uit de resolutien van Commissarissen Generaal
genomen op den inden hoofde deezes vermelde
Memorie en Bijlagen, de heer commissaris generaal
Frijkenius declareerde wel gewensslit te hebben dat
den zaak van den heer A. Kuvel had kunnen worden
afgedaan. Fol: 316-342.

1796 augustus 6 - 1796 oktober 22

1 pak

Nrs. 1533-1709.

5 augustus
• Register die op heden verzonden aan de hoog edele
Commissarissen Generaal. Fol: 1.
6 augustus 1796
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Missive aan de Commissarissen Generaal van
Dienaeren over Capitein ter zee Huig Jacob de Rius als
gezigten van het equipagie pakhuis ons heeft te kennis
gegeven dat hij niemand kan vinden die zig voor haar
als borg voor 6 jaaren van zijn dood wil interponeeren
met versoek om te mogen volstaan. Fol: 1-4.
15 julij 1796
• Extract aparte Bantamsche Missive geschreven door
Commandeur Reijnon aan den Gouverneur Generaal
en de Raaden van Indie gedateerd den 15 Julij 1796,
de verpligting bij contract tot jaarlijkseche mindering
der Rijkschulden. Fol: 5-6.
22 julij 1796
• Request van den opzoender van het toun pakhuijs De
Reus omtrend zijne bergstellling. Fol: 7-8.
23 julij 1796
• Extract Resolutie van het Collegie van Heemraden van
den 23 Julij nopens de waagen pagt rn ongeld der
Paarden op den ouden voet te laaten continueeren. Fol:
10-11.
22 julij 1796
• Extract aparte missiven geschreeven door Mr Pieter
Gerardus van Overstraaten aan hunne hooge regeering
op 22 Julij 1796, over aangeboden de requesten van de
capitein der dragonders te Djocjacarta de edele
burgerneestre en den cornet in commandant te
Bancallang D Hartog comveronderstelling dan zullen
kunnen worden toegestaan. Fol: 13-15.
30 julij 1796
• Naamen der Batterijen Naamen der daar op in
Commando gestelde officieren. Fol: 17-21.
Zd
• Register der Papieren die op heeden gezonden worden
aan de Commissarissen Generaal over geheel
Nederlands Indie en Cabo de Goede Hoop. Fol: 2.
29 april 1796
• Missive van Gouverneur Generaalen de Raden den
Indie aan de Commissarissen Generaal, de javasche
ministers hebben de missive ter bevestiging als sous
lieutenants bij het regiment van Wurtemberg
voorgedragen den Cadet Sergeant J. F. van Hitzneitz
en den premiere Sergeant bij de artillerie compagnie
Ludewig Weemer bij verzoeken behage due
bevestiging te accordeeren. Fol: 24-26.
26 april 1796
• Addres van de heer Neun verzoeken de het voor der
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fabriek bepaald middel van bestaan, voor den opziende
der Temmeragien Wiegerman. Fol: 28.
Zd
•

Dienaar Augustin Henrij Boers boekhouder en scriba
te Cheribon, ter verkrijging van de effective qualiteit
van onderkoopman favorabel aan de Commissarissen
Generaal voor te dragen. Fol: 29.
• Dienaar Augustin Henrij Boers boekhouder en scriba
te Cheribon, dat hij suppliant zig in den jaare 1785 in
dienst der edele compagnie heeft geengageerd. Fol:
30-33.
• Dienaar Augustin Henrij Boers scriba te Cheribon,
door den resident Umbgrove aan hem in gedemandeert
de betaling eener somme van 250 rijksdaalders voor
ambtgeld van het door hem een jaar bekleede ambt en
zulx ingevolge door den heer Siberg gemaakte
provisioneele bepaling.. Fol: 34-35.
18 meij 1796
• Register der Papieren op heden verzonden worden aan
den Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie en Cabo de Goede Hoop. Fol: 3-4.
13 augustus 1796
• Missive aan Commissarissen Generaal van de
Dienaren, over ter deispositie en request van eden
stads Chirurgijn Isaac de Raath, om ontheffing van het
hem geimponeerd amptgeld en een request van den
meesterknegt
der
scheepstimmerlieden
op
equipagiewerf. Fol: 38-39.
26 april 1796
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting neevens
Heeren Raaden van Nederlands Indie, De stads
Chirurgijn Isaac de Raath op te brengen gebruikte na
het ontvangen van ieder de geringheid. Fol: 40-41.
19 april 1796
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting neevens
Heeren Raaden van Nederlands Indie, Meesterknegt
der scheeps Timmerlieden van zijn bevoorens genoten
gagie en kostgelden een evenreedig middel van
bestand toe te voegen neemt den nedrige teekenaar Jan
Hendrik Hooreman.. Fol: 42.
21 maart 1796
• Beantwoording van de Extract Notulen over de
reguleeren van de wagenpagt. Fol: 43-48.
22 maart 1796
• De wagenpagt te bereekenen en voor te stellen zo dat
een ieder die wagen en paarden houd daar in genoegen
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kan en zal neemen. Fol: 49-53.
Zd
•

Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Willem Jacob Cranssen en Fredrik Schouwman over
de betaling der wagenpagt. Fol: 55.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Johannes Wesselman verzoekt om van de wagenpagt
en het oorgeld der paarden gedelibereerd te mogen
worden.. Fol: 56.
14 januarij 1796
• Het hoofd der chirurgijn, Jacob George Diederik
Passchen werd gedelibereert van de betaaluing der
pagt penningen van een wagen en paarden. Fol: 57.
Zd
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Gerrit Smit Chirurgijn Majoor van de Dragonder
Lijfwagt over de betaling der wagenpagt als oirgeld
der paarden. Fol: 58.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van B.
Karsseboom over de gedelibereerd betaling der
wagenpagt en oirgeld der paarden. Fol: 59.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van J.
Hartmann over de betaling der wagenpagt en oirgeld
der paarden. Fol: 60.
12 februarij 1796
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van J.
Jacobi. over de betaling der wagenpagt. Fol: 61.
8 februarij 1796
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van J.
A. Ham. over dat aan hem de continuatie der vrije
wagenpagt mag begunstigd worden. Fol: 62.
Zd
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Gerrit Kool. over dwagenpagt en oirgeld der paarden
te libereeren. Fol: 63.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Dirk te Boekhorst over een vrijen wagenpagt en de
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benoodigte frekpaarden gelieft te begunstigen. Fol: 64.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Isaac de Raath. over de betaling der wagenpagt en
oirgeld der paarden. Fol: 65.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Johan Laurens Groos. over de jaarlijksche gewoone
wagenpagt gunstig te libereeren.. Fol: 66.
10 februarij 1796
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van J.
D. Sederius over gedelibereerd te worden van de
wagen pacht. Fol: 67.
Zd
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Johann Adolph Jugler. over te verzoeken continuatie
van de vrije waagenpagt en oorgeld geduurende dit
loopende jaar 1796. Fol: 68.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Pieter van Duijne over de betaling der wagenpagt en
oirgeld der paarden te mogen werden gedelibereerd.
Fol: 69.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van J.
M. Rukwitt. over de betaling der wagenpagt en oirgeld
der paarden te mogen werden gedelibereerd. Fol: 7071.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van J.J
Snijders over de betaling der wagenpagt en oirgeld der
paarden te mogen werden gedelibereerd. Fol: 72.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Richold Schegget over de betaling der wagenpagt en
oirgeld der paarden te mogen werden gedelibereerd.
Fol: 73.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Jan de Bie over bevrijden van de betaling der
wagenpagt en ooirgeld der paarden.. Fol: 74-75.
• Missive aan Mr Willem Arnold Alting Gouverneur en
Commissaris Generaal van Nederlandsch India van
Fredrik Willem Nicolaas, Samuel Valentijn Adams,
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Nicolaas Everhardus Sijmons, Andries Michielsz over
bevrijden van de betaling der wagenpagt en ooirgeld
der paarden.. Fol: 76-77.
22 augustus 1796
• Aan de Commissarissen Generaal pver geheel
Nederlands India Residerende te Batavia van de
Dienaren over de requireeren authentiquo afschriften
van de stukken voor de recht bank gevoerde
procedures contra den capitain liutenant ter zee Simon
Pietersen wegens het verlies van het oner zijn
commando gestaan hebbende de schip De Batavia.
Fol: 80-81.
13 januarij 1796
• Mutuelen Invantaris der stukken en munimenten van
den processe gedaan maeken en aan en welk heer
Godfried Christoffel Fetmenger contra Simon
Pietersen. Fol: 82-84.
20 februarij 1796
• De Inventaris word nog geamplieert. Fol: .
12 augustus 1795
• Den heer Raad Ordinair Eijsch en conclusie gedaan
maken en aan den heer
Godfried Christoffel
Fetmenger, Paul Mounier advocaat fiscaal contra
Simon Pietersen capitain lieutenant Fol: 85-93.
26 augustus 1795
• Den heer Raad Ordinair Eijscher als bij de
representatie, Velengius versoekt dag tot antwoord en
neemd aan ter naasten een bewijs van des gedaagdens
armour te produc eeren, consenteert en versoekt dat
partij mag werden geordonneerd ten naasten te dienen
van antwoord. Fol: 94.
9 september 1795
• Den heer Raad Ordinair bij de presentatie, Vilingius
neemt aan dit bewijs van armoede staande rol te
bezorgen. Fol: 95-96.
23 september 1795
• Veligius als bij de presentatnie, den heer raad ordinair
parthijn persisteeren voor Re - enderplicq en neemen
dag tot productie om worst tot proceduatie van agt tot
agt dagen ten secretarij te voldingen. Fol: 97.
30 september 1795
• Deese aantekening gehouden voor de stukken door
parthijen ingevolge door hun reeds bevoerens
overgelegd en over zulx emploijeeren generaale
reprochen en salvatien. Fol: 98-99.
13 januarij 1796
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Willem Popkens contra Simon Pietersen over te
dienen van mutueele inventaris der stuken den raad
advies. Fol: 100.
12 augustus 1795
• Register der stukken van der advocaat fiscaal van
Nederlands India contra Simon Pietersen capiteijn
luijtenant terzee van het schip De Batavia. Fol: 101102.
24 maart 1795
• Extract uit de Notulen van het geresolveerde in raade
van Indie den 24 maart 1795, nevens het berigt van een
commandeur en opperequipagie meester Andriessen
en verdere zeekundigen sub. Fol: 103.
10 april 1795
• Advocaat Fiscaal Paul Mounier aan den raad
gerepsenteerd het ondervolgende request met versoek
als in fine van dien, de raad op de bovenstaande
request disponeerende fiat ut petitie in worden tot
commissarissen versogt ingenomineert. Fol: 104-105.
16 januarij 1795
• Advocaat Fiscaal Willem Popkins contra Simon
Pietersen Capitain Luijtenant ter zee, parthijen
ingevolge aangenomen hebbende binnen driemaal vier
en twintig uuren ter secretarij te dienen van mutueelen
inventaris der stukken daar voldaan hebbende. Fol:
106.
4 junij 1795
• Cornelis Adrianus Canter en Jan Gregorius Herklots
present den heer advocaat fiscaal Mr Paul Meunier,
Simon Pietersen ter requisitie van den heer officier het
volgende voor der waarheid dat hij geduurende de
geheele reijze van Banda. Fol: 107-109.
30 junij 1795
• Simon Pietersen in voorenstaande afte vermeld bij
weege van recollement maade gehoord zijnde, zo
verklaarde hij dat al het door hem opgegeevene
zuivere en opzigte waarheid contineerde. Fol: 109110.
30 julij 1795
• Door den heer Advocaat fiscaal Mr. Paul Mounier aan
den raad gepresenteerd het ondervolgende request met
verzoek als in fine van dien. Fol: 111-113.
• Mr. Paul Mounier heeft geoptineerd Maands en van
dag vaarding in perzoon Fol: 114.
8 september 1795
• De ondergeteekenden (C. Lijnis) verklaarde de
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waarheid en ter requisitie van Simon Pieterssen dat
dezelve zeedert 11 maanden in de wijk van de
ondergeteekenden is komen wonden, en dat hij zig
geduurende zijn verblijf altijd met zijn vrouw sober en
bekrompe heeft moeten behelpen. Fol: 115.
9 september 1795
• Antwoord gedaan maaken aan den heer Godfried
Christoffel Fetmenger contra Paul Mounier, de
ondergeteekende (C. Lijnis) procureur dade,
eerbiedigst antwoordende. Fol: 116-119.
24 julij 1795
• Door de heren Canter Visschen en Herklots binnen
gebragt het ondervolgene verbaal, verbaal gehouden in
der zaak hangende voor den Raad van Justitie des
casteels Batavia tegens den capitain Luijtenant ter ze
Simon Pietersen omtrent het verongelukken van het
schip De Batavia. Fol: 120-123.
31 januarij 1796
• Ingevolge geleerde ordre van heer Cornelius Adrianus
Cantervisschen en Jan Gregorius Herklots een
verklaring van C. Lijnis, heeft hij ondergeteekende
tweede dearwaarde van welgemelde Raade hij
vervoegt ten woenhuijsen van den captijn ter zee en
onderequipagiemeester en dienst der compagnie
Zacarias van Hek ten eijnden zijn edele geintimeerd.
Fol: 124.
6 januarij 1796
• In gevolge en ter voldoening aan den ondergeteekende
commandeur en opperequipagiemeester bij een extract
uit zeer gelerde notulaire besluijten gegeeven last, om
met assumptie van eenige andere zeekundigen bij
aankomst alhier van den capitain luijtenant ter zee van
de schip De Batavia Simon Pietersen te berigten of het
verlies van dien bodem aan eenig pligt verzuim te
aattribueren. Fol: 125-130.
3 februarij 1796
• Geresumeert de crimineele procedures tusschen den
heere prointerim advocaat fiscaal van India Mr Willem
Popkens Raad Ordinair Eijschen ter eenre en Simon
Pietersen in voorschreeven cas ter andere zijde omtren
het versijten van des compagnie schip De Batavia. Fol:
131-132.
6 februarij 1796
• Heeren Cornelis Adrianus Cantervisschen en Jan
Gregorius Herklots , heb de ondergeteekende vervoegt
ten woonhuijsen van den capitijn ter zee en
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onderequipagiemeester Zacarias van Hek s morgens
de klokke is eegen ure op stadhuis te doen koomen,
bequam van Hek in antwoord, wijders heb de
ondergeteekende begeeve ten woonhuijsen van Jacob
George Diedrik Paschen, hoofd van de chirurigie en
stadsapotheker. Fol: 133-134.
10 februarij 1796
• Beright behelsende weegens het verongelukken van
des compagnie bodem De Batavia welke
gecommandeert wierd door den heer Simon Pietersen
welk is koomen te stranden den 15 Junij 1793 in de
bogt van Bima. Fol: 135-142.
18 februarij 1796
• Heeren Cornelis Adrianus Cantervisschen en Jan
Gregorius Herklots , heb de ondergeteekende vervoegt
ten woonhuijsen van den capitijn ter zee en
onderequipagiemeester Zacarias van Hek en hebbe
zijn edele geinthimeerd omme den luitenant ter zee
Hertoch en constapel van den Putten, dat zijn zal
vrijdag den 19 deezer de klokke agt uure op het
stadhuijs te doen komen. Fol: 143-144.
Zd
• Nader verbaa; gehouden in der sake omtrend het
blijven van het des compagnie schip De Batavia onder
commando van den capitain luijtenant ter zee Simon
Pietersz. Fol: 145-148.
17 februarij 1796
• Den nedrigen teekenaar Simon Pietersen in persoon
heeft onder het ogte brengen hoe dat hij suppliant tot
zijn innigst hart zeer heeft moeten ontwaaren, hij
gelegentheid dat hem suppliant door de gemagtigde
van de heer vertrokken zijnde procureur Vilingeus.
Fol: 149-150.
Zd
• Wij ondergeteekemde (H. C. Meijer, Cornelis Hartog
Jr, Reinier Wimmels, J. Sievers, J Hendrik Riessen, P,
Moser, J. H. Weijman, Frans Sander Piette, Jan Jacob
Oost en
Hendrik Visbergen) opper en onder
officieren, gewust aan boord van het verongelukte
schip De Batavia in de bogt van Bima, verklaren ter
requisitie van d en capitijn luitenant ter zee Simon
Pietersen, gewazene gezaghebber van den vermelde
bodem, als dat men den 30 Meij 1796 met des
compagnie boodem, Banda verlaten hebben. Fol: 151165.
• Sententie in der zaake hangende voor den Raad van
justitie des Casteels batavia tusschen den heer Mr
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Willem Popkens als in deesen provisioneel het ampt
van advocaat fiscaal contra Simon Pietersen capitein
luijtenant ter zee nopens het verongelukken van het
schip De Batavia. Fol: 166-167.
26 augustus 1796
• Register der Papieren die op heden verzonden worden
aan de heeren Commissarissen Generaal. Fol: 5-7.
27 augustus 1796
• Missive van den heer gouverneur generaal en de raden
van Indie over een request verzoek gedaan van
Abraham Catharinus Senn van Basel door den burger
Jan Stave. Fol: 169-174.
Zd
• Request van Jan Stave verzoekende om de Brik
Concordia van den Japaras Resident Abraham
Catharinus Senn van Basel naar pensioen te zenden.
Fol: 176-177.
31 december 1795
• Extract Aparte Missive geschreven door den heer
Javas Gouverneur Van Overstraten aan de hoogedelen
te Batavia gedateerd Samarang den 31 December
1795, uit het verslag over Peeper Culture. Fol: 178185.
26 april 1796
• Extract Aparte Missive geschreven door den heer
Javas Gouverneur Van Overstraten aan de hoogedelen
te Batavia gedateerd den 26 April 1796, over Peeper
Culture. Fol: 186.
22 julij 1796
• Extract Aparte Missive geschreven door den heer
Javas Gouverneur Van Overstraten aan de hoogedelen
gedateerd Samarang den 22 Julij 1796, over Peeper
Culture. Fol: 187.
• Extract Aparte Missive geschreven door den heer
Javas Gouverneur Van Overstraten aan de hoogedelen
gedateerd Samarang den 22 Julij 1796, over ten
opzigten van het verbod teegens den aanbreng van
papoesche mannetjes nooten en foelij.. Fol: 188-190.
31 meij 1796
• Billet omtrend het verbod tegen den aanbreng en
verkoop van mannetjes noten en foelij. Fol: 191-192.
22 julij 1796
• Extract Aparte Missive geschreven door den heer
Javas Gouverneur Van Overstraten aan de hoogedelen
gedateerd Samarang den 22 Julij 1796, nopens het
middel van bestaan de militaire officieren op Java..
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Fol: 193-195.
17 augustus 1796
• Request hebben nagegaan of in de essentie bij de
gegeven orders betrekkelijk het stellen van cautie voor
des compagnies dienaaren, zomwijlen enige abiusen
waren ingeslopen, die aanleiding zouden gebben
kunnen geven tot ene verkeerde interpretatie aab get
daar omtrend gestatueerde. Fol: 197-199.
19 meij 1795
• De persoonen worden mits desen gelast ten
spoedigsten
aan
den
ondergeteekende
als
waarnemende het ampt van directeur generaal te
overhandigen nadere borgtochten in obtumenforma
dat hunne respective diensten staande. Fol: 200-202.
3 december 1791
• Extract uit de notulen over de respective buiten
comptoiren is verstaan circuklair ter observatie aan te
schrijven. Fol: 204.
11 december 1790
• Extract Patriasche Generale Missive over dienenaaren
in Indie diende den tijd van zes jaaren in steede van
drie jaaren zo als tot nog toe heeft plaats gehad,
verandwoordelijk zullen blijven voor hunne gehad
hebbende administratien. Fol: 204-205.
Zd
• Missive van B. Karsboom aan Mr Willem Arnold
Alting over den ordinaire klerk van het generaale
secretarij Mr Hendrik van Vessem geeft met
verschuldigden eerbied te kunnen dat hij suppliant bij
heer Alting een request gepresenteerd heeft. Fol: 206.
2 september 1796
• Register der Papieren de op heden versonden worden
aan de Commissarissen Generaal. Fol: 7-8.
3 september 1796
• Missive van den Gouverneur Generaal en de Raden
van Indie aan Commissarissen Generaal over de
aanstelling van den Heer Javas Gouverneur Van
Overstraten tot de eminente waardigheden van
Commissaris en Gouverneur Generaale aan zig
gereserveerd hebbende. Fol: 208-209.
1 september 1796
• Missive van den Gouverneur Generaal en de Raden
van Indie aan Commissarissen Generaal over de
aanmerking gedelibereerd van de Gouverneur
Generaal van de veradtwoording van den gen Bandas
gezaghebber T. van Boeckholtz. Fol: 210-214.
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•

Advisen van de heeren de Bock en Wiegerman te
opzigte der aanstelling van Van Overstraten tot
Commissaris en Gouverneur Generaal van Nederlands
Indie. Fol: 215-219.
19 augustus 1796
• Verantwoording van den gewezen Bandas
gezaghebber van Bockholtz annex de daartoe relative
bijlage. Fol: 221-223.
• Aanschrijving van de heeren Commissarisen Generaal
omtrent het ontslag van Alting en weder aanstelling tot
Gouverneur Generaal van den heer Raad Extra
Ordinair en Gouverneur van Javas Noord Oost kust Mr
Pieter Gerardus van Overstraten waar in waar
hoogedelens zeggen van geen bekwaamen voorwerp
te kennen. Fol: 224-229.
8 december 1781
• Ter vervulling van het ampt van Gouverneur Generaal
Nederlands Indie vaceerende door het overlijden van
den heer Reinier der Klerk heeft het zijne hoogheid
behaagd uit de nominatie ten dien, te eligeeren Mr
Willem Arnold Alting in wiens plaats tot Directeur
Generaal is aangesteld Mr Iman Willem Falck. Fol:
230-231.
12 augustus 1796
• Missive over inhoud ontvangen en geleesen zijnde een
missive van Commissarissen Generaal de dato 31 Julij
lastleeden (1795). Fol: 233-236.
5 augustus 1796
• Zeedert een overgave van Banda, tot den 8 Junij of den
dag mijner vertrekt van Banda niets bijzonders
voorgevallen zijnde, dan bij mij Bandasche
aantekening en bijlaagen bedeeld staat, neemen de
vrijheid hier bij aan te bieden drie secrete instructien,
als een door den secunde keuge. Fol: 237-240.
Zd
• Bandase
Aanteekeningen
dehelsende
het
voorgevallene, ten dese Gouvernemente beginnende
met den 20 December 1795 tot den 11 Maart 1796 of
de verovering van Banda door de Engelschen. Fol:
241-245.
• Missive aan den Commandeerende Generaal of chef
van het Esquader, dat zij van weegen zijn gtoot
Brittannische Majesteit, in deese Oosterse
Ccontratijen mogte bevinden, en voorneemens zijn na
Banda te steevenen, dersckeede hier ontfangen brieven
en andere papieren hebben wij vernoomen, dat er van
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weeg zijn Groot Brittannische Majesteit Esquaders
zijn uijt gerust ter bescherming der Nederlandsche
etablissementen. Fol: 246-251.
• Missive aan den Commandeerende Generaal of chef
van het Esquader, dat zij van weegen zijn gtoot
Brittannische Majesteit, in deese Oosterse
Ccontratijen mogte bevinden, en voorneemens zijn na
Banda te steevenen, in onderstelling dat de door ons
afgesondene origineele en duplicaat brief. Fol: 251257.
• Een gewapende magt ageerende onder de
gepretendeerde autoriteit van de persoonen, nu
gezagweremde ov er het gouvernementen Frankrijk
hebbende ingedrongen tot in de district van zijn
britanies Majesteit aloude gealleerde nabeuven haar
hoog mogende de staaten generaal der vereenigde
provintien. Fol: 258-259.
• Een gewapende magt ageerende onder de pretensie
authoriteijt van die geene welke teegenwoordigde
klom der regeering in Frankrijk in handen hebben, zig
ingedrongen heeft in de Ferretoresen van zijn groot
brittannische majesteits oude bondgenooten. Fol: 260263.
• Rapport aan den Capitain van het schip Resistance
Pakenham, ggedaane protestatie, men vervaerdigde
heeden, nog naden protest brieven en zond die naar bij
en Sibergsburg van volgende inhoud. Fol: 263-267.
27 februarij 1796
• Rapport aan de overheeden van zodanig schip of
scheepen die onder de Engelsche kroon, behoorende in
deeze contrijen komen te verscheinen, over copia van
nadere protestatie teegen het aanneemen van protectie
alhier. Fol: 267-268.
• Rapport aan als vooren afgebonde na Ambon, sluijtent
hier een copia van de nadere protestatie, teegen het
aanneemen van protectie alhier, zijnde deselve gedaan.
Fol: 267-268.
• Op de toegesonde brieven een beslissend antwoord,
onse vermondering te betuigen. Fol: 269-274.
8 maart 1796
• Aan heer Peter Rainier commandant van weegens over
de presenten expeditie. Fol: 274-286.
7 februarij 1795
• Wij hebben nodig geacht bij deeze aan te schrijven en
te gelasten om zoo in de Forten als verden in onder
hebbende Colonie te admitteerende troupes aan
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weegens zijne groot brittannische majesteit derwaards
zullen worden. Fol: 286-287.
Zd
•

Antwoorden van de order heb ontfangens van de
compapgnie tot het epecuteeren en capitulatie
geslooten tusschen den heer Peter Raineer admiral
commandant over het Esquador van zijun groot
brittannische majesteit. Fol: 287-316.
30 april 1796
• Protest Brief van den gebieden en raad van wegens de
Nederlandsche Oost Indische compagnie te Banda aan
de geene die het gezag aldaar voerd van weegens het
bridsche gouvernement Fol: 317-323.
2 meij 1796
• Een brief van F. van Boekholtz over de engelsche
protectie als vrijman in Banda Neira te blijven
woonen. Fol: 323-324.
25 meij 1796
• Elias Hazel onderkoopman en secretaris van Politie
ten deezen gouvernement ter presentie der na te
noemene getuijgen, Heer Fredrik Christoffel Spits van
sutfen de welke ter requisitie van den heer Francois
van Boekholtz dat hij comparant 29 jaaren zijn verblijf
in de colonie heeft gehad. hier als stuurman gevaren en
ook verscheide scheepen van de compagnie binnen
gelootst heeft. Fol: 324-327.
26 meij 1796
• Elias Hazel onderkoopman en secretaris van Politie
ten deezen gouvernement ter presentie der na te
noemene getuijgen, Heer Cornelis de Klerk de welke
ter requisitie van den heer Francois van Boekholtz dat
hij comparant 36 jaaren op Banda is geweest, in die
tijd niet gezien heeft dat er een eenig schip in de west
moussin het Neirase Canaal of cilamse gat is binnen
gekomen. Fol: 327-328.
27 meij 1796
• Elias Hazel onderkoopman en secretaris van Politie
ten deezen gouvernement ter presentie der na te
noemene getuijgen, Heer Willem van der Sluis van
Sluis in Vlanderen de welke ter requisitie van den heer
Francois van Boekholtz dat hij comparant geduurende
zijn aanweesen in de provintie, zijnde den tijd van
ruijm 20 jaaren, waar van 12 jaaren als stuurman en
burger en 8 jaaren als equipagie opzigter heeft
doorgebragt. Fol: 329-330.
28 meij 1796
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•

Elias Hazel onderkoopman en secretaris van Politie
ten deezen gouvernement ter presentie der na te
noemene getuijgen, Heer Christiaan Karoun van
Amsterdam de welke ter requisitie van den heer
Francois van Boekholtz dat hij comparant in 1769 op
Banda gekoomen en van in 1783 tot 1791 op de Z. W
Eilanden is geweest. Fol: 330-332.
21 meij 1796
• Verklaren van 16 persoonen, die zijn van A. H. Veuge,
N. N. Lamniers, C. Karoun, E. Mazel, P. de Naan; H.
Waterloo; G. C. Nabiek; J. Carvie; T. C. Spits, L.
Neukevlugt, J. Doelij, C. T. Drexel, C. Schmidhenner,
A. G. van Stienberger, W. van der Sluis en J. C.
Marker. Fol: 332-334.
6 junij 1796
• Jan Noubbron ondergeteekende stuurman aan de vrije
vaart verklaard dat hij in de tijd van 20 jaaren, de
welke en verscheide diensten op Banda is bescheiden
geweest. Fol: 334-335.
7 junij 1796
• Secrete Instructie voor de heer secunde A. H. Veuge
alwaar zijn edele zig na mijne afreisen van hier na
Batavia zo veel als het moogelijk is, zal hebben te
gedragen. Fol: 336-343.
6 junij 1796
• Secrete Instructie waar na zig den soldij boekhouder
Matthijs Waterloo na mijn vertrek van Banda en na de
afreisen van den secunde Veuge, zal hebben te
gedragen. Fol: 344-347.
• Secrete Instructie waar na den Equipagie opzigter
Willem van der Sluijs, als beheerder en Directeur der
Collegien, en den soldij boekhouder Matthijs
Waterloo als opzigter zo ook nog in andere zaeken, zig
zal hebben te gedragen. Fol: 348-354.
8 maart 1796
• Capitulatie gestoeten tusschen den heer Piter Rainier
admiraal commandant over het esquader van zijn groot
Brittannische Majesteit over de Expeditio ter landen
en den heer Francois van Boeckholtz. Fol: 355-357.
27 februarij 1796
• Translaat van brief over proclamatie. Fol: 358.
25 februarij 1796
• Translaat van proclamatie en geheel andere gedagten
als de heeren considereeren, den inhoud der
proclamatie, die de eer hebbe hier in te sluijten en waar
bij hem geauthoriseert. Fol: 359-363.
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1 maart 1796
• Maandelijks Rapport sterkte van de infantrij en
guarnisoen ten gouvernemente Banda en onderhoorig
posten. Fol: 364.
Zd
• Maandelijks Rapport der sterkte van de sipaijers in
guarnisoen ten gouvernements Banda en onderhoorige
Posten. Fol: 365.
• Diverse Dienst doende bij de infanterij en sipaijers.
Fol: 366.
1 maart 1796
• Veranderingen in de Maand Februarij 1796 bij de
infanterij en sipaijers voorgevallen als overleeden in
het hospitaal. Fol: 367.
• Maandelijks Rapport der sterkte van de Arthillerij en
Guarnisoen ten gouvernemenete Banda in
onderhoorige Posten. Fol: 368.
• Diverse Dienst doende bij de Arthillerij. Fol: 369-370.
20 julij 1796
• Over de ordre van de heeren, heeft de ondergeteekende
Gerrit Kool Malaijse translateur bij wijse van notulen
uit de Maleische brieven welke op den is dezer zijn
ontvangen zakelijk op te geeven dat Jonas Raphael
Pattij bij zijn brief aan Hendrik Pattij krankbezoeker
en inlands doopboekhouder te Batavia bekend maakt.
Fol: 372-381.
30 junij 1796
• Extract missive geschreeven door den Residenten van
Banjermassing aan hun hoog edelheden gedateerd den
30 Junij 1796, over Johan Jurgen Otte Mehl met zijn
verzogte ontslag van de edelheeden niet heeft mogen
obtineeren, niet ontzien heeft, om in zijnen plicht te
manqueeren, door de aan hem van tijd tot tijd
gegeeven ordres niet naar te komen. Fol: 382-402.
11 augustus 1796
• De voorgevallen gebeurtenis met de heeren
Resindenten te Banjermassing, van den worm een
extract uit een brief van hun hoogedelheeden den
opbouw van het perfecte fort te Tabenjoun
geordineert. Fol: 403-423.
• De heeren Residenten op Calitenge om zig de met
inlandsche speelen belustigen en de vorst met zijne
vrouwen voornemens geweest zijn, heeren Residenten
moeten dat dezelve voorneemens is des avonds met
zijne vrouwen op de passebaar te koomen, en zig te
verlustigen aan de daar toe geradgemaakte spellen en
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versogt dat de heeren residenten de baij sig hebbende
stoet van Europeesen en andere mogten gelasten, zo
lang als hij met zijne vrouwen buiten mogte zijn om
binnen te blijven. Fol: 424-426.
• Het leven van heer Dietz door J. O. Mehl. Fol: 427437.
1 junij 1796
• Opgave van den benoemden bombardier G.
Schijdewijk de welke op dato den 20 April 1796 het
werk overgenomen het bende van den afgaanden
vaandrig ingenieur en commandant J. J Otto Mehl wat
met de virdere extructie deeses forties zeedert datum
voorens tot heeden gevordeert en gemanseert is. Fol:
438-439.
• Opgave van den ondergeteekende en alhier bescheiden
bombardier P. G. Schijdewijk hoedanig en op welke
qijze den geweesene vaandrig ingenieur en
commandant J. J. Otto Mehl deeses fortres op den 20
April 1796 jongstleeden geextraeert heeft afwijkende
van het dictamen des origineele plans, als plan zegt.
Fol: 440-442.
Zd
• Extracten uit zodanige Brieven als successive
geschreeven zijn door den commandant en vaandrig
ingenieur J. J. O. Mehl te Tabenjoun aan de Residenten
deezes comptoirs, uit missive de dato den Februarij
1796. Fol: 443-450.
31 februarij 1796
• In voldoening van schriftelijker ordre de dato 10
februarij hebben wij ondergeteekende als daartoe
expresse gecommitteerdens ons vervoegt na de post
Tabinjoun. Fol: 451-466.
4 februarij 1796
• Verklaren ter requisitie van de vaandrig ingenieur en
commandant J. O. Mehl en ten vavuur der suivere
waarheid als dat den 3 Februarij 1796 de Chineesen
aan de overkant gewust zijn om backsteenen van de
overkand van de Branderij te haalen en voor eene tijd
door eene sterke storm het huis waaronder de steene
geborgene zijn ongevallen is. Fol: 467-474.
16 meij 1796
• Op het toegezendene extract van de commissie
ingedient, en orders mijn huer io te verantwoorden zo
hebbe de eer op volgende wijze, van A. Jorissen
onderkoopman en eerste en A. B. Dietz boekhouder en
tweede resident te Banjarmassing. Fol: 475-490.
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20 junij 1796
• Verklaaring van den timmeran J. van Rasjen met
deszelfs timmerman A. de Fisser op dato den 20 Junij
1796 in de tuijn bevonden hebbende. Fol: 491.
4 junij 1796
• Juragan Heeman verklaare bij deeze ter requisitie van
de heer A. W. Jorissen en heer A. B. Dietz en ten
overstaan van den welke heer A. C. Coenrade dat hij
een Tandak of Rongings Heijd van Java alhier
aangebragt, de welke door Boedoe den vaeder van
Samsoedien. Fol: 492-493.
4 julij 1796
• De ondergeteekende verklaaren ter requisitie van den
heer A. W. Jorissen en A. B Dietz en ten overstaan
heer A. C. Coenrade dan zij na het op den 3 Februarij
jongstleeden (1795) gepleegde Amak in de negorij
door den geweesen na de overkant zijn
gecommandeert geweest. Fol: 494-497.
10 julij 1796
• Inventaris van zodanige contanten juweelen, goud,
zilver, meubilaire en andere effecten en goederen meer
als den geheelen inboedel van den thans en arrest
gegaande commandant en vaandrig ingenieur J. J. O.
Mehl isi uitmakende en door ons ondergeschreeven als
daartoe expres gecommiteert zijnde. Fol: 498-507.
Zd
• Verbael van zodanige inlandelen welke al nog
woonagtig orderen in de beneden negerij van
Tabenjoun door den ondergeteekende gehouden op
haven den 20sten Junij 1796 in de negereij ter
presentie en bij weezen van den vaandrig provisioneel
en commandant dies post Albregt Carel Coenrade en
Pieter Guilzam Scheidewijk bombardier beide aldaar
bescheiden. Fol: 508-511.
7 januarij 1796
• Verklaren ter requisitie van den vandrig Ingenieur en
commandant J. J. O Mehl en ten faveure dat de
corporaal du Pon het piket hebbende, zig zuk
makende. Fol: 512-513.
5 junij 1796
• Verklaaren ter requisitie van den heer A. C. Coenradie
vaandrig Prov en commandant ten poste Tabenjoun
dat den Canonier Renno en van Baaden bij ons
gekomen en gezegt voortaan een militairen dienst te
weijgeren, en dat hij geen gagie compagnie weegen
konden krijgen. Fol: 514-516.
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Zd

•

Register der Papieren die op heden verzonden worden
aan de hoog edele gestrenge heeren commissarissen
generaal. Fol: 9-10.
10 september 1796
• Stephanie Dominicus Alderzeel ingedient een request,
houdende verzoek dat gelibereert mogt worden van de
betaling van het collateraal uit haares mans
nalatenschap, bieden derhalven dit request aan in hope
dat jet heeren zal behagen op den daar bij in
consideratie gebragt, wwn gustige reflexie te slaan.
Fol: 519-521.
Zd
• Christiana Diederika Dirks door het vroegtijdig en
voor haar zo smertelijk afsterven van wijlen haaren
man Stephanus Dominicus Oldenzeel ten huwelijk
aangebragte goederen gekoomen zijnde, dan waarvan
de helf te nogtans aan de impost op het collateraal
subject geoordeelt word verzoekt zeer ontmoedig. Fol:
523-524.
12 augustus 1796
• Ter geheerde sessie van den tekenaar gedemandeert
zijnde op te geeven welke van lering door het
afschaffen der subsidien in het afbetalen der
kostgelden zal worden veroorzaakt, zo verlerd hij zig
hier nevens over te leggen een specifieque aantoning.
Fol: 525-533.
• Specificque Aantoning van de verandering welk in de
uitbetaling der kostpenningen door het afscheffen der
subsidie staat veroorsaakt te worden en te weeten ten
aan sien der dienaaren en der het ambagt quartier
sorteerende. Fol: 534-535.
1 september 1796
• Heer Java's gouverneur van Overstraten aan deze
regeering van den 22 Juoij bevorens houdende versoek
om in overweging te nemen ende nodige consideratien
te suppediteeren of de overkomst der door de Javasche
vorsten over Batavia geprosecteerde hulp trupen naar
herwaards nuttig en dienstig word geoordeeld. Fol:
536-538.
6 september 1796
• Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raad
van Indie den 6 September 1796, bij missive der
heeren Commissarissen Generaal de consideratie
deezer regeering omtrent een door de heeren raaden en
extraordinaire Mom en van Riemsdijk aan hoogst

H O G E C O M M I S S I E | 1272

dezelve gedaan versoek. Fol: 540-542.
16 augustus 1796
• Register der papieren die op heden verzenden worden
aan de heeren Commissarisen Generaal. Fol: 11-12.
17 september 1796
• Word aangeboden bij de Gouverneur Generaal in
consideratie gebragt dat heb getal der werkjongens en
Coelijs op de wapenkamer, nader zoude komen
worden gereduceerd tit 50 koppen, gouverneur
generaal hebben derhalven daartoe qualificatie
gegeven. Fol: 545-547.
Zd
• Adres van den heer C. M Neun opzichtelijk de reductie
der werkjongens in de wapenkamer. Fol: 549-550.
31 augustus 1796
• Extract uit de Resolutie van het collegie van
weesmeesteren dezer stede instantie doende om de
boedel van wijlen den Japaras resident Vincent aan
den sequister over te geeven. Fol: 552-553.
Zd
• Crediteuren van wijlen Ijsbrand Hendrik Francois
Vincent op Batavia de weeskamer voor den Boedel
van de heer Jan Greeve op eeb obligatie van den 30
April 1794 naderhand verandert in een raad kennis
gedateerd. Fol: 554-557.
• Crediteuren van wijlen Ijsbrand Hendrik Francois
Vincent op Java heer Pieter Gerardus van Overstraten
volgens obligatie van 30 April 1794.. Fol: 558-561.
13 september 1796
• Extract uit de Notulen van den 13 deezer, houdende
het genomen besluit daarop. Fol: 562.
8 september 1796
• Extract Aparte Javasche missive van den 8 deezer 267
en 268 waarbij eenige officieren van de Cavallerie
werden voorgedragen. Fol: 564-565.
7 meij 1796
• Extract missive van de Javasche ministers den hunne
hoogedelhedeb gedateerd den 7 Maij 1796, 48 en 250
Fol: 566.
23 april 1796
• Extract missive geschreeven door den gezaghebber en
Raad te Sourabaija aab als bovengedeelte 23 April
1796. Fol: 566-567.
23 september 1796
• Register der papieren die ophouden verzonden werden
aan de heeren Commissarissen Generaal. Fol: 13.
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24 september 1796
• Door de prointerim advocaat fiscaal de inpalming van
diverse
onbetaaldt
gebleevene
collateraal
geregtigheeden was opgedragen, verslag gedaan
zijnde, op de daarbij gedaane instantie ter erlanging
van nader ordre en verder goedvinden rakende dit stuk
vereerd te worden. Fol: 570-573.
23 augustus 1796
• Berigt van den prointerim advocaat Fiscaal van Indie
Popkens, wegens het in vorderen der collaterale
geregtigheden annex bijlagen. Fol: 574-588.
12 maart 1796
• Naamlijst van alle zodanige boedels staande onder het
bewind van de daarbij gestelde collegien en
persoonen, en ter gehoorzaming der zeer gevenereerde
ordres aan den heere prointerim advocaat fiscaal van
Nederlands Indie Willem Popkens bij deesen
specificque worden opgegeeven. Fol: 589-599.
Zd
• Ingevolge schriftelijke qualificatie van den heeren
Willem Popkens de ondergeteekenden vervoegt als
ook op verscheijde plaatse geinformeerd naar aan en
bij de onder volgende persoonen ten eijnde hun liede
zoo in der minne. Fol: 600-604.
31 julij 1796
• Ingevolge schriftelijke qualificatie van den heeren
Willem Popkens de ondergeteekenden Hendrik van
Ligtenbergh als meede geinformeerd bij en naar de
natenoemene en zoo als de zelve in deese geannexende
lijst gespecificeerd staande persoonen ten eijnde hun
liede bijweege van sommatie af te vraage. Fol: 605619.
Zd
• Nalatenschap ter somma van 371 rijksdaalders is aan
desselfs moeder als eenigste erfgenaamen blijkens
testament van den 21 September 1791 zonder eenige
korting afgegeven. Fol: 620-621.
• Antwoord in te dienen over op het uijt uren naame
gedaan requisit opzigtiglijk de onvoldaan collateraale
penningen uit de onder volgende boedels. Fol: 622.
18 julij 1796
• Korte staat des boedels nagelaten bij wijlen de op den
20 April 1794 overleedene Mejuffrouw Anthonia
Philipina Eliesabeth Sweinsbergen weduwe van Erpel,
de nagelatene goederen van de overleedene door
heeren vendumeesteren deser steede per publicque
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vendutie verkogt. Fol: 623-624.
26 april 1794
• Verklare ter requisitie van den heer P. T. Wegener dat
op den 17 April 1794 ten huijse van de eerste
ondertekenaar is kome te oerleijden Egbert Wegener
van Amsterdam broeder van Capitein Wegener ons
bekend is. Fol: 625.
23 april 1794
• De erfgenaamen of het bewindhebbende van den
Boedel Nalaatens bij Egtbert Wegener worden bij
deesen gesommert binnen 14 daagen na het
overleedene van gemelde Egbert Wegener aan de
secretaris van scheeoenen in wualiteit van collecteur
der impost op de collateraale successen te vertoonen.
Fol: 626.
10 julij 1796
• Hendrik Poppendijk en Johan Godlied Wolsarth
verklaren terrequisitie van den heer W Hoestemarck
als dat wijlen Paulus Andriesse in leeven scheeps
timmerman ten gedeelte eijlande bescheijden gewust
en welke op den 19 October is komen te overleijden
geene nalaatenschap van belang heeft nagelaaten. Fol:
627.
20 september 1796
• De ondergeteekenden met verwondering voorgelomen
dat de heeren Commissarissen Generaal hebben
gedeclineerd de voorstellen van den ondergetekende
en de heer van Riemsdijkdaar hoogstdeszelven in de
gecombineerde vergadering in voldoening daaraan
nog hebben gelieven te requireeren een tarrif of
bereekening. Fol: 629-632.
30 september 1796
• Register der Papieren die van hier verzonden aan de
heeren Commissarissen Generaal. Fol: 14-15.
1 october 1796
• Bij een extract uit de Resolutien, zo beiden wij een
afschrift daar van aan, neevens copia van de
daarnevens gevoegde staatrekening van het gemeld
boekjaar. Fol: 634-639.
30 september 1796
• Missive over in onze vergadering geproduceerd een
plan tot verbeetering van de stramd batterijen over zee.
Fol: 640-643.
• De zaak van Commissarissen Generaal spoedigsten te
brengen tot een finale afdoening en voorneemen waren
daartoe te treden. Fol: 644-647.
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22 september 1796
• Extract Resolutie van de Bank van Lening van den 22
September 1796. Fol: 648-652.
september 1796
• De Staat Rekening van dat collegie van het boekjaar
1795/6. Fol: 653-663.
8 augustus 1796
• Berigt van den Baas van Onrust W. Hoestemarck,
nopens de nodige reparatie aan dat eiland. Fol: 665668.
Zd
• Notitie van de daartoe benodigde Houtenwerken. Fol:
669-687.
27 september 1796
• Extract uit de Secrete Notulen over kennis gegeven in
het particulier door den heer geligeerd gouverneur
generaal van Overstraten te zijn geinformeert dat de
javasche vorsten nooit zouden toestemmen. Fol: 688689.
• Adres van de Heer G. C. Fetmenger houdende voorstel
om 2 Battaillon Javanen en 2 Compagnie Javasche
Arthilleresten, in stede van Hulptroupen te ontbieden.
Fol: 690-692.
augustus 1796
• Rapport en bevinding van den staat der weeskamer.
Fol: 694-705.
Zd
• Memorie daartoe relatief, over diverse ten agteren
staande zoo boedel als andere reekeningen, diverse
over het gunbij hun is beleend op weesmeesteren
kennisse en verband van sufficante hippotheecquen.
Fol: 706-735.
september 1796
• Adres van den heer President van den collegie Wiese.
Fol: 736-739.
23 september 1796
• Extract Notulen van het geresolveerde in rade van
indie na rondleideing ter dispositie gebragt zijnde een
memorie van diverse uit Augustus 1795 ten agteren
staande Boedels onder de administratie der weeskamer
en mede ten agteren staande. Fol: 740-742.
14 october 1796
• Register der papieren die op heden verzondere
woorden aan de heeren Commissarissen Generaal.
Fol: 16-18.
15 october 1796
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•

Missive van den heer Gouverneur Generaal en de
Raden van Indie aan als in den hoofde deeses, over een
adres van den gecommitteerde tot in over de zaken van
den inlander. Fol: 745-747.
11 october 1796
• Missive iver de na gedane rondlezing in overweging
genomen, het berigt van het opperhoofd over het
generale soldij comptoir Egbert SImons Imet,
aangaande de resolutie van den omslag bij het werk
der soldijen. Fol: 749-759.
4 october 1796
• Adres van heer A. H. Wiese over de verpligting onder
het oog te brengen dat de scheepen Vredenburg en
Huisduinen sig sodanig lek bevinden. Fol: 760-761.
8 october 1796
• Zacharias van Hek vice commander en
equipagiemeester hebben zich ter voldoening zeer
geerbiedigt bevel zich begevwen aan boord den schip
Vredenburg tot Amsterdam. Fol: 762-769.
• Zacharias van Hek vice commander en
equipagiemeester hebben zich ter voldoening zeer
geerbiedigt bevel zich begevwen aan boord den schip
Huisduinen. Fol: 770-774.
24 september 1796
• Zacharias van Hek vice commander en
equipagiemeester hebben zich ter voldoening zeer
geerbiedigt bevel zich begevwen aan boord den schip
Resolutie tot Amsterdam. Fol: 775-778.
11 october 1796
• Den sabandhaar geannexceerde request van de
gearriveerde schip Noncowrij dewelke geconsigneerd
zijn aan de heer Arnold. Fol: 779-780.
10 october 1796
• Adres van denzelven aan den heer Wiese daar voor
sprekende. Fol: 782-783.
1 october 1796
• Request van den baas van onrust Hoestemarck
verroikende om het volle genot van het aan hem
toegelegd middel van bestaan van 10000 rijksdaalders
des jaars. Fol: 784-786.
7 augustus 1796
• Request van de Capitein Lieutenant ter zee Gerrit
Janse de Haas, versoekende aan vrije vaart overtuigen.
Fol: 788-789.
Zd
• Request van de Sous lieutenant ter zee Johannes
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Reuvekamp, versoekende aan vrije vaart overtuigen.
Fol: 790.
11 october 1796
• Request van den Bootsman Pieter van Dalen om zich
op West Cappelle te engageeren. Fol: 791-792.
Zd
• Request van den Capitain Chinees Oeij Biankong
insteerend om de door hemgekogte Amphioien op
obligatie te mogen ontvangen. Fol: 794-795.
17 september 1796
• Berigt over naar waarheid heeft opgegeeven de
onwaarheid der klagten van gedeelte Capitein Ditmer
Smit. Fol: 797-800.
6 september 1796
• Compareerde voor heer Hubert Ketelaar, notaris
publicq, heer Johannes Kraan, heer Steven de Ruiter,
Arend Tiel en Adolf Henderson alle onder scheeps
timmerlieden en bescheiden ten eilande Onrust thans
hier present, de welke ter requisitie van den manhaften
heer Willem Hoestemark dan de zekere opperscheeps
timmerman in name Jan de Groot winnende 49
guldens per maand. Fol: 801-803.
5 september 1796
• Compareerde voor heer Hubert Ketelaar, notaris
publicq, heer Jan Hendrik Poppendijk en Jan
Christiaan Pootman, de welke ter requisitie van den
manhaften heer Willem Hoestemark, dat zij
geduaende den tijd dat zij un hunne qualiteiten ten
gemelden eilanden onder vermelden heer requirant als
baas der scheepstimmerlieden aldaar gestaan of
gedient. Fol: 804-805.
Zd
• De ondergetekendens Toontje en Joemat beide als
mandoors der inlandsche calfatersop de eiland Onrust,
verklaren ter requisitie van den baas ten gemelde
Eilandsch Onrust, dat onder hun toezigt in den jaar
1795 is gecalfaat geworden. Fol: 806-807.
5 november 1795
• Extract missive geschreeven door den Japanschen
bediendens aan hun hoogedelen te Batavia, door den
capitein ter zee Ditmer Smit een berigt en verzogt. Fol:
808.
1795
• De ondergetekenden Ditmer Smit te versoeken om met
eenige Japanse timmerlieden gearresteerd te mogen
werden ten einde zijne onderhebbende bodem West
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Cappelle te calpaaten om reeden gemeldt schip ten
Eilande Onrust zoo stegt is gecalfaat geworden. Fol:
809-810.
3 meij 1796
• Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Rade
van Indie om Willem Hoestemarck te verantwoorden
op de daarbij door dem capitei Ditmer Smit gedaane
klagten wegens het slegt calfaten en voorzien van het
schip West Cappelle. Fol: 811.
20 meij 1796
• Te verantwoorden op de daarbij door den capitein
Ditmar Smit gedaane klagten van het schip West
Cappelle. Fol: 812-814.
24 meij 1796
• Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Rade
van Indie door de baas der scheeps timmerlieden
Willem Hoestemarck ingediende verantwoording. Fol:
815.
26 augustus 1796
• In voldoening van de extract notulen, inhoudende
verantwoording van Willem Hoestemarck op de
klagten en voorziening van het schip West Cappelle.
Fol: 816-819.
• Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Rade
van Indie verstaan den even gemelden baas onder ter
handsteling van een copia van berigt om zig nader
satisfactoir te verantwoorden over de daarbij ten zijnen
lasten voorkomende poincten over het berigt, gedaane
klagten door den Ditmar Smit en verantwoording van
den baas der schip. Fol: 820.
31 december 1795
• Extract Javasche Missive geschreven door den heer
Gouverneur en Raad aan den Hoog edelheden
gedateerd Samarang 31 December 1795 van het
fournissement van hoofdgeld te libereeren, de
chineesen en mooren alhier. Fol: 822.
22 junij 1795
• Extract Javasche Missive geschreven door den heer
Gouverneur en Raad aan den Hoog edelheden
gedateerd Samarang 22 Junij 1795 van het
fournissement van het slaaven. Fol: 823.
22 october 1796
• Register der Papieren die op heden verzonden worden
aan de Commissarissen Generaal. Fol: 19-21.
• Besluiten inhoudende zo wel nadere ordres van de
deutsche Supercarga Swalen Perrot hebben gegeeven.
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Fol: 826-828.
10 october 1796
• Extract Secrete Notulen van Deensch Supercarga
Swalen Perrot het gevak op heden ingekomene
papieren bestaande in een berigt van den Sabandhaar
Reijnst. Fol: 830.
• Extract Secrete Notulen van de inhoudende ordres
door de Hoge Regeering ten opzigte van en Deensch
Supercarga Swalen Perrot gegeeven als de
consideratien over ie zaak zelve. Fol: 831-835.
19 october 1796
• Extract uit de Resolutien van Heeren Scheepenen der
stad Batavia, relatief de zaak van den Deensche
Supercarga Swalen Perrot tot het neemen der
voorschreeven informatien gecommitteerd. Fol: 837.
Zd
• Verbaal van enquister en diverse daartoe gehorende
stukken gequoteert van Litt A tot K. Fol: 838-852.
10 october 1796
• Berigt van den Pro Interim Advocaat Fiscaal Willem
Popkens bij Hoge Regeering gediend annex, zijn ampt
onligt te behagten tegens den Supercarga van het
Deensch schip Swalen Perrot. Fol: 853-854.
9 october 1796
• Translaat Missive door Perrot aan den Hooge
Regeering geschreeven van zijn aankomst en zijn
dagen. Fol: 856-859.
• Rapporteeren hoe dat op 6 October 1796 in het nieuwe
stads heeren Logement de gevallen is toe gedragen
tussen Sbons Perrot en den ondergeteekenden (J. De
Leij). Fol: 860-864.
10 october 1796
• Rapport van het voorgevallene in het nieuw stad
Logement tusschen Perrot Supercarga van het
Deensche schip De Swalen in de Castelijn van
gemelde Logement J. De Leij. Fol: 866-869.
11 october 1796
• Compareerde van Pieter Engelhard en Godfried
Cewalto Rouge, heer Dirk te Boekhorst
opperchirurgijn, de welke ter requisitie van den heer
Willem Popkens gehoort weesende, heeft verklaart dat
hij compagnie gepasseerde zaturdag avond een zijner
slaven in name Cupido naar het nabuurig heeren
Logement hebbende gezonden. Fol: 870-871.
• Compareerde van Pieter Engelhard en Godfried
Cewalto Rouge, heer Thomas Kennedij capitain van
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het Americaansch schip, de welke ter requisitie van
den heer Willem Popkens met den gezworen translatur
Boswel uit de Engelsche in de Nederduitsche taal heeft
gedeposeerd, dat hij op de gepasseerde Zaturdag
avond zijnde geweest aldaar present is, en gezien heeft
dat twee of drie jongens uit hek gewelde Logement,
een jongen of dienaar den Carga Perrot toe
behoorende. Fol: 873-877.
• Compareerde van Pieter Engelhard en Godfried
Cewalto Rouge, heer Fredrik Christiaan Swabe, de
welke ter requisitie van den heer Willem Popkens
heeft verklaard, dat hij compagnie zig gepasseerde
zaturdag avond zijnde geweest, in het heere Logement
bevindende en voor het zelve eenige hooge woorden,
als warre het rusie, hoorende, naarvooren bij de deur
gegaan was te zien. Fol: 879-884.
• Compareerde van Pieter Engelhard en Godfried
Cewalto Rouge, heer Dirk Simon Smit en Peron
Mangadoed, de welke ter requisitie van den heer
Willem Popkens dat hij compagnie gepasseerde
saturdag, de wagt aan de Asespoort hebbende des
avonds omstreeks van acht duuren door den aldaar
commandeerende Europees sergeant geordonneert
wierd. Fol: 886-888.
• Compareerde van Pieter Engelhard en Godfried
Cewalto Rouge, heer Dirk Simon Smit en Bitjo, Paasa,
Kassen Klogger, Kaij Piarringane, Ahir (vrij Maleijers
en soldaten), de welke ter requisitie van den heer
Willem Popkens dat hij gesamentlijk jongst gepasseert
zaturdag de wagt aab de diespoort hadden, toen des
avonds d klok circa 8 uuren een der slaven uit het
nabuurig
Logement
aldaar
was
gekomen
kennisgeeven dat Europees in het gedeelte Logement
rusie maakten en den castelijn mits dien om adsistentie
versogt. Fol: 890-892.
13 october 1796
• Willem Popkens gedemandeert zijnde, zijn ambt in
pligt te betragten tegens den Supercarga van het
Deensch Schip Swalen Perrot. Fol: 894-900.
• Willem Popkens enquesten te beleggen, tegens den
Supercarga Perrot, dat hij ten solven dage nog, daar
roe versoek gedaan des anderen dags de enquesten
ingewonen in den 12 die gerecolgeerd zijnde heeft
verzogt. Fol: 902-905.
Zd
• Translaat missive van Willem Popkens aan deh her
Gouverneur Generaal over de klagten en detail van
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zijn haerde gesteldheid treeden. Fol: 906-911.
18 october 1796
• Translaat besluiten van C. F. Schleiff dat gemelde
Perrot na deese papieren gelesen te hebben dezelve op
een knap heeft geworpen, zeggende dat zij hem niet
aangingen wijl hij een Fransch officer en geen
Deensch Supercarga was, dat Schleiff hem hier op heb
herhaa;d de ordre hun edelhedens dat hij zonder verder
uitstel naar boord moeste vertrekken. Fol: 913-914.
Zd
• Den Corporaal Seven de gemeene Akier, Bitjae, Kaij,
Pokassa Dalla en Kassar op den 9 deeser de wagt aan
de diesport hebbende, weden door de Sergeant Klein
aan geempoortment te gaan, on de gevraagde
adsistentie te geeven, aldaar gekomen zijnde wierd den
corporaal door den castelijk van gedeelte logement
gezegd in den perzoon Perrot te arresteeren. Fol: 915.
18 october 1796
• Extract uit de Secreete Notulen van het geresolveerde
in Raade van Indie, over gezondene extract, voorstel
van den gewezen gezaghebber van Boekholtz om aan
de particuliere ingezetenen van Banda, zo is verstaan
bij hunne edelheden in de reflezie te brengen. Fol: 917920.
72

1797 april 28
•
•
•
•
•
•

•

Nrs. 1984-1988.

Origeneele missive aan hunne Hoog Edelheeden aan als in
den hoofde deeser gedateerd op heden gecommuniceert dat de
commandeur te Bantam Fredrik Hendrik Beijnon.
Copie bericht van de eerste commis der arthillerij magazijnen
Josi verzoekende om een europeesch opzichtens der
timmerlieden.
Een copie request van de scheeps timmerman Jacobus
Mimmaar.
Copia request van het hoofd der chirurgie Jacon Diederik
Paschen insteerende om een toelage voor de chirurgijns te
Bantam.
Copie verzoek schrift van den capitain der Wurtemberg
Alexander van Ostheim om de toelage van rijksdaalder 12 per
maands voor de Chirurgijns van dat regiment.
Copie adres van het collegie van schepenen omtrend het
verzoek van den van Ceijlon te rug gekomen gebammen
Chinees Que Secksoan om kwijtshelding van den overige tijd
zijner relegatie.
Copie bericht van den Landrost Hartsinck.
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•
73

Copie request van gemelde Chinees Que Seetjoan.

1797 mei 5 - 1797 oktober 14

1 pak

Nrs. 1996-2173.

5 meij 1797
• Origineel missive van Hunne Hoog Edelheden aan als
in den hoovde dezes gedateerd op heden, 5 meij 1797.
Fol: 1-6.
Zd
• Request van den Burger Justinus Philippus Mann
verzoekende bevrijd te zijn van de betaling van des
Heeren gerechtigheid nopens de door hem gedane
verkoop van het schip Ijsselmonde. Fol: 7-8.
1797
• Request van Helena Adams weduwe van Johannes
Casparus Fredericus van Sleeming om ontheven te
zijn van de betaling der collaterali gerechtigheden.
Fol: 9-11.
27 april 1797
• Bericht
van
de
commandeur
en
opperequipagiemeester Zacharir van Hek aantonende
zijn aandeel in particulier redevijen, 27 april 1797
Fol: 12-13.
Zd
• Request van den burger scheepen Christiaan Louis
Arnold om het schip voorland te mogen kopen. Fol:
14-15.
2 meij 1797
• Request van den aan de vrije vaart gelicenteerde
Capitain Lieutenant ter zee Sijbrand Jacobus
Bouwberg om ontslag uit den dienst, 2 meij 1797.
Fol: 16-17.
Zd
• Bericht van de Major der Genie Barbier nopens de
ophoging van het water kasteel annex te volgen de
plans en te kenningen daar te relatie. Fol: 18-22.
24 april 1797
• Bericht van den zelven omtrend een te maken
retranchement bij de Chinesche tempel boven de post
Antjol annex staan te volgen de daar toe specterende
te keningen, 24 april 1797. Fol: 23-26.
27 april 1797
• Bericht wegens de gesteldheid der schip de Hertog
van Brunswijk, 27 april 1797. Fol: 27-30.
• Bericht wegens de gesteldheid der schip de
Christophorus Columbus, 27 april 1797. Fol: 31-37.
• Bericht wegens de gesteldheid der schip Voorland, 27
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april 1797. Fol: 38-42.
12 meij 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheeden aan als en den
hoofde dezes, 12 meij 1797. Fol: 44-46.
5 meij 1797
• Adres van de Heeren Commissarissen ter zee en te
velde omtrend de bepaling der inkomsten voor de
ingenieurs, 5 meij 1797. Fol: 47-50.
Zd
• Request van Jan Hendrik Holle en Jan Jacob Vogelaar
om ontslag uit de commissie tot het waarneemen der
belangens van de deelhebbers in de geweezen
Amphioen Societeit. Fol: 51-52.
• Request van Johanna Wilhelmina Barkey weduwe
van Paul Mounier om ontheffing van het wijlen
haaren gemelde man geemponeerd ambtgeld. Fol: 5354.
• Dat schoon wij bij billet aan de zuikermolenaars en
araks branders vrijheid hebben restant producten van
zuiker en arak van het geen de compagnie. Fol: 5562.
• Dat de suppliant met meermelde bewijs vervoegd
heeft ten comptoire van de soldijen te goed hebbend
tractement aan hem te laaten afbetaalen. Fol: 63-66.
11 meij 1797
• Dat nader zouden examineeren de procedures
gehouden in de zaaken der officieren van het
regiment van Luxemburg de Hugonet, 11 meij 1790.
Fol: 67-98.
Zd
• Rekening van den wel edelen groot agtbaaren Heer
Hendrik Brelon titulair oud eerste Raaden Directeur
Generaal van Nederlands Indie enzovoorts. Fol: 99.
4 junij 1797
• Extract notulen van het geresolveerde in raade van
justitie betreffende het gedaan onderzak te kort
kenning in de groote geld cas aan het best van den 29
april, 17 junij 1783. Fol: 100-102.
15 meij 1797
• Bericht van de Baas Timmerman van Onrust
Hoestemarck nopens zijn aan deel in particuliere
rhederijen, 15 meij 1797. Fol: 103-105.
Zd
• Bericht van de visitatie des schip het Slot Capelle.
Fol: 106-108.
meij 1797
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•

Bericht van de visitatie des schip Hilverbeek, meij
1797. Fol: 109-113.
• Bericht van de visitatie des schip Vasco de Gama,
meij 1797. Fol: 114-120.
10 meij 1797
• Bericht van de visitatie des schip St. Laurens, 10 meij
1797. Fol: 121-128.
3 februarij 1797
• Een compleet stel instructive papieren zijnde de
wedergaders van die welke aan de Heer Commissaris
Francois van Boeckholtz wegens de expeditie na
Banjermassing zijn ter hand gesteld, 3 februarij 1797.
Fol: 129-131.
29 januarij 1797
• Dat de eerste resident de hem toe betrouwde
aucthoriteid met behoorlijk heeft weeten te
conserveeren, 29 januarij 1797. Fol: 132-136.
14 februarij 1797
• Aan den boekhouder Willem Blom zoo lange hij in
die commissie geemploieerd zal worden toegelegd
een vast tractement van 150 rijkdaalders, 14 februarij
1797. Fol: 137-138.
Zd
• Dat er een bequaam perzoon wierd gecommitteerd
met een ampele magt voorzien om de staat der zaaker
op Banjer in perzoon. Fol: 139-151.
31 december 1796
• Malacse brieff geschreeven aanden eerste resident
van Palembang dat zij aan zoek gedaan hebben om
onze loge te Talas aan de Engelschen over te geeven,
31 december 1796. Fol: 152-153.
25 december 1796
• Twee Banjarsche afgezanten genaamd Kiaij Jaija
Patie en Pambackel Doembun hebben een open
pasgehad van den geweesen Soesoehanang
Panumbahang Batoe bedoening hunner afzending is,
25 december 1796. Fol: 154.
24 junij 1796
• Dat na Batavia zend den Mantrie Kiaij Wangsa
Goena om mijne vrienden den Gouverneur Generaal
te ontmoeten en te berigten ten aan zien de Resident
Jorissen, 24 junij 1796. Fol: 155-158.
30 junij 1796
• Dat bij alle geleegend heeden den Sulthaan Sleeds
onderhouden word over de slegt voortgang der
Poeper Culture, 30 junij 1796. Fol: 159-172.
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31 julij 1796
• Dat den Ratoe Anum welk des compagnie wegens is
aan gesteld van contracten is niet hoegenaamd zig
met de regeering zo wel als den Sulthan, 31 julij 1796.
Fol: 173-182.
13 augustus 1787
• Tractaat van de Generaale Nederlandsche Oost
Indische Compagnie en den door koning van
Banjermassing dat de compagnie verzoek aan den
koning verzichte spoed sulk een toerijkende verleend,
13 augustus 1787. Fol: 183-212.
• Acte van afsland, cessie en overdragt van de
souveraine eijgendom en opperheen schappij van het
koning van Banjermassing, 13 augustus 1787. Fol:
213-219.
Zd
• Nederlandsch
Oost
Indische
Compagnie
geaccepteerd
hebben
den
eigendom
en
opperheerschappij over het rijk van Banjermassing
met independentien. Fol: 220-223.
22 april 1789
• Bij het contract te wegen goedgevonden door den
Soesoenang en Sulthan Sleeman met den
Commissaris Christoffel Hoffman, 22 april 1789 Fol:
224-225.
30 junij 1796
• Betreffende het Fortje te Tabenjouw vinden te
bedeelen dat den thans in arrest overgaande Ingeneur
Johan Jurgen Otto Mehl verzeekend hebbende
bombardier door in staat gebragt was, 30 junij 1796.
Fol: 226-247.
11 augustus 1796
• Dat het negerijs volk te Tabenjouw mandelijks man
op des compagnie Prauwmaijang moeten geeven, 11
augustus 1796. Fol: 248-266.
• De Heeren Residenten op colitinge zijnde dat dezelve
voor neemens is des avonds niet zijne vrouwen op de
Passebaal te komen, 11 augustus 1796. Fol: 267-270.
20 april 1796
• Opgave van den benoemde Bombardier G.
Scheijdewijk het werk overgenomen hebbende van
den afgaande Ingenieur en commandant Johan Jurgen
Otto Mehl, 20 april 1796. Fol: 271-273.
• Opgave van den ondergeteekende Bombardier P.G.
Scheidewijk en den Ingenieur Johan Jurgen Otto
Mehl geextroieert heeft afwijkende van het dietamen
der origineele plans, 20 april 1796. Fol: 274-277.
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februarij 1796
• Geworden is beneffens de toegezondene goederen
volgens notitie behalven in presentie van den
mattroos Prauwmaijang genoogen, februarij 1796.
Fol: 278-285.
10 februarij 1796
• Aan den commandant zo heeft zijn ons
gecommuniceert het niet op zig te durven neemen na
de bovenlanden te laaten gaan, 10 februarij 1796. Fol:
286-302.
4 februarij 1796
• Verklaaren ter requisitie van Jurgens Otto Mehl dat
de chineesen aan de overkant geweest van de
beanderij te haalen, 4 februarij 1796. Fol: 303-309.
16 meij 1796
• Commissie ingendienst gevoegt in de bovenland in
jaarlijks af te komen te leenen tot des compagnie werk
in de waarheid, 16 meij 1796. Fol: 310-324.
20 junij 1796
• Verklaring van den J. van Raaijen met desselve
Adrianus de Fisser in de truijn bevonden hebbende,
20 junij 1796. Fol: 325.
• Verbaal van zodanige inlanderen welke als nog
woonagtig waaren in de beweden negroij van
Tabenjouw door den ondergetekenden gehouden op
heden in de negroij voornoemt tre presentie en bij
wezen van den vaandrig provisioneel en commandant
diespost Albregt Carel Coenradi en Pieter Guiljam
Scheidewijk bombardier beide aldaar besheiden, 20
junij 1796. Fol: 326-329.
7 januarij 1796
• Verklaring bij desen ter requisitie van Johan Jurgen
Otto Mehl en corporaal Du Pon het piket hebbende
zig ziek maakende en hem zijn dienst te verzigten
gecommandeert wierde, 7 januarij 1796. Fol: 330331.
5 junij 1796
• Verklaring van Albregt Carel Coenradi en
commandant ten Tabenjouw dat den canonier renno
en van baaden om dat zij gien gagie compagnie
behalven om de vier maanden ons na den
commandant vervoegt, 5 junij 1796. Fol: 332-333.
20 julij 1796
• Het geene daar bij ten lasten van hem berigt was de
waarheid in zich behels de doch en op gelegde last
van den Johan Jurgen Otto Mehl had gedaan verrigten
mitgevoerd, 20 julij 1796. Fol: 334-337.
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31 julij 1796
• Aan de wal quam geexpedieerde barq de vreede lier
met een brief van Smit dat voor Tabenjouw alzoo lang
gesutkeld had, 31 julij 1796. Fol: 338-340.
14 october 1796
• Missive den Banjermassing Residenten te laten aan
den Jan Simon Schmidt met aanbeveling, 14 october
1796. Fol: 341.
3 februarij 1796
• Hij geexpededieerd zijn de egter buiten staat is
geweest die vlak de rivier in waaijen, 3 februarij
1796. Fol: 342-345.
14 februarij 1796
• Gouverneur Francois van Boekholtz gaan den als
Commissaris de Hoge Regeering met de gewapende
Brik Bechermer naar Banjermassing, 14 februarij
1796. Fol: 346.
17 februarij 1796
• Lieutenant Ingeneur Johan Jurgen Otto Mehl
voorkomende bij de Banjersche papieren op een
bericht van den Major en Directeur Barbier, 17
februarij 1796. Fol: 347-348.
2 october 1796
• Het mij ten hoogsten Smert dat Intje Adam is
afgeloopen en waar van ik niet en twijffele of zulks is
nu de waarheid, 2 october 1796. Fol: 349-376.
Zd
• Missive omtrent het daar bij nopens de fortificatien
en gebouwen aldaar voorkomende zig ten
verantwoorden aan te toonen op wat authoriteit. Fol:
378-383.
• Wij faciliteere intusschen met aankomst binnen het
rivier een vriend schappelijke het komst zal omtrent
de gedaane togt verschaffen. Fol: 384-385.
januarij 1796
• Notitie van ik ondergeteekende heb ontvangen in des
compagnie Bark Vreede Liefde, januarij 1796. Fol:
386.
Zd
• Satisfactoir te verantwoorden wegen het particulier
emploij en diverse goederen Bark na Passier. Fol:
387-389.
6 december 1796
• Zeer gevenereerde orders van het fortje Tabenjouw
geformeert door den Mehl naa de ordre ingezigt, 6
desember 1796. Fol: 390-391.
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18 februarij 1797
• Als ongeacht laten wij den Tit Bloem naar Samarang
naar de compagnie vertrekken zal, 18 februarij 1797.
Fol: 392-393.
25 april 1797
• Commissarissen
Generaal
om
reedenen
goedgevonden hadden de Commissaris van
Banjermassing te gaan, 25 april 1797. Fol: 394-397.
6 april 1796
• Translaat maleids geschrift van Intje Sale beginnende
aldus , 6 april 1796. Fol: 398-415.
14 april 1797
• Translaat briev geschreeven door de Arabier Said
Aloei Segap aan de Gouverneur Johan Fredrik Baron
van Reede tot de Parkeler, 14 april 1797. Fol: 416427.
26 april 1797
• Eenige vraag poincten waar op den ondergeteekende
zeer eerbiedig verzoekt een de Hoog wijze intentie
van zijn Hoog Edeldeid van overstraten te mogen
weeten om zig daar na in de commissie naar Banjer te
kunnen gedragen. Fol: 428-443.
27 april 1797
• Waar op door Gouverneur Generaal van Boekholtz
onderrigting is verzogt van 300 rijksdaalders
maandelijk aan zijne huijsvrouw te Samarang
gedurende absentie, 25 april 1797. Fol: 444-445.
25 april 1797
• Instructie dat aldaar misbruiken zijn ingeslopen
strijdig met compagnie belangens en in zonderheid
ook de peeper culture verval geraakt is, 25 april 1797.
Fol: 446-449.
• Wanneer zijn vaartuig dan wel onder zijn gezach
staan de galeij door de engelsen mogt worden
aangevallen, 25 april 1797. Fol: 450-451.
• Francois van Boekholtz bij zijn aan weesen te Banda
aan den Engelsen om geduurende met tegens die natie
ageeren, 25 april 1797. Fol: 452-453.
Zd
• Gouverneur Generaal en de raden van Indie uit
hoofde zig verpligt geoordeeld hebben eene aparte
commissie derwaarts te zenden. Fol: 454-457.
30 meij 1797
• Missive om satisfactie over geweldenarijen en
vergoeding afschrift gedient request nader consteerd,
30 meij 1797. Fol: 458-459.
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23 meij 1797
• Hoog Edelhedens op gemelde plaats bescheiden is
geweest opperhoofd aldaar Hoffman en den resident
Klaagman, 23 meij 1797. Fol: 460-462.
Zd
• Missive van Hunne Hoog Edelheeden aan als in den
hoofde deses gedateerd op heden. Fol: 464-476.
• Request van den onderkoopman Evert Joost Lewe
versoekende om bevrijd te zijn van het stellen van
borgtogt. Fol: 477-479.
• Request van den onderkoopman Daniel van Son
insteerende om zijn demissie uit den dienst der edele
compagnie. Fol: 480-481.
• Request van de inlandsche commandnte om vrijheid
van wagenpacht. Fol: 482-483.
18 meij 1797
• Extract resolutie van de amphioen directie omtrend
den aanstaande verkoop van amphioen, 18 meij 1797.
Fol: 484-485.
22 meij 1797
• Diverse plans ter aanleg van gemasqueerde batterij
langs de groote rivier bij de ploeserd kasie en het loo,
22 meij 1797. Fol: 486-487.
Zd
• Missive van Hunne Hoog Edelheden aan ans in den
hoofde deses. Fol: 489-493.
• Adres van Heeren Commissarissen ter zee en te velde
em de major Barbier nopens de op hogeng van de
batterij de botteliers annex conditie voor dies
aanneemex en het plan daar omtrend. Fol: 494-496.
6 februarij 1797
• Palembangsche missive aan de Hoge Regeering, 6
februarij 1797. Fol: 497.
Zd
• Missive van Heeren Hoog Edelheden van als in den
hoofde deses gedateerd op heden. Fol: 499-505.
22 junij 1797
• Extract resolutie van de amfioen directie waar bij
verzogd dat de administrateurs Isaacs Cornelis Domis
en Benijn Paul Diverge voor de borgstelling van
hunne in komsten mogen laten staan, 22 junij 1797.
Fol: 506-507.
Zd
• Repartitie van de presente commandanten op de
batterijen. Fol: 508-510.
• Hoog Edelhedens onderdaarigsten Johannes
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Gerardus van den Berg dat in den jaare 1774 met
wijlen zijn ouders in den ouder dom van tien jaaren
as passagiers met het schip Honcoop is aangekomen
en dat in den jaare 1776 door den Heer Robert van
den Berg als soldaat met de gagie van vier gulden is
aangenomen. Fol: 511-513.
12 maart 1797
• Aparte missive van de Heer Javas gouverneur van
Reede, 12 maart 1797. Fol: 514-515.
7 julij 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoofde deses gedateerd op heden. Fol: 517-523.
Zd
• Request van den opperchirurgijn van het kasteel Dirk
te Boekhorst versoekende zijn ontslag uit des
compagnies dienst. Fol: 525-527.
• Request van den daadgraver van het buiten
portugeesch kerkhof Isaak Janszoon moten ende om
ontheffing van het hem geimponeerd ambtgeld. Fol:
529-530.
• Eene aanwijzing van zijne ontvange en uitgaven in
het jaar 1796. Fol: 531.
4 julij 1797
• Request van den capiteiam lieutenants der chinesen
versoekende dat den naar China gebannen Chinees
Que Sek Soan noch een jaar hier mag verblijven, 4
julij 1797. Fol: 532-534.
• Advies van den Heer Raad extra ordinair Coenraad
Martin Neun houdende voorstel om alle particuliere
verkopen uit des compagnies pakhuisen te verbieden,
4 julij 1797. Fol: 535-539.
14 julij 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheeden aan als en den
hoofde dezes, 14 julij 1797. Fol: 540-547.
25 julij 1797
• Aparte missive van den Heer Javas Gouverneur van
Reede aan Hunne Hoog Edelheden, 25 julij 1797. Fol:
548.
25 junij 1797
• Translaat brief van Said Aloee Segaf aan gemelde
Heer van Reede. Fol: 549-551.
11 julij 1797
• Request van den gewezen Bandaschen secunde
Albertus Henricus Veuge verzoekende om een
middel van bestaan, 11 julij 1797. Fol: 552-553.
Zd
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•

Request van de groot winkelier Jan Fredrik Heim
verzoekende gelibereert te zijn van de betaling van
ambtgeld. Fol: 554-555.
• Aanwijzing van zijne inkomsten in 1796. Fol: 556.
11 julij 1797
• Hunne Hoog Edelheeden bleeven te gemoed dien een
preuve de reparatie aan los laad en andere vaartuigen
die bij weege van aanbesteeding, 11 julij 1797. Fol:
557-558.
24 junij 1797
• Adres van de Heer Raad Extra ordinair Albertus
Henricus Wilse omtrend de repartitie der los en laad
vaartuigen. Fol: 559-560.
Zd
• Een specifike notitie van verbruijkte materialen. Fol:
561-563.
21 julij 1797
• Bericht van den Capitein der Arthillerij De Ormanceij
aan wij zende de staet van het geschut op de stads
wallen, 21 julij 1797. Fol: 565-570.
12 meij 1797
• De meeste bolwerken van de stad aangezien de
situatie om cingelen weinig of geen defentie kunnen
bieden en dewijl het geschut waar ongementeerd op
de grond legt en het ander op meest, 12 meij 1797.
Fol: 571-582.
7 julij 1797
• Notitie der onbequaame affuijten zig op de kasteels
en stads bolwerken bevindende op de diamant, 7 julij
1797. Fol: 583-584.
11 julij 1797
• Bericht van de majoor van de genie Barbier over het
zelve onderwerp verseld van dit zal door gemelde
major worden bezorgd, 11 julij 1797. Fol: 585-598.
Zd
• Request van den kapitein der chineesen Oeij
Biankong versoekende bevrijd te mogen zijn van de
betaling van ambtgeld. Fol: 599-600.
3 julij 1797
• Ordres om eene schetz te formeeren op welke plekken
den stad en kasteels walken het geschut, 3 julij 1797.
Fol: 601-610.
28 julij 1797
• Missive aan den capitain der Arthillerij de ormanceij
de benodigde klerken tot het houden en op maaken
zijner boeken en andere papieren, 28 julij 1797. Fol:

H O G E C O M M I S S I E | 1292

612-616.
31 meij 1797
• Missive geschreeven door den Heer van Reede en den
Raad te Samarang aan de Hoge Indiasche Regeering,
31 meij 1797. Fol: 617-618.
17 julij 1797
• Missive van en aan als even, 17 julij 1797. Fol: 619620.
25 julij 1797
• Notulen van het geresolveerde in rade van indie
houdende dispositie op de stukken rakande de reducte
in de behandeling van het soldij werk, 25 julij 1797.
Fol: 621-634.
4 augustus 1797
• Secreete missive van Hunne Hoog Edelheeden aan als
in den hoofde deezes, 4 augustus 1797. Fol: 636-640.
• Secreete missive van aan en gedateerd als eeven, 4
augustus 1797. Fol: 641-646.
Zd
• Dictum van het vonnis des doods geslagen door het
eersvaarde collegie van Heeren scheepenen contra
Lillian van Balij. Fol: 647-648.
• Request van den oud capitain lieutenant cavallerie
Gabriel Manoth verzoekende prolongatie van het aan
hem verleend uitstel om alhier te verblijven. Fol: 649.
11 augustus 1797
• Secreete missive van Hunne Hoog Edelheden aan als
in den hoofde dezer gedateerd op heden, 11 augustus
1797. Fol: 651-654.
9 julij 1797
• Missive van den secunde van Timor Carel Gratus
Greving aan Hunne Hoog Edelheden, 9 julij 1797.
Fol: 655-686.
Zd
• Notitie deraldaar thans per restant zijnde goederen.
Fol: 687-689.
8 julij 1797
• Translaat Malaise brief gest met Neederduijtsche
letters door de Coningen van Coepang op Timor aan
zijn Hoog Edelheid den Hoog Edelen Groot achtbaren
Heer, 8 julij 1797. Fol: 690-693.
• Translaat Malaise brieff geschreeven met
Niederditsche letters door Luitenants en vaandrigs
der Oost en Westz burger compagnie tot Coepang op
Timor aan zijn Hoog Edelheid den Hoog Edele Groot
Achtbaren Heer, 8 julij 1797. Fol: 694-696.
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25 augustus 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoofde dezes, 25 augustus 1797. Fol: 698-705.
24 julij 1797
• Translaat maleidsch bewijs van Mohammad
Jamaloedien omtrend de afstand van een Dorp aan
Maas Joeriet, 24 julij 1797. Fol: 706.
• Translaat maleidsche acte van cessie van Pangeran
Jaija Poetra aan gemelde Maas Joeriet omtrend de
afstand van Succadana, 24 julij 1797. Fol: 707.
• Translaat Chinees briefje waar bij Maas Joerit verzogt
word spoedig over te komen, 24 julij 1797. Fol: 708709.
Zd
• Request van den Inlandsche vrouw Kanana
verzoekende om haar zoons ontslag uijt zijn
Bannissement. Fol: 710-711.
14 augustus 1797
• Bericht van het collegie van scheepenen diendwegen,
14 augustus 1797. Fol: 712-713.
Zd
• Request van den gewezen administrateur en schriba
der amphioen directie Carel Hendrik Specht C.S. om
uit betaling van eenige gelden aan hunne principaalen
de welke in Compagnie kas zijn overgebragt. Fol:
714-715.
18 augustus 1797
• Bericht van den requesten van des compagnies
insolvent overledene dienaren caulier, 18 augustus
1797. Fol: 716-719.
15 augustus 1797
• Bericht van den negotie boekhouder Albertus
Cornelis Hartman daar toe relaties, 15 augustus 1797.
Fol: 720-723.
11 augustus 1797
• Aanwijzing van het successive door wijlen den Wel
Edele Gestrenge Heer Pieter van de Weert als cassier
van de geresolveerde amfioen societeit voor diverse
zig in Europa bevindende participanten in gedelte
societeit en waar van wijlen gemelde Heer Pieter van
de Weert en den scriba reseboom gemagtigdens zijn
in des compagnie cassa getelde, 11 augustus 1797.
Fol: 724-735.
22 augustus 1797
• Request van den Landdrost Andries Hartsinck
versoekende van de betaling van amptgeld te mogen
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worden gelibereerd, 22 augustus 1797. Fol: 736-737.
21 augustus 1797
• Request van den gewezen equipagie op zichter te
Banda van der sluijs insterende om een politiek
emplooi, 21 augustus 1797. Fol: 738-739.
8 september 1797
• Vertoog van de Heer Coenraad Martin Neun omtrend
den particulieren verkoop uit des compagnie
pakhuijzen en de vermindering van het getal der
administrateurs, 8 september 1797. Fol: 740-746.
4 augustus 1797
• Missive omtrend den particuliere en onderhandsche
verkoop uit des compagnie pakhuijsen, 4 augustus
1797. Fol: 747-770.
Zd
• Missive geconfermeerd met het voorstel van de Heer
Coenraad Martin Neun omtrend de interdictie tegens
den verkoop uit de pakhuisen buiten qualificatie van
den Directeur Generaal. Fol: 771-777.
25 augustus 1797
• Request van de Deersch Supercarges Fraugoll
Gruttner en Hendrik Horneman verzoekende met een
kundig zee officier te mogen worden geadsisteerd, 25
augustus 1797. Fol: 778-779.
Zd
• Request van den koopman Jan Fredrik Heim verzoek
doende om zijn ontslag uit den dienst met de rang van
oud scheepen. Fol: 780.
15 september 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoofde dezes, 15 september 1797. Fol: 782-783.
Zd
• Instructie voor den Baas van Onrust bij nadering van
vijandelijke scheepen. Fol: 784-786.
4 september 1797
• Bericht van den eersten gesworen klerk Karsseboom
nopens het planten en aanhoudenvan note muscaal
boomen, 4 september 1797. Fol: 787-794.
30 augustus 1797
• Extract resolutie van het herwaarde collegie van
Heemraden wegens het aan de Heer van Riemsdijk
afgestane land Papisangan, 30 augustus 1797. Fol:
795-798.
Zd
• Request van den onderkoopman Gerrit Willem
Casimir van Hotman verzoekende eene gunstige
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reflexie te slaan op zijn bekrompen omstandigheden.
Fol: 799-802.
3 september 1797
• Aparte missive van den Heer Javas Gouverneur van
Reede aan de Hoge Regeering nopens een op
Sourabaija te rug gekomen Bark van Van Hogendorp,
3 september 1797. Fol: 803-807.
Zd
• Dictum van een vonnis des doods door het eerwaar de
collegie van scheepenen geslagen tegen eenen slaaf
Batjo van Balij. Fol: 808-810.
4 augustus 1797
• Andries Hartsinck heede morgen door den sergiant
Akir als wijkmeester van Rijswijk zeekere Christen
inlanden met naame Sijbrand Groenwald, 4 augustus
1797. Fol: 811-813.
• Een declaratien van Sijbrand Groenewald, 5 augustus
1797. Fol: 814-817.
• Een declaratien van Anna Maria C.S., 4 augustus
1797. Fol: 819-821.
5 augustus 1797
• Depositien aan hun ten dien einde onder vertoeking
ieder afzonderlijk de nord voorgehouden en ten
duidelijkoten te verstaan gegeeven zijnde verklaarden
zij, 5 augustus 1797. Fol: 822.
• Een declaratien van Johannes Groenchard, 5 augustus
1797. Fol: 823-826.
8 augustus 1797
• Depositien aan hem ten dien einde onder vertoeking
de nord voorgehouden en ten duidelijkoten te
verstaan gegeeven zijnde verklaarden hij daar bij te
persisteeren, 8 augustus 1797. Fol: 826-827.
5 augustus 1797
• De door den Baatjo van Balij beantwoord
interrogatorien behelsenden eene volleedige
confessie, 5 augustus 1797. Fol: 828-835.
4 augustus 1797
• Ter requisitie van den Andries Hartsinck
ondergeteekenden stads chirurgijn heden morgen om
9 uuren verbonden den Sijbrand Groenewald, 4
augustus 1797. Fol: 836.
6 augustus 1797
• Ter requisitie van den Andries Hartsinck
ondergeteekenden stads chirurgijn den in de burger
boeijen zich bevinden den mand slaaff gename
Tabana of Batjo gerisiteert in aan dezelve geene
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belediging of tekenen van mishandeling kunnen
ontwaar worden, 6 augustus 1797. Fol: 837.
4 augustus 1797
• Het verbaal van enquesten, 4 augustus 1797. Fol:
838-842.
14 augustus 1797
• Een extract resolutie van deesen eerwaarde geregte,
14 augustus 1797. Fol: 843-844.
26 augustus 1797
• Eisch ad mortem beneevens Andries Hartsinck
impetrant van crimineel met de clausulen van
apprehensie en incaratie op ende Baatjo van Balij
slaaf van den Christen Sijbrand Groenewald, 26
augustus 1797. Fol: 845-863.
7 october 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoofde dezes gedateerd op lieden. Fol: 865-866.
Zd
• Missive van aan en gedateerd als even. Fol: 867-874.
25 september 1797
• Bericht van den boekhouder en visitateur generaal
nopens de opneem den kassen van de Bank van
Leening, de Amphioen Directie en vendumeesteren,
25 september 1797. Fol: 875-877.
3 october 1797
• Request van de secretaris van scheepenen Johannes
Lohr verzoekende 15 kisten amphioen toebehoorende
de boedel van de chinees Gan Hoatkong, 3 october
1797. Fol: 878-881.
Zd
• Request van den Burger Johannes Nicolaas
Bottendorp en zijne moeder verzoekende veniam
atates. Fol: 883-885.
3 junij 1797
• Aparte missive van den Heer Javas Gouverneur van
Reede aan Hunne Hoog Edelheden, 3 junij 1797. Fol:
887.
14 october 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheden aan als den
hoofde dezes gedateerd op heeden. Fol: 890-894.
5 october 1797
• Bericht van den Gouverneur titulair van Boekholtz
omtrend de instantien der Bannelingen Anachoda
Jambie en Jacob Pamekoek om hun vrijdom, 5
october 1797. Fol: 896-897.
29 september 1797
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•

Missive op een zijner vaartuige zij bevindt door de
wandeling genaamt Anakhoda Jambie de welke van
het Gouvernement Samarang na Banda is gereligeert
met een vaartuig met vier Europezen, 29 september
1797. Fol: 898-899.
28 september 1797
• Jacob Hootje en Bernardus de Ridder verklaare dat
wij bij ons retour van Banda uijt hoognoodsakelijk
gebrek van eeten en drinken het Eiland Lombok, 28
september 1797. Fol: 900-901.
29 september 1797
• Jacob
Pannekoek
met
den
geweezen
equipagiemeester te Banda Willem van der Sluijs is
aangelant met voorneemen zig tot uw Hoog
Edelhedens, 29 september 1797. Fol: 902-904.
Zd
• Capitulatie der auxiliaire troepes van Mauritius. Fol:
906-910.
74

1797 oktober 28 - 1798 januari 27
Nrs. 2178-2289.

23 october 1797
• Request van Carel Hendrik Specht en Albertus
Roseboom horenderde versoek dat aan het
gemagtigdens van diverse participanten en de
geisolverde Amfioen Soeciteit afgeven en sodanige
somma 36696 als voor hunne principalen , 23 october
1797. Fol: 1-5.
28 october 1797
• Nota van alle zodanige brieven en daar toe bijlagen
als thans ter secretarij van de Hoge Commissie
ingereedheid zijn om het Noord Amerikaans scheepje
de Hoop capitein Fervier en het Densh particulier
schip Christianus Septemus kapitein Sijbrand
Jacobus Bouberg: Fol: 7-11.
27 october 1797
• Extract uit derzelver resoluitien van den 16 dezer aan
ons kenis gegeven , dat het aanmader groten to het
afleiden van het water uit de rioolen der huizen en
stallen, staande langs de gedempte Mallabaarsche en
Kaaijmansgragten, aanbested is tegen rijksdaalders
13 1/2 de rode, dat het corps Arthilleristen aldaar van
eenige buiten de geene bijhet zelve de batterijen te
Samarang behoorlijk van commandanten te kunnen
voorzien. onder dat corps Welters tot eerste ordinair
vuurwerkens Hulseboss en Rubij en bombardirs
Lodewijk en Johannes Driessen . Fol: 13-14.
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•

copia verantwoording de Edele Gouverneur titulair
nan Francois Boekholtz gewezen gezaghebber op
Banda op het ten zijn lasten voorkomende bij het door
Franschen contre Admiraal Serceij herwaards
gezonden extract Journal in de expeditie naar
Moluccsche eilanden onder commando van den
Engelsche Admiraal Rainier weder naar Mauritius
vertrokken. artc. 117-118. Fol: 14-16.
• Extract ut het verslag van gemelde van Francois
Boekholtz als commissariss van Banjer §14 omtrend
de aanhouding van dat compagnie, provisioneel
bevorderde
commandan
van
de
Militie
Banjermassing Albrecht Carel Conraei.§119-121.
Fol: 16-18.
10 october 1797
• Extract uit Secrete Notulen van het gersolveerde in
rade van Indie, op den 1 october 1797. waar bij uw
hoogedelhedens hebben gelieve te belasten , om mij
satisfactoir te verantwoorden op het verzeld zijnde
extract uit het Journaal in de Expeditie naar de
Molucsche eilanden, door de Admiraal Rainer
gehoude door de capitain Caulter Contesele Lennon.
nade overgave van Banda door verscheijde menschen
waar onder pk Steenbergen. Fol: 20-24.
Zd
• Extract uit Journal van Expeditie naar Moluccos door
de Admiraal Rainer gehoude door de capitain Caulter
Contesele Lennon. Fol: 26-27.
10 augustus 1797
• extract uit verslag van zaaken gedaan door de edele
gouverneur titulair Francois Boekholtz in qualiteit
Commissaris van Banjermassing, en daar toe
dienende informatien belangen op het rijk van Banjer
heeft. Fol: 29.
25 februarij 1797
• Op informatie van haar edelheden Frijkenius en van
Overstraten geggeven in besoigne nvan den 14
januari jongtleden van de Caap met Densch schip
Christiaan Haven gearriveert de burgers J.P van
Waijen ev isvervolgens besoigne van 21 januarij door
welmelde gecommuniceerd dat de Serceij het
voorschrijven verzoek op de missive van zijn
hoogedelheid
daartoe
gedaane
vaiendelijke
instantien, met bijlage van burger geinsereerd, Fol:
31-35.
17 februarij 1797
• Cognossement factuur van volgende goederen ter
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ordre van zijn edelheid de heer Mr. Pieter Gerardus
van Overstraten, gouverneur generaal gescheept ende
geladen in de Per de Pacquet Boos 't Haasje naar
Ternaten. Fol: 36-40.
30 october 1797
• Vermits des compagnies houshouding tot de
vermindering vam omslag en eenvoudigheid en
klaarheid de administratie schrijfcomptoiren aan de
eijlanden Onrust en Edam, advis van de collecteur
van middel van colleteraal Lhor en diverse poincten
bettrekkelijk van den koopman hendrik Tiets, dat het
corps artilleristen te Samarang. Fol: 42-45.
4 november 1797
• Ingevolge UW HoogEdelheedens hoog ge Eerde
orders, om de min kostbaarste weijze op te geeven ,
afgebroken de overblijfzelfs dersluis werken, zouden
moeten afgebroken worden in het groote rivier
bevinden, langs het Moolen Vliet te beletten,
aangaande eerste order , van het afbreeken der
overblijfzelf der sluis muuren, zulk een werk bij
wonen des weegen. hij Uw hoogedelheeden
eerbiadigst om verschowing verzogt. Fol: 46-51.
16 januarij 1797
• Antwoord oversenden per eerste gelegentheid aan
den weledele heer William Jones, civil en commercial
resident der Malacca eijlanden in zijn majesteit
Possesi, en zo spoedig ik geinformeerd ben. Fol: 5358.
17 maart 1797
• Een brieff aan mij gesolveeren onder andere gelesen
hebbende dat de heer Scot binne weinige dagen na
aarouw zal vertrekken om aldaar aan de ordre van den
heer Jones William te vodoen op breken van de Post
Wockum. Fol: 59-62.
7 januarij 1796
• Extract uit een brieff geschreven door den Vaandrig
ingeniur Johan Jurgen Otto Mehl commandant
Tabantjouw de resident te Banjermassing. Fol: 63.
9 januarij 1796
• Extract uit een brieff geschreven door den Vaandrig
ingeniur Johan Jurgen Otto Mehl, commandant te
Banjermassing. Fol: 64.
9 februarij 1796
• Extract uit een brieff geschreven door den Vaandrig
ingeniur Johan jurgen Otto Mehl commandant
Tabantjouw de resident te Banjermassing. Fol: 65.
1 april 1797
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•

Acte van Verklaring van getuijgen op instructie en
requisitie van Arnoldus Bernardus Dietz, tweede
resident van Banjermassing, requirant gevolg van den
gezaghebber van de edele compagnie : Bark Smith
ondertekenaaren 20 april 1796 vertrokken bij rivier
door gemelde commandat Johan Jurgen Otto Mehl
aan de Battang geheel bezitting voorstelling , en wel
termen als volg. Fol: 66-69.
21 junij 1796
• acte van certificeeren ter requisitie van Arnoldus
Bernardus Dietz, tweede resident van Banjermassing.
Fol: 70-71.
16 meij 1796
• Extract uit verantwoording van den vaandrig
Ingenieur Johan Jurgen Otto Mehl commandant te
Taben Jouw nopens het bericht eener commissie naar
de Taben Jonsche bovenlanden. Fol: 72.
1 april 1797
• acte van certificeeren ter requisitie van Arnoldus
Bernardus
Dietz,
tweede
resident
van
Banjermassing.den requirant ten poste Taben Jouw
gewoonlijk pligt ingehald en herwaards alwaar
vrendelijk door den gewese commandant Johan
Jurgen Otto Mehl het geen eene gezellige
samenleving. Fol: 73-77.
Zd
• Request van Huijg Jacob de Reus capitein ter van
equipagie Maguazijn geeft de meeste submis te
kennen, dat hij supliant die in gemelde administratie
werken 'sdaags 7 1/2 stuijvers. Fol: 78-79.
31 meij 1797
• Daar ingevolge g'eerbiadigt besluit de dato den 11
october
A:P:(Anno
Passato)
opgevolgde
aanschrijving bij gemene missive van den 2 jauarij
A:C: §46 ondergetekende hebben gelieven te gelaten
te verantwoorden geschriften als door den luitenan
Ingenieur commandant Johan Jurgen Otto Mehl. Fol:
80-106.
28 februarij 1796
• Involdoening van schriftelijke ordre de dato 10
februarij onder getekende als daar gecomitteerdens
ons gevoegd na de Post TabenJouw om vervolgens
naar de boven landen bezogen reedenen van het
Negorijs volk hadde amok gemaakt, zijn bevonden
dus verwittgde kiaij Goemang , dat kiaij Mossa en het
begin van zijn ampt met voorkennis van den
commandant en de bovenlanden gekomen en een
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brieff van panembahan. Fol: 107-118.
29 februarij 1796
• Verbaal van zodanige inlandiren welke alnog
woonagtig waar en in de beneeden Negorij van
Fabenjoun door den ondergeteekende gehouden op
heeden den 20 junij 1796 in de negorij ter
presentievan den vaandrig Provisioneel en
Commandant dier Post Albrecht Carel Coenradi en
Pieter Guljam Scheidewijk Bombard beide aldaar
bescheiden. Fol. 119 - 121. Fol: 119-121.
4 julij 1796
• Wij ondergeteekende verklaren bij deesen ten faveure
der zuivere waarheid en ten requisitie voor den Heer
A.W. Jorissen, eerste en den Heer A.B. Dietz, tweede
resident van banjermassing en ten overstaan van den
Heer A.C. Coenradie, dat wij na het op den 3
Februarij Jongstleeden opgeleegde de amok in de
negorij door den gewelde. Fol. 122 - 125. Fol: 122125.
10 junij 1797
• Extract missive geschreeven door de Residenten van
Banjermassing aan Hunne Hoog Edelheedens
gedateerd 10 Junij 1797 over telkens schuldpligtig op
te geeven, hoe het met de Forten Fatas en Tabenjouw
geleegen was. Fol. 126 - 132. Fol: 126 - 132.
12 junij 1797
• Missive aan den Francois van Boeckhottz
Gouverneur tot en Commissaris over de zaaken het
Banjersche Rijk betreffende van A.W. Jorissen en
A.B. Dietz over gedonnatie en zig bevattende de twee
volgende requisiten. Fol: 133 - 134.
1 februarij 1796
• Ordre en Instructie door den Capitain Liutenant ter
zee Jan Simon Smitt Commanderende des compagnie
Barcq vreede lieu thans leggende voor de logie alhier.
Fol. 135 - 136. Fol: 135 - 136.
10 junij 1797
• Extract uijt de Brieff der Banjermassings Residenten
aan hunne hoogedelheedens te Batavia den dato 10
Junij 1797 over voorkomende remarque. Fol. 137 140. Fol: 137 - 140.
Zd
• Missive dat Jacob de Reus suppliant voor de 18
koelies die ingemelde administratie werken des daags
7/2 stuijvers erlangd hij die moet onderhouden als
voor de kost. Fol: 141 - 142.
4 november 1797
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•

Missive omtrend het bezetten der voor en zij posten
ven deese hoofd plaats in cas van alarm en eene
nadere opgave van seinen bij dag en bij nagt voor die
posten, 30 october 1797. Fol: 144-148.
11 november 1797
• Missive betrekkelijk de verstrekkingen aan des
compagnies los en laad vaartuijgen speciaal aan de
zulk daar van die stil geleegen hebben en
equipagiemeester Zacharias van Hek des weegens
geoorderd, 6 november 1797. Fol: 150-162.
• Nota zijn de volgende pagten bij admodiatie
afgestaan aan de officieren van de chineese natie. Fol:
164-177.
Zd
• Aanthooning van het geene uijt de respective pagten
aan dieverse perzoonen volgens den gebruijken
jaarlijks gefourneerd word te werken. Fol: 178-179.
11 november 1797
• Missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoofde dezes, 10 november 1797. Fol: 180-182.
24 october 1797
• Notulen verantwoording door den Carel Christoffel
Spits gedaan op diversche poincten ter zijnen laste
voorkomende bij zeekere papier van den gewezen
Willem van der Sluijs nopens zijne verrichtingen
aldaar na het verstrekt van den gouverneur van
Boekholtz, 24 october 1797. Fol: 184.
20 december 1796
• Translaat extract uit eene missive geschreeven door
Willem Jonas Schilekk…. Politieke en cammercieele
resident van de Moluccasche eijlanden onder
protectie van zijn majesteit aan Z. J. Farquhar
Schilekken waarnemende politieke en cammercieele
resident van Banda, 20 december 1796. Fol: 186-187.
20 october 1797
• Verantwoording van den Bandas Burger spits aan zijn
Hoog Edelheid den Heer Gouverneur Generaal apart
gerecht op enige hem door den gewezen equipagie
opzichter aldaar van der sluijs ten lasten gelegde
poincten, 20 october 1797. Fol: 189-193.
Zd
• Korte samentrekking en aantroning uit de volgende
verklaringen en confessien in gewonnen ten opzigte
der ontdekte samen vloeijing van gepleegde
smokelarij ende uit het Engelsch vertaald. Fol: 195204.
10 april 1797
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•

Bericht aan den R. F. Farquhar dat gerieven thans
overstelpen en vriendelijk verzoeke dan geen verder
onaangenaam heeden teegens slaaven bloot te stellen
volkomen onderwerpen aan het placaat zal gelieven
te oordeelen, 10 april 1797. Fol: 206-215.
7 november 1797
• Adres van den oudsten capitain bij de Fransche
hulptroupen vulliet houdende voordracht van enige
officieren, 7 november 1797. Fol: 217.
11 november 1797
• Verzeeken dat gedagte D' Ormaneeij volkomen in
staat is toe het waarneemen van den dienst van Cheff
der Arthillerij en deerhalven ….., 11 november 1797.
Fol: 220-221.
• Voordragt van het verzoek van den koning om de
Rang van Sabandhaar daar zijn lijfants Jean Babsitt
Pinchetti, 8 november 1797. Fol: 224-226.
Zd
• Missive te qualificeeren einde het geen aan de
comleete per saldo competeert gedaane vertrekkingen
aan de Fransche schepen L'Esperance en La
Recherche naar Nederland. Fol: 228-230.
11 november 1797
• Den teekenaar heeft de eer uw hoog edelheid te
berigten, dat thans alhier ter rheede leggende Schepen
Olive Branch Capitain J. Lambert , de Hoop Capitain
Ferrier Fol: 231.
17 november 1797
• Den teekenaar heeft de eer uw Hoog Edelheid te
berigten dat thans alhier ter rheede leggende
Scheepen Norge Capitain Olsen, de Jupiter Capitain
Franklien Fol: 232.
• Register der papieren die op heden gezonden worden
aande Hoog Edele gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal Fol: 234.
• Originele missive van Hunne Hoog Edelheden Aan
als inden Hooude dezes gedateerd op heden Fol: 235236.
7 november 1797
• Copie schriftuur van den Bandas burger van
Steenbergen C:S: houdende poincten ten casten
vanden mide Bandas Burger Spits Fol: 237-244.
Zd
• Copie Request vanden Lieutenant Colonel en
Commanderende officier uit garnizoen George
Hendrik Schaffer, verzoekende zijn ontslag uit den
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dienst Fol: 245-246.
18 november 1797
• Omtrend den verkoop van producten aan vreemde
natien naar Europa Fol: 248.
17 november 1797
• Memorie van de op eedegen datum aanhanden zijnde
poeder zuuker met aanwijzing wat daar van volgens
de bereeds verleen de kas ordonnantien, noch moet
worden afgegeven, te weten Fol: 249.
18 november 1797
• Request suppliant van Tjoa Tjauko Fol: 252-253.
• Request suppliant van Goun Khoko Fol: 255-257.
• Request suppliant van Nio Quanko, Lie Lienko, Tio
Djokhim en Lim Liego Fol: 259-260.
24 november 1797
• Origineele Missive van Hunne Hoog Edelheeden aan
als en in den hoofde dezes gedateerd op heden Fol:
262-263.
November 1797
• Copie Gealtereerde Instructie voor Commissarissen
over het defensie weezen Godfried Christoffel
Fetmenger en Albertus Henricus Wiese raaden extra
ordinair van Nederlands Indie Fol: 264-268.
17 november 1797
• Copie Request van den koopman en gewezen
Bandasche secunde Albertus Henricus Veuge
verzoeken om emploij of een middel van bestaan Fol:
269-270.
24 november 1797
• Den teekenaar heeft de Eer uw Hoog Edelheid te
berigten, dat thans alhier ter rheede leggende
deensche Schip Noncowij Capitain Bendsen, het welk
op zijn vertrek straat na Mouritius Fol: 272.
10 november 1797
• Missive van J:C: Boswel, permissie verleend uw een
vaarthuig te huuren ten einde uw naar Batavia
overtevoeren Fol: 274.
13 november 1797
• Brief over een krijg geromgenen, en op parole van
eerte zijn aan het gouvernement van Bancahoeleoe
Fol: 275.
• Brief van Gouverneur en de raad te Port Marlboro,
wij de papieren die in zijn bezit waaren
overgebleeven hebben ge examineerd thans
gepermitteerd word om naar Batavia Fol: 276.
7 september 1796
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•

Copie Instructie voor den Burger Christiaan Julius
Crediger raad van justitie de Kasteels Batavia op het
eiland Java Fol: 277-279.
1 september 1796
• Extract notulen van het committe tot den Oost
Indischen bezittingen van den 1, 3, 5, en 7 September
1796 Fol: 280-282.
9 september 1796
• Brief aan de monsieur Pieter van de Vreit Thesaurier
de la societe de amphioen te Batavia Fol: 283.
14 september 1796
• Brief van Commandant van onse vloot den schout by
Nagt Lucas heb ik over eenige van mijne particuliere
zaaken Fol: 284.
23 november 1797
• Translaat malayse Pas verleend door Samuel Barrett
Fol: 285.
30 october 1797
• Brief van Samuel Barrett, een boode met sloepstuig is
aangekomen hebbende aan boord te Moco Moco, drie
persoonen, te weten de Heeren Christiaan Julius
Crediger en Spence Fol: 286.
25 november 1797
• Brief van Fermenger aan de Lieutenant Colonel
George Hendrik Schaffer Fol: 288.
27 november 1797
• Brief over landbouwsysteem, het water in het molen
vliet en gebragt op de maat van 6 duim in het vierkant
of de daar meede over eenstemmende grootte in het
vond, terwijl wij ons verder deesen aangaande
refereeren aan de daar van met alle naauwkeurigheid
geformeerde kaart Fol: 290.
29 november 1797
• Brief aan den Commandeur Frederik Hendrik
Beijnon te Bantam, In overweeging genomen
hebbende het verzoek vanden koning van Bantam ten
behoeven van den als Lijfarts bij zijne Hoog heid
dienst doenden oppermeester Jean Babtist Pichette
Fol: 292-293.
7 december 1797
• Missive aan Heeren Commissarissen General, V:
Broubagh van het elgelegde Fregat Amazoon ne
Europe te senden met het Americaansche Schip the
Hoop Capitain Ferrier den zijnen Fol: 295-296.
9 december 1797
• Request suppliant van J.J. van Maas, P: F: Chasse, F:
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R: C: de Winter en A: Fraure Fol: 298-300.
6 december 1797
• Brief aan zijn Heer Sebastiaan Cornelis Nederburgh,
de in het begin van augustus jongstleden ingekog te
20 riemen kleijn formaat schrijfpapier op een weinig
na verbruijkt zijnde Fol: 302-303.
9 december 1797
• Request suppliant van Nio Quanko, Lim Liego, Tio
Jockheeng, Tan Lienseeng Fol: 306-308.
• Request suppliant van Lie Lienko Fol: 310-311.
8 december 1797
• Nota van zodanige Papieren als thans ter secretary
van de Hoge Commissie in gereedheid zijn om met de
hier na vermelde scheepen te worden verzonden naar
Nederland Fol: 313-316.
9 december 1797
• Origineele Missive van Hunne Hoog Edelheeden aan
als en in den hoofde dezes gedateerd op heden Fol:
317-320.
11 december 1797
• Origineele Missive van Hunne Hoog Edelheeden aan
als en in den hoofde dezes gedateerd op heden Fol:
322-325.
16 december 1797
• Brief aan den Heer Johan Fredrik Baron van Rheede
tot de Parkeler Raad extra ordinair van indie en
gouverneur en directeur van Javas Noord Oostkust
benevens de leden van den Politique Raad aldaar
residerende te Samarang Fol: 327-333.
• Brief aan den Opperkoopman en resident te Cheribon
P: Walbeek Fol: 335.
15 december 1797
• Origineele Missive van Hunne Hoog Edelheeden aan
als en in den hoofde dezes gedateerd op heden Fol:
337-338.
29 november 1797
• Brief aan den Heer Jan Hendrik Wiegerman raad
ordinair van Nederlands Indie, aantebieden een berigt
van onze commissie over het Land Papisangan, en
aan de Last ons daar omtrend opgelegt te hebben
voldaan Fol: 339-345.
29 december 1797
• Extract esolutien van Heeren Heemraden der
Bataviasche ommelanden genomen op den 29
november 1797 Fol: 346-347.
23 december 1797
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•

Aan de Heer Gouverneur Generaal Raden van
Nederlandsch Indie resideerende te Batavia over de
een extract uit de resolutien van Heemraden van den
29 november 1797 over de een berigt van
gecommitteerdens uit het zelve collegie houdende
diverze nadere consideratien over den afstand van het
Land Papissangan aan den Raad Extra Ordinair van
Riemsdijk, copijen van eene aparte missive van den
Heer Java Gouverneur Johan Fredrik Baron van
Reede tot de Parkeler enzovoort. Fol: 350-353.
Aan den Heer Johan Fredrik Baron van Reede tot de
Parkeler Raad Extra Ordinair van Indie en
Gouverneur en Directeur van Javas Noord Oost Cust
resideerende te Samarang over de dispositie bij
missive van den 31 augustus laatstleeden
voorgedrage verzoeken van zommige dienaren aldaar
om ontheffing dan wel vermindering van het aan hun
geimponeerde ambtgeld. Fol: 355-361.
Aan Heeren Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Pieter
Gerardus van Overstraten en Johannes Siberg
Commissarissen Generaal over geheel Neerlandsch
India betreffende besluijt dato den 4 julij 1797 den
Sabandhaer en Licentmeester voor amptgeld 'sjaars te
bepaalen een fournissement in 'scompagnies cassa ter
somma van 2000 rijksdaalder. Fol: 364-368.
Aan Heeren Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Pieter
Gerardus van Overstraten en Johannes Siberg
Commissarissen Generaal over geheel Neerlandsch
India betreffende de inkomsten den hospitalier te
Samarang. Fol: 370-372.
Brief van Godfried Christoffel Fetmenger over de het
geannexeerd adres. Fol: 374.

Aan den Heer Godfried Christoffel Fetmenger Raad
Extra Ordinair van Nederlandsch Indie en
Commissaris over de Militie over de versoeken ter
completeering der manqueereude officieren bij de
nationale infanterie de volgende aanstelling te willen
voordragen naamentlijk tot capiteijn lieutenant en
commandant van het twee battaillon Madureesen.
Fol: 375-377.
23 december 1797
• Verslag der expeditie per het ingehuurde Deens Schip
de Eenrom en Canton in China en te rug onder de
gehoudene Directie van den Heer M.P. (Michael
Pieter) Fabritius van Tengnagel carga op gemelde
bodem opgemaakt uijt de door den selven
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overgegeevene pampieren bij register deeze annex.
Fol: 379-384.
Zd

•

De volgende papieren zijn door den supercarga
Fabritius Tengnagel aan Heeren Commissarissen
Generaal ter hand gesteld van No. 1. Fol: 386-387.
26 julij 1797
• Register van papieren gehoorende tot de expeditie na
China put particulier scheepje de Eenrom een
origineele brief aan den supercarga Dozi gedateert
den 22 julij 1797. Fol: 388.
22 julij 1797
• Heeren bewindhebbers gecommuniceerd en
gevolmachtigd tot den directen vaart en handel op
China. Fol: 389-393.
Zd
• Cognossement
factuur
van
de
volgende
koopmanschappen en benodigheden die ter ordre van
zijn edelheid den hoog edele groot achtbaren Heer Mr
Pieter Gerardus van Overstraten Gouverneur
Generaal en de wel edele gestrengen heeren raden van
Nederlandsch India gescheept en afgeladen zijn in het
Deensch sheepje Eenrom supercarga Michael Pieter
Fabritius gevoerd bij den Capitein Joseph Anton
Ponsaing vertrekkende daar mede onder gods gelijde
van deeze hoofdplaats naar Canton in China. Fol:
394-396.
5 julij 1797
• Contracten ondergeschreevene Johannes Siberg
Commissaris Generaal en Raad Ordinair van
Nederlandsch India als bevrachter en Michael Pieter
Fabritius supercharga van het Deensch scheepje de
Eenrom gevoerd door Joseph Anton Ponsaing als in
eijgendom toebehoorende over verklaren en
certificeeren omtrent de bevrachting van het
voorschreeven scheepje. Fol: 397-401.
25 julij 1797
• Ondergetekende Michael Pieter Fabritius supercarga
op het naar China gedestineert Deensch schip Eenrom
aan de edele Hollandsche Oost Indische Compagnie
over verkoop. Fol: 402.
• Reekening omtrent de vogelnesjes alhier van den
Boomspagter Jan Japlong vide quitantie ingekogt.
Fol: 403-405.
19 julij 1797
• Aan Heer Johannes Siberg Directeur en Commissaris
Generaal over geheel Nederlands Indie en Cabo de
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Goede Hoop over de ordre van Uw Hoog Edele,
ondergetekende Jan Japlong. Fol: 406-407.
25 julij 1797
• Calculative reekening rendement bij verkoop der
onderstaande goederen in China op den 25 julij 1797
van hier naderwaarts verzonden per het ingehuurde
particulier scheepje de Eenrom, specificatie over
meede volgende papieren het Deensch Schip Eenrom
en het Amerikansch Schip John Jay beide voor
reekening van het Nederlandsche Oost Indie
Compagnie. Fol: 410-411.
22 julij 1797
• Secreete notulen van het verhandelde ter vergadering
van
de
Hoog
Edele
gestrenge
Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie en Kabo de Goede Hoop op Saturdag den 22
Julij 1797 over de deliberatie dat de Heeren
Bewindhebberen en gevolmagtigdens tot den directen
vaart en handel op het rijk van China. Fol: 413-421.
23 december 1797
• Aan Heer Mr Gerardus van Overstraten Gouverneur
Generaal door de aan het doen van een secreet
onderzoek na op een afgeleegen plaats voorgevallene
en verrichte zaaken. Fol: 423-442.
28 december 1797
• Aan den Heer Gouverneur Generaal en Raaden van
Nederlands Indie Resideerende te Batavia over de
examinatie van het verslag van den geweezen eerste
klerk te Banda Matthijs Waterloo te aprobeeren so
met opsigt tot de beheerwig van de slaven enzovoort.
Fol: 444-450.
• Aan den Heer Gouverneur Generaal en Raaden van
Nederlands Indie Resideerende te Batavia over de
missive van den 10 julij laastleeden omtrend
'scompagnies aangeleegenheden te Canton in China.
Fol: 452-453.
30 december 1797
• Extract uit de resolutien genomen bij de vergadering
van de amphioen directie op den 15 december 1797
omtrent de bij requeste gedane verzoeken door de
chineesen. Fol: 456-458.
• Aan de Hoog Edele gestrenge Heeren
Commissarissen Generaal over de missive van den 18
dezer (december 1797) gegeven communicatie van de
dispositien en ter executie gelegd hebben tot eene aan
zienelijke vermeerdering der leverancie van zuiker op
Java en Cheribon, den Bandaschen Burger Adrianus
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Johannes van Steenbergen heeft een request over de
vrachtpenningen voor zijn bark tot den overbrengen
van benodigheeden naar Ternate enzovoort. Fol: 460464.
15 september 1797
• Extract uit een Adres gepreesenteerd door den Heer
Raad Extra ordinair en Commissaris op Zeechter over
het Ambagts quartier Conraad Martin Neun, aan heer
hoog edelhedens gedateerd den 15 september 1797.
Fol: 466-467.
14 december 1797
• Brief van B. Karsjeboom aan Conraad Martin Neun
over dat de kornmoolen ten weste van het Moolen
vliet zie in Een tamelijk staat bevind. Fol: 467-470.
19 december 1797
• Brief van B. Karsjeboom over moet velkom en in
stemmen dat voornamelijke bedragen van rijdaalders
113.8. wij sober en zelfs niet toerig kende is, nu het
arthillerij
corps
successive
zodanige
is
geaugmenteerd. Fol: 471-473.
15 december 1797
• Brief van B. Karsjeboom aan Goffried Christoffel
Fetmenger over terwijl ik mij gehul buiten staat vinde
om mede deze somma mij huishouding en de
daagelijke menig vuldige op de Post voorkomen
onkoften en uitgavin te kunnen bestvrijden. Fol: 474475.
8 december 1797
• Extract aparte missive geschreeven door den heer
Javas Gouverneur van Reede tot de Parkeler aan
Hunne Hoog Edelheden gedateerd den 8 december
1797. Fol: 476-477.
15 december 1797
• Brief van B. Karsjeboom aan Pieter Gerardus over
Nicolaas Janssen burger en in woonder deze stad
stellen mijn als borg voor den bruger Adrianus
Johannes van Steenbergen. Fol: 478-480.
6 januarij 1798
• Minut van Commissarissen Generaal over Schoon het
on zeer bezwaarlijk vald de gesagvoerders van
neutraale schepen te perschadeeren om zig te belasten
met het meede neemen van brieven en papieren voor
uweldele hoog agtbaare . Fol: 482.
• Minut van Commissarissen Generaal over Nadien ue
bevonden hebben dat het toedempen van de afleijding
bewesten het molenvliet. Fol: 484-486.
• Reekenen over volgens het geen bereeds en der jarre
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1794 bij een naam keurig onderzoek is gebleeken
bedragen de inkomsten der biede Fiskalaten als volgt.
Fol: 488-489.
• Reekenen over de substituten van den advokaat
fiskaal. Fol: 491-492.
• Reekenen over de substituten van den Waterfiskaal.
Fol: 494-495.
• Reekenen over de substituten van den drossaerd der
stad en ommelanden van Batavia. Fol: 497-499.
• Reekenen over de casser van de Generale Ontfange.
Fol: 501-502.
• Reekenen over de casser van de Generale Ontfange.
Fol: 504-505.
• Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh aan
Capitain Lieutenant Rasch over het is ons voor
gekomen dat het met moejelijk zal zijn om bij eene
eerstvolgende gelegenheid door onze intercessie te
effectieeren dat de gew schrijven van het afgelegde
fregat de Amazoon van Broubagh met een neutraal
schip transport erlange naar Europa, buiten bezwaar
van den Lande. Fol: 507-509.
• Brief van de Hoge Regering afzonderlijke nieuwe
over het schip de Graaf Bernstorg Captein G Belmer,
is Men geneegen de Compagnie ter bervragting af te
staan, voor de reise naar kopenschaagen, onder
deensche vlag, om in het zelve af te laaden. Fol: 511515.
• Brief van de Hoge Regering over Nadien voorstel
nopens de verfschuur af verwachting van het deens
schip de Graaf Bernstorg aan de des compagnie. Fol:
517-518.
13 januarij 1798
• Minut van Commissarissen Generaal aan Gouverneur
Generalen Raden van Nederladsch Indie over
amtbraaren en bediendens hunne middelen van
bestaaan geheel of gedeetelijk komen te missen door
de jongst afgeskaft recognitien uit de pagten en het
gerenoveerd verbod tegens. Fol: 520-526.
• Brief van Johannes Cornelis Heijning aan
Commissarissen Generaal over dienaaren on deeze
directie. Fol: 528-541.
• ik hebbe het verzoek schrift der administrateurs van
de Westzijde en de Water poort in dato 30 september
1797 annex de papieren daartoe betrekkelijk. Fol:
543-549.
25 meij 1797
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•

aantekeningen van Johannes Siberg afzondelijke
stukken. Fol: 552-573.

Project Cognosjement Factuur wegens het geene ter
order van zijn hoog edelheijd den HoogEdelen
gestrengen heer. Fol: 575-580.
13 januarij 1798
• Berigt nopens de route die in dezen tijd het
geschiktste is tot de reize naar Japan. Fol: 585-587.
23 april 1797
• Berigt van den gecommandeerde tot en over de
saaken van den Inlander nopens het bestaan de
Inlandsche commandant. Fol: 588-594.
Zd
• Opgave van den commandant der Baliers in de
campong anke Mochamat Abdul Latip. Fol: 595.
• Opgave van den commandant der Mandhareezen.
Fol: 597.
10 januarij 1798
• Opgave der wezentlijke inkomsten door mij
ondergeteekende wangsa nagara commandant der
boegeweesen gedurend den tijd van twaalf maanden
het zeedert primo januarij tot ultimo december anno
1797. Fol: 599.
Zd
• Opgave van den commandant der maleijer. Fol: 600.
• Berigt van den commandant der parnakan chineesen
Mochamat Ismael. Fol: 602-604.
9 januarij 1798
• Berigt van den commandant der Sumbauwarees
Abdulla Saban. Fol: 606.
• Berigt nopende inkomsten der commandanten alhier.
Fol: 607.
Zd
• Surat Peringatan Fol: 609.
10 januarij 1798
• Opgave der wezentlijke inkomsten door mij
ondergeteekende Achmat Soeta Wangsa Poerba
Nagara commandant der oostseishe javaanen
geduurende den tijd 12 maanden zedert primo januarij
tot ultimo december anno 1797 weeten. Fol: 610.
9 januarij 1798
• Berigt nopens de inkomen en uitgaven van den
commandant der westz javanen Abdul Camar. Fol: .
9 januarij 1780
• Berigt van den commandant van campong gusti
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genaamt Abdul Carim Badoulo. Fol: 614.
• Berigt van Nicolaus Engelhard over de zuijver
inkomsten die hij zeedert de twee jongste jaaren heeft
genoten namentlijk. Fol: 616-617.
10 januarij 1798
• Opgave der weesentlijke inkomsten door mij
ondergeteekende Adam Cattewel commandant der
Baliers geduurende den tijd van twalf maanden het
zeedert primo januarij tot ultimo december 1797
teweeten. Fol: 619.
15 januarij 1798
• Verzoek over eene secrete expeditie voor ons en het
afgelopen jaar 1797 gedaan naar het rijk van Japan.
Fol: 627-633.
20 januarij 1798
• Poincten aan den hoog edelen gestrenge heeren
commissarissen generaal over infoemeeren dat bij uw
hoog edelheedens op het door ons op Hoogst der
zelver gedaan aanshrijvens bij brier van den 27
november bevorens. Fol: 635-638.
28 december 1797
• Slot op de Bataviasche negotie boeken onder ultimo
augustus 1797 namentlijk lasten en ongelden in
twaalf maanden gevallen te weeten soldijn van s
comp dienaaren als. Fol: 639.
5 januarij 1798
• Vergelijk op het slot der Bataviase negotie boeken
anno 1796/7 tegens die van 1795/6 Fol: 640.
Zd
• Missive ondergeteekende drossard der Bataviasche
ommelanden door den pachter der madat kitten Tan
Tiantjing verzogt zijnde om assitentie met een
kaffervoor ieder der aan hem toegestaane twaalf
madat kitten. Fol: 642-643.
Zd
• Request mij tot uw Hoog Edelheedens te wenden
eerbiedigst verzoek om te mogen jauisseeren van het
tractement door de provisioneel opzichter wiegerman
genoten. Fol: 645-646.
20 januarij 1798
• Extract uit onze notulen van den 25 bevorens uw hoog
edelhedens te informeeren van de reductie die wij op
hoogst den zelver gedaan aanschrijvens bij missive
van den 13 van die zelve maand hebben gemaakt in
de behandeling van het soldij. Fol: 649-653.
27 januarij 1798
• Missive aan de Heer gouverneur generaalen raden
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van Nederlandsche Indie resideerende te Batavia. Fol:
655-658.
Verslag van den commissaris van boeckholts blijkt
over het algemeen dat hoe zeer de onkunde en
bereerde directie der residenten van Banjarmassing
an Hofman afgeareekend. Fol: 659-671.
Instructie voor der Schout der stad Batavia. Fol: 673683.
Besluit uwer Hoog Edelheeden sub dato den 23
december des jongst gepasserde jaars 1797 heeft den
ondergeteekende sabandhaar. Fol: 685-690.

1797 december 9
•
•

•
•

•

•
•

•

Nrs. 2223-2230.

Continueert uit de inventory nr.74 artikel 140-152, 8
december 197.
Extract uit de resolutie van het geresolverde en raad van Indie
op de 31 october 1797nopens de op Banjermassing plaats geld
hebbende aanhaling van 8 kisten amphioen van den vorst van
Sambas is verstaan den commissarissen van Boekholst, 10
november 1797.
D residenten Jorissen en Dietz worde eenige elucidatien te
geven als eertens welke tijd de amphioen van Sambas is
aangebragt, 30 june 1797.
Extract uit de notulen van het geresolverde in rade van India
op de 31 october 1797 door de gewesen commissaris te
Banjermassing van Boekholst daar bij vanhet bedragen 12
kisten amphioen diergelijk door dien voornoemt residenten
aan Said Alouwe Segaff op credit afgestaan, 10 november
1797.
Ante van verklarin van Carel Bernardus boekhouders met
getuijgen Arabier Sait Abu Segaff bettreffende schuldige van
somma ses duijsend spaanse realen van 60 stuivers wegens
twaalf kisten amphioen door de comparant van de residenten
Jorissen en Dietz gekogt is ontfangen voor de waarde ijf
hondert spaanse realen ieder, gementioneerde somma van
6000 spaanse realen uitmakende,24 maart 1797.
Extract uit verantwoording van den residenten te
Banjermassing Jorissen enDietz, 24 november 1797.
Requedst van de Bandasche Burger Fred Christoffel Spits aan
Gouverneur Generaal Mr. Pieter Geratrdus van Overstraten
24 october last leden betreffende aan hem gegeven verlof, 5
december 1797.
Extract aparte missive geschreven door den heer Java's
gouverneur en reede tot de Parkeler, aan Hun Hoog
Edelheedens te Batavia geedateert Samarang, 24 november
1797.
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Ondergetekende raad extra ordinair te informeeren van de
genomen dispositie by de heer commissarissen generaal
volgens ontvangene briev gedateerd den 7 van gemelden
maand concernerende de desparate posten aan het oude stad
van de ccomptor, bevorens tot ingehoudene salarissen gelijk
ook de onafgehaalde vendu penningen, 30 october 1797.
• Notitie van diverse debiturens zo Europese als chineesen en
Mooren de welke 31 augustus 1797 aan gedisolverde Vendu
Comptoir nog schuldig zijn, 31 augustus 1797.
• Beicht van Nicolass Maas (bailiue batavia) aan gouverneur
generaal Mr. Pieter Gerardus van Overstraten bettreffene
resolutie van den 28 april jongst leden bij den raad van Justitie
geslagen voordelinge sententie geordonneert is geworde om
te koomen in rivse, 5 december 1797.
• Sententie in rivisie gesien bij den raad van Justitie des casteel
Batavia en di na beschrevene adjuncten van wegens de hooge
overigheid gecommitteert het proces inmatere van propositie
van Eerreur , 21 november 1797.
76

1798 januari 6
•
•

•

•

•
•

•

•

Nrs. 2263-2268.

Originele missive van Hunne Hoog Edelheden, Aan als in den
hoofde dezes, gedateerd op heden
Extract Resolutie van de Amphioen Directie van den 21
december 1797 verzoekende om de boeken van de
gedissolveerde societeit in het generale gouvernement te
seponeeren
Copie bericht van den Heer Directeur en officianter van
gemelde societeit ter beantwoording van eenige van hun
gevorderde requisiten, annex, de staat rekening op de boeken
van voor societeit van 1793/4 tot 1796/7
Extract uit de Resolutien genomen in de vergadering van de
Amfioen Directie geassiteerd met de geweesene
administreerende Hoofd participanten van de gedissolveerde
Amfioen Societeit op den 21 december 1797
Copia bericht van den collecteur van het oergeld der pa orden
Jonker
Copie extracten uit de Generaale Resolutien des Kasteels
Batavia genomen in Rade van Indie op den 3, 6, 10, 13,
october 3, 7, 10, 14, 21, 24, 28 november 1797 houdende
besoignes over de pachtconditien
Copie van het generale verslag van den Gouverneur van
Francois van Boekholtz gedurende zijne commissie te
Banjarmassing item zijn Gehouden dachregister aldaar, en de
marginale dispositien der Hoge Regeering op deselve
Register der zodanige papieren als bij deze overgaan aan zijn
Hoog Edelheid Den Hoog Edele Heere Mr. Pieter Gerardus
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•
•

van Overstraten Gouverneur Generaal
Copie van het generale verslag van den Gouverneur van
Francois van Boekholtz gedurende zijne commissie te
Banjarmassing item zijn Gehouden dachregister aldaar, en de
marginale dispositien der Hoge Regeering op deselve
Copij berrijs van ontvangen brief, van den Capitain J.
Herrebrugh
Copij ordonnantie van den Capitain J. Herrebrugh en ter
visentatie van de Engelsc Goerap
Copij Qualificatie van den Capitain J. Herrebrugh tot hersteld
van de Engelse Goerap
Copij Requesten van de Residenten A. W. Jorissen versoek
doende om na de Hoofd plaats verlost te worden met dies
antwoord
Copij Requesten van de Residenten A. B Dietz versoek
doende om na de Hoofd plaats verlost te worden met dies
antwoord
Copij Berigt en verantwoording, van de Residenten A. W.
Jorissen en A. B. Dietz, op de gevorderde verantwoording
omtrent de gesondene Bank Vreede Liev na Passer
Ordre en Instructie voor den Capitain Lieutenant ter zee Jan
Simon Smith commandeeren de compagnie Barcq vreede
thans loggende voor de Logie alhier
Extract Briev der Banjermassingsche Residenten aan Hunne
Hoog Edelheedens te Batavia den dato 10 Junij 1797
Copij gevorderde verantwoording van de residen ten A. W.
Jorissen en A. B. Dietz wegens hun gehoude gedrag omtrend
de Engelsche Goerap
Notitie van zodanig Goud Contanten en andere goederen
meer als successive door den Bootsman van de alhier
aangekomen Engelsche Goerap met naame Bapa Angono
mitsgaders zijn broeder Tioeno genooten en afgegeeven door
beide afgaande Residenten A. W. Jorissen en A. B. Dietz, te
weeten
Copiej publicatie van weegens de Neederlandsche Oost
Indische Compagnie aan de ingezeetenen van het rijk van
Banjermassing
Copia autenticq van een verklaaring den Capitain der
Chineese Limbinko de dato 18 junij 1797
Copia autenticq van een verklaaring van Chinees Ki Hok de
dato 19 junij 1797
Verklaare ter requisitie om de alhier aangekoome Engelsche
Prijs Goerap na te zien en te examineeren of de zelve nog
scheelijk en ten spoedisten gereepareert en van de nodige
gebreeken en ongemakken verhobpen zoude kunnen worden,
om weeder om direct coers na Batavia te zetten
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Verklaare van den Arabier Said Aloe Segas
Copiej memorie van den Capitain J. Herrebrug hoe zig te
gedraagen op zijn te rug ruse na Java
Copij Instructie aan J. Herbrugh hoe zig te gedraagen met de
onder convooij hebbende schip Slamat Bairu op de te rug rus
na Java
Copij contract geslooten tusschen De Edele Compagnies en
de Vorst van Banjermassing
Copij Publicatie van weegens de Neederlandsche Oost
Indische Compagnie, aan de ingezeetenen van het Rijk van
Banjermassing
Copij Quitantie aan den Sulthan Sleeman Said Dulla verleend
ter voldoening vom 2000 rijksdalders aan de compagnies
Copij berigt van de Residenten A. W. Jorissen en A. B. Dietz
wegens de vordere verantwoording omtrent hun gehouden
gedrag den Commandant Mehl
Copij Berrijs verleend aan de Ratoe Praboe, dat die van de
Compagies Jaars te vorderen heeft een Somma van 300
rijksdalders
Copij Publicatie uijtnaam van de Nederlandsch oost Indische
Compagnies on de Sulthan Sleeman Said Dullach van
Banjermassing aan het volk van Taben Jour en Tanna Laud
Copij Berrijs dat den Sulthan Sleeman Said Dullach van
Banjermassing aan de Capitain der Chineese Natie Lim Binko
zijn agter stallige pagt penningen heeft quit gescholden
Copij Berigt van den Commandant A: C: Coenradie enden
Boekhouder W: Coot wegens de gesteldheid der compagnies
gebouwen in het Fort te Banjermassing
Copij Requesten van prov, bevorderde dienaaren em haart
bevestiging
Copij Request van den oppermeester Johan Gerhard Julius
Westphall
Copij rendement der koopmanschappen en goederen
Kort verslag van den slaat en saaken van Banjermassing
Register van zoodaning papieren als bij deze vergaan aan zijn
Hoog Edelheid Mr. Pieter Gerardus van Overstraten
Beknopt verhaal van het Rijck van Banjermassing dienende
tot een kort verslag van mijne verrigtingen in gevolgen de
Hoog ge Eeerde beveelen van de Hooge Indische Regeering
Verrat bij deze neeven staande Instructie
"Secreete Instructie, voor den onderkoopman en opperhoofd
des comptoir Banjermassing W: Bloem om zig na mij afreisen
en tot nader beveelen van de Hooge Indiasche Regeering zo
veel mogelijk en de omstanden toelaat na te gedraagen"
Instructie waar na den Commandant A: C: Coenradie zig als
hoofd van de Militie op zigter der wapenkamer en die der
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arthillerij als ook en het Repareeren van het Fort
Overstratenburg onder het gezag van het opperhoofd alhier
zal hebbe te gedraden
Millitaire Honneurs en verdere inrigting om te dienen tot een
vaste reegel in order aan het Hof te Boemi Kentjana en ten
comptoir Banjermassing
Berigt van het gebouwde en de Fortres
Memorie van Menage voor Banjermassing waar na zig de
Hoofd en andere bediendens zo veel doendelijk is zulle moete
zigten
Cassa Rekeening van primo junij tot den 15 julij 1797
"Item nieuwe geformeerde Caart van een gedeelte van het
Rijk van Banjermassing dienende tot op heldering van
verscheide voor werpen waar over bij deze papieren
gesprooken word"
Cassa Reekening van primo december 1796 tot primo junij
1797
Plan van het Fort Overstratenburg zo men nu bezig is om het
zelve met het aanhanden zijnde volk in order het brengen
Marginale Dispositien op het Dach register van dat de tit
Gouverneur Francois van Boeckholtz gehouden heeft
geduurende zijn volbrachten commissie naar Banjermassing
genomen in Rade van Indie op den 31 october 1797
Marginale dispositien op het generaal verslag van den Tit
Gouverneur Francois van Boeckholtz wegens zijn vol bragt
commisie naar Banjermassing genomen in Raade van Indieop
den 20, 23, 24, 27, en 31 october 1797
Register der Papieren die op heden gezenden werden aan de
Hoog Edele Gestrengen Heeren Commissarissen Generaal
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheden aan als inden
hoofde dezes, gedateerd op heden
Copie bericht van de Major D: Barbier nopens de Schadeloos
stelling van den Eigenaar der zaagmolens
Extract Malabaarsche Resolutie van den 19 october 1795
wegens de bevondering van eenigen militaire officieren
Naamlijst van eenige krijgsgevangen officieren en gemenen
Copie bericht van den garnisoen quartier Meester Thalman en
eenige copie bewijzen van advaneen
Malabaarsche Resolutie van den 19 october 1795 wegens de
bevondering van eenigen militaire officieren
Copie request van den gewezen Bandas Fiscaal Cornelis
Adriaan van Eijk verzoekende om ontslag ent den dienst
Copie bericht van de Boekhouder Arthillerij Brasch, waar bij
hij te kennen geeft, gebrek te hebben aan bequame pennisten
Copie Adres van den commandeur en Opperequipagiemeester
verzoekende het hem toegelegd middel van bestaan van rds
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Aan Heeren Mr Sebastiaan Cornelis Nederburg Mr Pieter
Gerardus van Overstraten en Johannes
Siberg
Commissarissen Generaal betreffende arriveerde het
ingehuurd Noord Amerikaans schip The Eliza of Newjork
gecommandeurd door Capitain Robbert William Steward op
Kariba.
Register op het dagregister beginnen de met den 18 november
1795 en eijndigende den 3 october 1796.
Dagregister gehouden het opperhoofd den opperkoopman Mr
Gijsbert Hemmij behelzende al het aanteekenen waardige
onder des zelfs bestier voorgevellen en anno 1795/6
beginnende met den 18 november 1795 en eindigende met
den 3 oktober 1796.
(Korosi tinta)
Register op het dagregister beginnen de met den 4 november
1796 en eijndigende den 31 october 1797.
Dagregister gehouden door het opperhoofd den
opperkoopman Mr Gijsbert Hemmij behelzende al het
aanteekenen waardige onder des zelfs bestier voorgevellen en
anno 1796/7 beginnende met den 1 november 1796 en
eindigende den.
Aan zijn Heer Mr Pieter Gerardus van Overstraten
betreffende Leopold Willem Ras voor gedragen als
onderkoopman en scriba.
Aan zijn Heer Mr Pieter Gerardus van Overstraten den in
anno 1791 op zijn neederig gedaane en voordragt van het
opperhooft.
Aan zijn Heer Mr Pieter Gerardus van Overstraten over de
compagnie ingemelde qualiteijd zo op Bengalen Batavia als
Japan gediend hebbende.
(Korosi tinta)
(Korosi tinta)
(Korosi tinta)
(Korosi tinta)
(Korosi tinta)
Calculative bereekening voor het fonds van anno 1798.
Koste schetz van den Japan een handel de anno 1795/6 tot
1796/7 weegens de generaale restanten van anno passato.
Specificatie der ongelden die dit jaar 1796 ten deensten van
de generaale Nederlandsche Oost Indische compagnie zijn
betaald door het opperhoofd Mr Gijsbert Hemmij.
Specificatie der geschenken overgegeeven door de opper en
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onder folken Soekesaijmon en M. Siosaijmon aan den in
(korosi) zijn den Nangazackijsche Gouverneur door hun.
Sommarium der hier vooren gespecificeerde ...teegens 10..
aan genomen mits dat de heele eenige jaaren in gebruik is
geweest teegens 17... zijnde ..worden reekent volgens
aanschrijvens van Haar Hoog Edelheid september 1793 bij de
Hoog Regering genoomen de geschenken na de en verkoop
prijs bekend gesteld.
Resolutie genoomen in Rade van Politie op sondag den 23
julij anno 1797.
Resolutie genoomen in Rade van Politie op sondag den 23
augustue anno 1797.
Resolutie genoomen in Rade van Politie op sondag den 5
october anno 1797.
Resolutie genoomen in Rade van Politie op sondag den 6
october anno 1797.
Resolutie genoomen in Rade van Politie op maandag den 20
november anno 1797 betreffende de resolutie van den 6
october geresumeerd en alle de papieren.
Translaat de ondergeteekende rapporteurs den Heer
Gouverneur van Nangasakij.
Translaat de ondergeteekende rapporteurs den Opperhoofd
Gijsbert Hemmij.
Translaat van het schriftelijk order van den Heeren Firaka
Sikiboe betreffende de aanbrenging van koopmanschappen.
Translaat van het schriftelijk order van den Heeren Firaka
Sikiboe betreffende de aanbrenging van koopmanschappen.
Translaat van het schriftelijk order van den Heeren Firaka
Sikiboe over de prijs verhoeging van koopman schappen het
opperhoofd vriendelijk verzogd.
A letter to Mr Gijsbert Hemmij in council from W.R. Stewart
in Decima about the request that chief officer to be particular
in examining of salt provisien and los book of the ship.
A letter to Mr Gijsbert Hemmij in council from W.R. Stewart
in Decima that informs the opium from Batavia has little
value.
A letter to Mr Gijsbert Hemmij in council from W.R. Stewart
in Decima that informs the board of the Eliza ready to send
copper to Batavia.
Aan Heer Mr Gijsbert Hemmij Opperkoopman en
Opperhoofd van de capitain van het schip de Eliza W.R.
Stewart betreffende te versoeken dat vervoen koopen mag
werden gepermiteren.
1798 januari 13
Nrs. 2308-2310.
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Copia vertoog van den Raad Extra ordinair Neun over den
particuliere verkoop uit des compagnie pakhuijsen.
Aanteekeningen op het berigt van den Heer Raad extra
ordinair Neun omtrend den particuliere en onderhandse
verkoop uit des compagnies Pakhuijsen.
Reglement en ordonantie voor de dienaren van de compagnie
tot Batavia in de daar bij benoemde administratien
gearresteerd in rade van India.
Reglement en ordonantie weegens de provisien en verdere
douceurs voor de dienaeren van de compagnie te Batavia en
de daar bij benoemde administratien gearresteerd in Raade
van Indie.
Memorie aanijzende de inkomsten als voordeelen der
administrateur in de natemeldene administratien gevolgd na
de afschrijveng bij hunne baeken in 1792/3 aff voor het begin
van den oorlog met vrankrijk.
Lijst van succesive gemaakt reductien in het getal van
dienaaren in de respective administratien.
Reglement op de In-en uitweeging ontvangst en uitlevering
van Laadingen zoo op Batavia als op alle buiten comptoiren
van Nederlandsch Indie.
Berigt omtrend de distributie van het 1/2 percento.
Berigt omtrent de teegensevoordige verdeeling van het 1/2
percento.
Memorie over het weezen en bestaan der Bataviasche
administratien mitsgaders de jegenwoordige inkomsten of
revenuen der administrateurs gevolgd na de afschrijving bij
hunne boeken in 1792/3 off voor het begin van den oorlog met
orankrijk en so als die bevorens plaats.
1798 februari 3 - 1798 april 2

•

•

•
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Nrs. 2297-2371.

Register van zodanige papieran als successivelijk zijn
ingekomen met niet relatie tot de desensie en overgave van
Banda en van de daar op genome dispositien door
commissarissen generaal te weeten
Aan de Wel Edele Hoog Agtbare Heeren Bewind hebben van
de generale Nederandsche geo Aroijeerde oost Indische
compagnie uit makende het committe tot de oost Indische
Handel en besittingen resideerende te Amsterdam
Extract uijt de generale Resolutien des Kasteels Batavia
genomen in Rade van India op den 25 julij 1793
Duplicaat missive van hunne hoog edelheden aan als in den
hoofde deeses gedateerd op den 29 januarij 1798
Brief van Jacobus van den Boogaart , om van de bediendent
der respective buijten comptoiren te vorderen een waaren
staat hunner inkomsten zo als bij opgemelde publicatie van de
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dienaaren ter hoofd plaatsze is geondert onder presentatie van
solemneele eide
Brief aan den Jacobus van den Boogart, om een lijste van
mijne jaarlijksche inkomsten op te maken, onder
aanbeveeling
Verzoek om teruggave der crimineele procedures tuschen het
officie fiscaal en der capitain ter zee Jacob Thompson, door
de franschen van het des compagnies Schip Willem de Vierde
Register der paieren die op heden gezonden worden aan de
Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen Generaal
Originaal missive van hunne hoog edelheden aan als in den
hoofde deeses gedateerd op den 2 februarij 1797
Copia request van den President van Boedelmeesteren
Munnik verzoekende om een toelage
Copia bericht van de Visitateur General Ekenholm nopens de
examinatie van de boeken van den collecteur van het oirgeld
der paarden
Liste division francaise
Extract uit de aparte missive van den Gouverneur te Macassar
Willem Beth Jacobszoon
Extract aparte missive geschreeven door den Gouverneur te
Macasser Willem Beth Jacobszoon aan hunne Hoog
Edelheeden gedateerd den 19 october 1797
Verklaare en certificeeren bij deezen, gequalificeerd
geworden zijnde dat den tweede geteekende de Heer Michael
Pieter Fabricius van Tengnagel, inqualiteit van Carga op het
particulier deens Schip D' Eenrom
Brief van Cornelis Adriaan van Eijck onderkoopman te
Batavia
Verzoek om teruggave der crimineele procedures tuschen het
officie fiscaal en der capitain ter zee Jacob Thompson, door
de franschen van het des compagnies Schip Willem de Vierde
Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch Indie
genomen te Batavia op den 6 december 1794
Om geduurende het onderzoek waar de tegens den
gesuspendeerden gezaghebber in den oosthoek van
hogendorp ingekomen klachten en tot zo lang die zaak ten
principaale tot die maturitect zal zijn gebragt dat daar met
vrucht zal kunnen worden gedelibereert de nodige dispositien
omtrent het geen daar intuschen zal voorvallen,
Brief van Barend Karsseboom aan zijn hoog edelheid Mr.
Pieter Gerardus van Overstraten gouverneur generaal
Brief van Barend Karsseboom met betrekking tot de memorie
der restanten ten comptoire Soerabaija
Extract aparte missive geschreeven door Hun Hoog
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Edelhedens de Hooge Indische Regeering aande Heer Java's
Guverneur van Reede tot de Parkeler gedateerd den 6
februarij 1798
Extract aparte missive geschreeven door den Heer Javas
Gouverneur van Reede tot de Parkeler, aan hunne Hoog
edelheden te Batavia gedateerd Samarang den 10 januarij
1798
Brief van Barend Karsseboom aan den Johan Fredrik Baron
van Reede tot de Parkeler Raad van Nederlands Indie
Vergadering van politie gehouden op den 1 januarij 1798
present, Dirk van Hogendorp, Willem Beeckman, P:G:J:B: de
Chasteaureux en Aart quirijn Palm
Copia aparte missive geschreeven door den Heer Gouverneur
en Directeur deezer kuste aanden secretaris van de Hoog
Edelheid gestrenge Heeren Commissarissen General
overgeeel Nederlandsch Indie gedateerd den 10 januarij 1798
Copijen van de instructie en commissie door de hunne Hoog
Edelheedens, en verder te rapporteeren, dat ik geoordeeld het
aanden gesuspendeerden gezaghebber van Hogendorp te
kunnen en mogen accordeeren deszelfs verzoek
Request van Barend Karsseboom, op dit verzoek hier terug
kan wesen provisioneel alhier te mogen verblijven
Originele missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoorde dezes, gedateerd 12 februarij 1798
Register der papieren die op heden gezonden worden de Hoog
Edele Gestrenge Heeren Commissarissen Generaal
Originele missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoorde dezes, gedateerd op heden
Extract resolutie van het collegie van Heemraden, van den 17
Januarij 1798 nevens apart eenkaart van het land Papisangan
Twee extract resolutie van het vengemeld collegie van de 7
februarij passato, verzoekende informatie tot wiens lasten de
ongelden wegens de op neem dr suikermoolens zullen worden
gebragt, annex tive rekeningen daar toe relatie
Copia bericht van den negotie boekhouder Hartman wegens
het bidragen der Frans en Oorlogs ongelden in 1796/7
Copia adres van het opperhoofd van het Generaal
Tractements comptoir Smit, verzoekende voorziening op
zichtelijk de gedecreteerde para te executie wegens
onvoldane collaterale gerechtig heden, annex, formatie van de
deurwaarder, en twee lijsten der personen welken bredels hij
als curator adlites onder zich heeft
Extract missive geschreven door den Heer Gouverneur en
Raad te Samarang aan Hunne Hoog Edelheden gedateerd den
11 december 1797
De gecommitteerde tot in over de zaak en van den Inlander
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Vertrek van het Schip to Japan
Originele missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoorde dezes, gedateerd 19 februarij 1798
Antwoordbrief van de Commissarissen generaal over geheel
Nederlandsch Indie Sebastiaan Cornelis Nederburgh, Pieter
Gerardus van Overstraten, Johannes Siberg aan den Heer
Gouverneur Generaal en Raden van Nedertlandsh Indie
resideerende te Batavia
Originele missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoorde dezes, gedateerd 24 februarij 1798
Originele missive van Hunne Hoog Edelheden aan als in den
hoorde dezes, gedateerd 26 februarij 1798
Tulisan dalam Bahasa Perancis
Register der papieren die op heeden gronden worden aan de
Hoog Edele gestrenge Heeren Commissarissen Generaal
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheeden aan als in
den Hoofde deezes gedateerd 9 maart 1798
Translaat missive van de Engelsche Capitain Lauwrence
verzoekende vermeerdering van onderhoud en te mogen
vertrekken annex lijst der engelsche krijgsgevangenen
Copia raport van de gecommitteerde over den Inlander
Nicolaus Engelhard nopens de culluuren in de Jaccatrasche en
Preanger Bovenlanden, annex Bijlagen daar toe relatie en de
notulair besluiten daar op genomen
Copia request van de administrateur te Sourabaija Wellem
Beeckman verzoekende bevordering tot koopman
Copie request van de Haven Kregt Actbaaren in Heerende om
een middel van bestaan
Copie request van Oeij Loennio verzoekende om cargartie
van haar man den Chinees The Pansek
Extract resolutie genomen bij de Amphioen directie op den 26
februarij jongstleden
Copie request van den Capitain ter zee Luur Runken,
verzoekende zijn ontslag uit den dienst en te repatrieeren
Copie request van den Capitain Luitenant ter zee Thomas
Irons verzoekende als ven
Den Adipattij van Tjanfour Wiera Tano Datar en den Aria van
Buitenzorg Djaya Nagara in afreekening met den
gecommitteerde tot en over de zaken van den Inlander
Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost Indische
Compagnie
Den Adipattij van Crauwang Singa Sarie Panata Joeda in
afreekening met den gecommitteerde tot en over de zaken van
den Inlander Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost
Indische Compagnie
Den Adipattij van Bandong Wiera Nata Casoema in
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afreekening met den gecommitteerde tot en over de zaken van
den Inlander Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost
Indische Compagnie
Den Adipattij van Praccamoentjan Soira Nata Casoema in
afreekening met den gecommitteerde tot en over de zaken van
den Inlander Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost
Indische Compagnie
Den Tommongong van Batoelagang Ranga di Casoema in
afreekening met den gecommitteerde tot en over de zaken van
den Inlander Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost
Indische Compagnie
Den Tommongong van Sumadang Soira Nagara in
afreekening met den gecommitteerde tot en over de zaken van
den Inlander Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost
Indische Compagnie
Den Aria van Tangerang en Grending Soeta di Laga in
afreekening met den gecommitteerde tot en over de zaken van
den Inlander Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost
Indische Compagnie
Den Adipattij van Crauwang Singa Sarie Panata Joeda als
administeerende het Regentschap Tjassam in afreekening met
den gecommitteerde tot en over de zaken van den Inlander
Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost Indische
Compagnie
Den Aria van Adiarsa Soering Rana in afreekening met den
gecommitteerde tot en over de zaken van den Inlander
Nicolaus Engelhard voor Rekening van de Oost Indische
Compagnie
Den Tommongong van Sumadang Soera Nagara als
administreerende de Regentschappen Pamanoekan en
Pagadeen in afreekening met den gecommitteerde tot en over
de zaken van den Inlander Nicolaus Engelhard voor Rekening
van de Oost Indische Compagnie
Brief van R. J. Dozij, kennisgave van het verzoek van daar
van den supercarga Michael Pieter Febritus van Tengnagel
Brief van R. J. Dozij, B. Zeeman, kennisgave dat zig gebruik
hebben moeten maken van de door de vorlande qualificatie,
van den noots de rads gekogte goederen ten moetten
voordeele te mogen verzealiseren
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheeden aan als in
den Hoofde deezes gedateerd 12 maart 1798
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheeden aan als in
den Hoofde deezes gedateerd 16 maart 1798
Den capitain van het particuliere schip den Otto de Freijn
gebruijkt de vrijheid uwe Hoog Edelhedens eerbiedig te
versoeken om in stede van twee officieren

H O G E C O M M I S S I E | 1326

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Extract uit de Notulen van het geresolveerde en Raade van
Indien op den 16 Maart 1798
Om de jaarlijke kosten uijt te winnen, en te beswaaren,
vervrijd zig den ondergeteekende commissaris over Tambagts
quartier, de in den text verhandelde nadere propositie aan uw
Hoog Edelheedens over te dragen onder afwagtig van
gunstigeff dispositie
Extract uit de Notulen van het geresolveerde en Raade van
Indien op den 16 Maart 1798
Rapport van den commandeur en opper equipagiemeester,
annex eeren een berigt weegens de bevinding van het Schip
Regt Door Zee, zal consteeren dat dien bodem zee slegt is
bevonden zodanig dat de kosten tot eene complete reparatie
Brief van B. Sterk, L. Runken, J. M. Thomasse, C. van Aart,
J. G. Wolfarth, P. Hoornman aan zijn Hoog Edelheid Mr.
Pieter Gerardus van Overstraten
Extract uit de Notulen van het geresolveerde en Raade van
Indien op den 16 Maart 1798
Brief van F. van Boeckholtz, dat den geweesen Fiscaal van
Banda C. A. van Eijck, veele papieren aan Hoog Edelheedens
heeft overgegeve, waar in op een quaadaar tigen en
Lasterlijke Wise word voorgebragt, als ofer eenige slegten
dierectie in de diffensie van Banda, had plaats gehad als
meede dat deze papieren.
Register der papieren die op heeden gezonden worden aan de
Hoog edele Gestrenge Heeren Commissarissen Generaal
Origineele Secreete Missive van Hunne Hoog Edelheeden
Aan als in den hoofde deezes gedateerd 16 maart 1798
Extracten uit de aparte brieven van de Heer Javas Gouverneur
van Reede aan de Hooge Regeering van den 12 en 16 februaij
1798, annex de bijlagen daar toe gehoorende en Extract
Missive dienende en antwoord op dezelve gedateerd den 6
deezer
Copie bericht van den Teekenaar deezes onhoudende de
responsinen van de capitaine der in den oosthoek in lading
geleegen hebbende scheepen, nopens de door de Gezaghebber
van Hogendrop gevoerde lasterlijke discoursen omtrent de
Hoge regeering, annex copie verklaring verleend door Luur
Runken
Brief van Elias Mazel, overdenkingen en aanmerkingen
omtrent Banda onder het Bestier van den Heer
Opperkoopman en Gezaghebber Francois van Boeckholtz
Poincten, behelzende eenige remarques bij zekere partikuliere
geschriften verkomende omtrend de defensie van Banda door
den toenmaligen gezaghebber aldaar Francois van Boeckhotz
in de maand Maart anno 1796

H O G E C O M M I S S I E | 1327

•

•
•
•
80

1798 februari 10
•
•

•
•
•

•

•

•

•
81

Aanteekeningen op de notulen uit de vergadering der Hooge
Regeering van den 27 februarij 1798 concerneerende de
ordres omtrent de Respective administratien bij Brieff van
H:H:C:C:G:G: (Hoog Edele Heeren Commissarissen
Generaal) in dato 27 februarij bevoorens vast gesteld en wat
daar omtrent nog vald te Remarqueeren
Berigt omtrend het van primo (1) september 1792 tot ultimo
(31) augustus 1793
Eerbudigst versoek vanden waar neemend eerste suppoost ten
comptoir der generaale directie
Eed voor den gequalificeerde boekhouders in de
administratien gearresteerd den 5 april 1798
Nrs. 2308-2310.

Continueert van inv. Nr. 79 §30-§33, 9 februarij 1798.
Memorie van Menage voor Banjermassing zig het hoofd en
andere bediendens zo veel doenlijk moete nigten, de lasten
van deze des compagnies bezitting hebbe zedert de laatste, 15
julij 1797.
Ondergetekende raad extra ordinair te laaten afgeeven de door
gouverneur van Boeckholz geformeerde memorie van
Menage voor Banjermassing, 26 november 1797.
Memorie van Menage voor het comptoir Banjermassing
tractement en emolumenten [zd].
Extract uit de notulen van geresolveerde in rade van Indie tot
voldoening aan het besluit dezeer regering van den 24 october
last leden heer raad extra ordinair Neun overgegeven, 15
december 1797.
Ondergetekende besluit uwer Hoog Edelheedens 25 julij last
leden consernerende de afschaffing der zoldij en oprigting der
betaal tractement s comptoir gedemanderd zijndehoogst den
zelven ter nadere dispoasitie aan te bieden, 16 november
1797.
Instructie voorde respective bediendens en te generaal
tractements comptoir van Batavia dienst doende observantie
hunner pligten verrigtingen waar een ieder zal hebben te
bedragen, §1-§15, [zd].
Opperhoofd van het generale tractements comptoir E:S: Smit
bericht consernerende de affschaffing der soldij comptoiren ,
en veranderingen welke in de nieuwe Memorie van Menage
voor dese hoofd plaats, […] december 1797.
Bericht wegens hetgeneralee tractements comptoir en
consideration van den heeren Mom en Neun, [zd].
1798 april 2 - 1799 oktober 12
Nrs. 2373-2493.
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Zd

•

Extract Resolutien van de generale vergadering der
hoofd participanten der Amfioen Societeit op den 17
maart 1746 tot 24 october 1793. Fol: 1-17.
24 maart 1798
•
Lyst van Bijlagen. Fol: 19.
Zd
•
Extract Resolutien van de gedessolveerde Amphioen
Societeit op den 28 meij 1794. Fol: 21.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indien den 1 april 1794. Fol: 22-25.
•
Extract eene Missive geschreeven door de Hoog Edele
Gestrenge Heeren Commissarissen generaal, aan Hun
Hoog Edelheedens de Hoge Regeering te Batavia den
29 maart 1794. Fol: 25-34.
•
Extract Resolutien van de gedessolveerde Amphioen
Societeit op den 18 junij 1794. Fol: 35-41.
•
Extract Resolutie genomen bij Directeur en Officianten
mitsgaders hoofd participanten van de gedissolveerde
Amphion Societeid op den 12 junij 1794 . Fol: 43-47.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amphioen Directie
op den 6 october 1794. Fol: 49.
24 maart 1798
•
Advis van Sebastiaan Cornelis Nederburgh. Fol: 5051.
13 junij 1794
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indien op den 13 junij 1794. Fol: 52-54.
Zd
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
den 23 februarij 1795. Fol: 56-57.
•
Extract Resolutien genopen bij de Amfioen Directie
op den 23 april 1795. Fol: 59-63.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
den 16 september 1795. Fol: 65-67.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
op den 23 december 1795. Fol: 69.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 16 october 1795. Fol: 69-74.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
op den 27 januarij 1796. Fol: 76.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indien op den 19 januarij 1796. Fol: 77-78.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
den 8 april 1796. Fol: 80.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
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Indie op den 16 februarij 1796. Fol: 80-88.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
den 27 junij 1796. Fol: 90.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 20 meij 1796. Fol: 90.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
den 19 januarij 1797. Fol: 92.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 10 november 1796. Fol: 92-93.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 12 december 1796. Fol: 93-95.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
den 18 meij 1797. Fol: 96-97.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 27 januarij 1797. Fol: 98.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 14 februarij 1797. Fol: 99-100.
•
Extract Resolutien genomen bij de Amfioen Directie
den 25 september 1797. Fol: 102-103.
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 12 september 1797. Fol: 103-105.
•
Extract Missive geschreeven door de Hoog Edele
Heeren Commissarissen Generaal aan Hunne Hoog
Edelheeden de Hoge Indiasche Regeering gedateerd
den 11 september 1797. Fol: 105-106.
•
Twaalf stuks resolutie van de Aphioen Directie op den
23 februarij 1795 tot 25 september 1797. Fol: 108-118.
28 februarij 1798
•
Eene Pro Memorie omtrend de gedesolveerde
Amphioen Societeit. Fol: 120-122.
23 maart 1798
•
Brief van Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk aan
de Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen
Generaal van Nederlands India, ter bevondering van
des compagnie voordeel en van de welvaart der colonie
de zuiker culture door den aanleg in den Jare 1793,.
Fol: 124-129.
Zd
•
Berigt van den geweesene secunde van Banda. Fol:
131-156.
23 maart 1798
•
Origineele Missive aan hunne Hoog Edelheeden aan
als in den hoorde dezes gedateerd op heeden. Fol: 158160.
Zd
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•

Extract Resolutien van de Amphioen Directie van den
26 februarij 1798 verzoekende van de aangehaald
wordende Amfioen voortaan 5 procento te de
corteeren. Fol: 162-163.
23 maart 1798
•
Register der Papieren die op heden gezonden worden
aan de Hoog Edele Gestrenge heeren commissarissen
generaal. Fol: 165-166.
Zd
•
Extract Resolutie van het collegie van Heemraden van
den 28 februarij 1798 nopens de verplaatsing der
Slagterijen en Loijerijen annex Copie berigt en apart
plans daar toe relatien. Fol: 168-173.
16 maart 1798
•
Copie Request van de tweede administrateur in de
waterpoort Philip Leonard van Eijs, verzoekende om
te rapatrieeren. Fol: 174.
20 maart 1798
•
Copie Requesten van de landdrost A. Hartsink en de
administrateurs in het graan Maguazijn C. Lijnis C:S:
item de koopman de Gijsbertus Henricus de Witt
verzoekende om onthelling van Ambtgeld. Fol: 176183.
31 december 1796
•
Extract Notulen van het geresolveerde in Raade van
Indie op den 21 julij 1797. Fol: 184.
8 maart 1798
•
Brief aan Hun Hoog Edelheeden Mr. Sebastian
Cornelis Nederburgh, Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten en Johannes Siberg commissaris general
over geheel Nederlandsch India en Cabo de Goede
Hoop, Voor copije informatie omtrent de geoordeelt
tens ieder zuiker cultuur aldaar. Fol: 187-196.
28 februarij 1798
•
Winsten verkoop Reekening van den in het jaar 1797
door de Moolenaars te Japara en Joana aangenoomene
quantiteid Poeder Zuijker . Fol: 197.
30 maart 1798
•
Berigt over Banjermassing. Fol: 199-203.
30 maart 1797
•
Zeven extra ordinair klerken zullen wel in voor Mr.
Tusschen tijd werk genocg vinden om de ont
breekende bijlagen van het voorbaal te copiceren
brieven te registreeren enz.. Fol: 205-206.
5 april 1798
•
Luitenant Andries Herrebrug en Anthonij Schouten
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als expresse gecommitteerdens vervoegt in de
maguazijn der Arthillerij. Fol: 208-209.
Zd

•

Project ceremonieel tot het uitgeleide van der Hoog
Edelen Gestrengen Heer Mr. Sebastian Cornelis
Nederburg, commissaris generaal over geheel
Nederlandsch Indien na Samarang op den 12 april
1798. Fol: 211-214.
1 januarij 1798
•
Bedeelde ontvangst van tot verslag van den 11 julij
1795 en bijlagen, aanmerkingen over uw missives van
commissarissen generaal aan het voorig bewind. Fol:
217-232.
4 januarij 1798
•
Aanwoordbrief van Wellters aan commissarissen
generaal over Nederlands Indie Sebastian Cornelis
Nederburgh, Simon Hendrik Frijkenius, Pieter
Gerardus van Overstraten en Johannes Siberg,
aanmerkingen over uw missives van commissarissen
generaal aan het voorig bewind. Fol: 233-248.
•
Bedeelde ontvangst van tot verslag van den 11 julij
1795 en bijlagen, aanmerkingen over uw missives van
commissarissen generaal aan het voorig bewind. Fol:
249-261.
7 januarij 1798
•
De gesamentlijke teekenaaren deezes uit de hen ter
handen gestelde rekening van het oude vendu
comptoir, en het daar bij gevoegd extract notulen de
dato 26 junij 1798, de executie der dien aangaande
genomene besluiten van Heeren Commissarissen
Generaal, Den uit den Boedel van wijlen den oude
vendu meester Jacob van Heemskerk, de gevorderde
betaling van rds 17742:6:8 wel kan gedaan werden.
Fol: 263-265.
24 november 1798
•
Brief aan hunne hoog edelheedens Sebastian Cornelis
Nederburgh, Pieter Gerardus van Overstraten, en
Johannes Siberg commissarissen generaal over geheel
Nederlands India en Cabo de Goede Hoop, informatie
met betrekking tot Zuijker Culture. Fol: 267-271.
Zd
•
Missive van de Sulthan van Banjar aan de hoog
Edelheid gestrenge Heeren commissarissen generaal
ontvangen den 23 november 1796 . Fol: 274-277.
•
Adres van Johannes Theodorus Ross Cum Suis. Fol:
279-280.
28 december 1798
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•

Missive het welk den Heer Directeur van de Bank van
Leening Coenraad Martin Neun den ik deser heeft
overgegeeven met relatie tot eene reductie van
commissarissen in die Bank. Fol: 283-284.
18 december 1798
•
Bedenkingen omtrent het addres van den Heer Raad
Extra ordinair Coenraad Martin Neun, houdende
voorstel tot vermindering van twee commissarissen in
de Bank van Leening. Fol: 286-289.
19 januarij 1799
•
Register der Papieren welke op heeden over den
landweg door den wel edele gestrenge Heer
Gouverneur en Directeur neevent den Raad van Politie
deezer kuste verzonden worden aan de Hoog Edele
Gestrenge Groot Achtbaare Heer Mr. Sebastiaan
Corneli Nederburgh Commissaris Generaal over
geheel Nederlandsch India resideerende te Batavia.
Fol: 290.
•
Een origineele missive geschreeven door en den als
boven gemeld gedateerd als deeze. Fol: 291-293.
Zd
•
Een extract uit de missive geschreeven door de
Sourabajasche Bedienden aan de Heer Guverneur en
Raad deezer kuste concerneerende het Salaris voor de
Lootsen te Grissee in mangine voor zien met de door
gemelde Heer Gouverneur en Raad daer op gemaak
te aan merkingen. Fol: 295-298.
•
Een afschrift van de Instructie voor de gemeelde
Lootsen te Grisse. Fol: 299-302.
7 junij 1799
•
Register der Papieren die op heden gezonden worden
aanden Hoog Edele Gestrengen Commissarissen
Generaal. Fol: 307.
Zd
•
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheeden aan
als in den hoorde dezer gedateerd den 4 januarij 1799.
Fol: 308-310.
•
Extract aparte brief van de Heer Javas Gouverneur
van Reede aan de Hoge Regeering gedateerd 10 meij
1799. Fol: 313.
•
Origineele missive van Hunne Hoog Edelheeden aan
als in den hoorde dezer gedateerd den 21 junij 1799.
Fol: 315-319.
30 maart 1799
•
Copie request van den onderkoopman Daniel
Francois van Alphen verzoekende coursneming van

H O G E C O M M I S S I E | 1333

gage, annex copie bericht van het opperhofd der loge
dien aangaande. Fol: 321-326.
Zd

•

Copie request van de Chirurgijn Mayor en Lijfartz
van Bantams koning Jean Baptist Pinchetti, in
steerende om van de betaling van ambtgeld te mogen
werden ontheven. Fol: 328-330.
11 junij 1799
•
Copie adres van zijn Hoog Edelheid Siberg houdende
voorstel om de staat van compagnie geld middelen
onder 31 augustus aanstaande op te geven. Fol: 332333.
25 junij 1799
•
Aanbieding van dienst slutken relatief het verzoek
van den Arabier Said Maid Jafar om relief van een
door den Raad van Justitie te Samarang tegens den
zelven uit gebragte sententie. Fol: 335-337.
26 maart 1799
•
Said Abaid Jaijan, den eerbiedigen suppliant in deze
bevrijmoedigd zich, door den 12 februarij 1799
inhoudende verbeurt verklaaring van dertien picols
en een hondert en vijff Ponden Japans Staaft Koper,
vijff picols caneel geschild als de Ceijlonsch, en drie
corgies Souratse, Chitsen, met condemnatie van de
vier dubbelde waar de boven dien te betaalen. Fol:
339-341.
24 april 1799
•
Request van den Arabia Said Abaijd Jajan ingerigt
aan de Hoog Edele Gestrenge Heeren
Commissarissen Generaal te Batavia. Fol: 342-343.
Zd
•
Copia extract uit de Resolutien genomen in Rade van
Justitie ten Gouverneur te Samarang op den 17 meij
1799. Fol: 344-346.
•
Extract missive geschreeven door den Heer
Gouverneur en Raad te Samarang aan Hunne Hoog
Edelheden gedateerd 7 junij 1799. Fol: 347-350.
24 julij 1799
•
Berigt voor Mr. Wijnand van Hoesen. Fol: 351-354.
Zd
•
De staat reekeningen zedert de jongst aanhanden
zijnde drie boekjaren, zo van Batavia, Cheribon,
Java, Palembang, Banjarmassing, Timor, Macasser
als Bengalen. Fol: 356-360.
Augustus 1799
•
Request suppliant W. M. Dockers. Fol: 362.
28 augustus 1799
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•

De remarque door den Raad Ordinair Fitsingh bij
desselfs advies vermeld bij de resolutien van den 5
april 1794 gemaakt, dat tot het verval van Batavia
voornamentlijk zoude hebben gecontribueerd het
overbrengen van genoegsaam den geheelen smallen
handel naar Java . Fol: 364-382.
20 augustus 1799
•
Aanbieding van een Reekening van den Negotie
boekhouder nopens het restant debet van het te kort
in tijze maguazijn. Fol: 384-386.
Augustus 1799
•
Reekening van te kort bevondene yzer werken. Fol:
388-392.
14 augustus 1799
•
Aanbieding van een Reekening van den Negotie
boekhouder nopens het restant debet van het te kort
in tijze maguazijn. Fol: 394-396.
Zd
•
Extract Bataviasche Negotie Journaalen, Reekening
van te kort bevonden yzer werken, anno 1793 ende
1794. Fol: 397-403.
•
Extract een Factuur van aan rekening gedateerd
Batavia in het Casteel den 27 april anno 1797 voor
Samarang alwaar onder anderen staat. Fol: 405.
22 junij 1799
•
Register der Papieren die op heden gezonden worden
aanden
Hoog
Edele
Gestrenge
Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 407-408.
17 januarij 1799
•
De receptie van de bovengemelde missiven en
verschreven tevens te verwittigen gelijk wij doen bij
deeze van ons voornemen om onze Generaale
Rescriptie te doen tekoomen door middel van het
eerste Neutraal Schip. Fol: 409-413.
•
Brief van P: de Neufville cum suis aan den
commissaris
generaal
Sebastian
Cornelis
Nederburgh, op uw ingedient request, houdende
verzoek tot ontslag van de past els commissaris
generaal, hebben wij onder approbatie van het
uitvoerend bewind deezer landen, beslooten, op dit
un verzoek gunstig te disponeeren. Fol: 415-416.
23 julij 1799
•
Aanbieding van een request van de gemagtijden van
den capitain ter zee Johannes de Freijn dat de door
hun te goed gemaakt gelden aan hun mogen worden
uit betaald. Fol: 418-420.
6 junij 1799
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•

Extract in het prisson schip D Eagil en Chattaris Baaij
den 14 julij 1798 aan de burgers, de capitain ter zee
Otto de Freijn, de Opperkoopman en Grot Kassier
Johan Hendrik Holle, en de Koopman en secretaris
Jeremias Otto Caulier te Batavia. Fol: 422-425.
27 augustus 1799
•
Origineele Missive aan hunne Hoog Edelheeden aan
als in den hoorde dezes gedateerd op heeden. Fol:
426-428.
12 augustus 1799
•
Brief aan zijn hoogedelheid Mr. Pieter Gerardus van
Overstraten commissaris en gouverneur generaal van
Nederlandsch India, twistende Parthijen Bonie en de
Tanettereesen, met de jaan verbendene prinsen, het
zwaard des oorlogs te doen nederleggen.. Fol: 430432.
9 augustus 1799
•
Specifique opgaave van de geincasseerde 1 percent
door de vreemdelingen in-en uijt gevoerde goederen
in anno 1797. Fol: 434-439.
6 augustus 1799
•
Lyst persoonen van vergeteekende bekennen
ontvangen van de pagter van Boom weegens 2 per
cento die ik competeerd. Fol: 440-443.
27 april 1795
•
Consideratien en advies van den extract resolutien op
den 20 december 1794. Fol: 444-447.
22 augustus 1799
•
Copia verklaaren van Jacobus Arenas carga van het
alhier ter Rhede leggende Hamburger schip Catharina
en Ama. Fol: 448-453.
12 september 1799
•
Request van den geweezen eersten administrateur der
westzydeutsche Negotie Pakhuizen Carel Pieter
Rijgersman. Fol: 455-530.
20 september 1799
•
Een brief vanden Keijzer en een dito vanden Sulthan
aanden Commissaris Nederlandsch India Mr.
Sebastian Cornelis Nederburgh, een voor spoedige en
geluhhige reijze naar Europa toe wenschen. Fol: 532533.
19 september 1799
•
Traanslaat Javaanse brief geschreven door den
Sulthan Amangkoeboewana Senapattij Ingalaga
Abdoel Rachman Sahidin Panatagama Kalifattolah
de tweede hof houdende te Djocjocarta Adi Ningrat
aan Mr. Sebastian Cornelis Nederburgh eerste
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commissaris generaal over geheel Nederlandsch
Indie en Cabo de Goede Hoop. Fol: 534-535.
17 september 1799
•
Traanslaat Javaanse brief geschreven door den
Soesoehoenan Pakoeboewana Senapattij Ingalaga
Abdoel Rachman Saidin Panatagama de vierde hof
houdende te Souracarta Adi Ningrat aan Mr.
Sebastian Cornelis Nederburgh eerste commissaris
generaal over geheel Nederlandsch Indie en Cabo de
Goede Hoop. Fol: 536-537.
1 oktober 1799
•
Extract Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal overgeheele Nederlands
Indien van den 28 augustus 1799, berigten dat het
getal der manschappen van de compagnie dienaren en
huurlingen welke onder 30 september wekelijk
hebben dienst gedaan op de volgende departementen.
Fol: 539-546.
TOEGANGEN
82
83

Register op de marginalia uit de notulen. 1791 december 3 - 1793
januari 17

1 deel

Register van in de vergaderingen behandelende stukken. 1794
november 29 - 1797 maart 25

1 deel

(bijlagen)
De nummers bij de omschrijvingen van de stukken (526-1957)
corresponderen met de nummers van de bijlagen bij de notulen en resoluties.
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VERSLAGEN AAN DE HEREN ZEVENTIEN.
84-92

Minuut- en kopie-verslagen en bijlagen van de bevindingen aan de Heren
Zeventien.
1794 – 1799
6 banden, 2 delen, 1 pak
Gedeeltelijk met inhoudsopgave en index.
De verslagen waren gericht aan: 'Heren bewindhebberen gecommitteerd tot
de correspondentie met commissarissen-generaal'.
De dateringen betreffen de periodes waarop de verslagen betrekking hebben.

84

1794 januari - 1794 september 6

1 deel

Kopie.
Verslag is van 1795 januari 14.

14 januari 1794
• De jongst afgezondene brief. Fol: 1-2.
• Ontmoete impedimenten. Fol: 2.
• Voortgang die gemaakt is. Fol: 2.
• Ontfangene brieven requisitien van de vergadering van
heren zeventien. Fol: 3.
• Complitie van het getal van commissarissen generaal.
Fol: 3-6.
• Aanstelling van een tweede secretaris der Hoge
Commissie. Fol: 6-7.
• Representatien door den eerste sekretaris Daniels
gedaan. Fol: 7-9.
• En deszelfs instantien om te repratrieeren. Fol: 9-11.
• Engagement van klerken. Fol: 12-13.
• Tragheid van het schrif erk voor Nederland. Fol: 13.
• Gesckenken van den koming van Bantam. Fol: 14-15.
• Felicitatien ontvangen van voorsten op Java. Fol: 15.
• Onderzoek naar den staat van alle de comptoiren. Fol:
15-16.
• Consideratien nopens de middelen tot herstel van de
Hoge Regering gevragt. Fol: 16.
• Circulaire ordre nopens de inrigting der staat
reekeningen. Fol: 16.
• Betragting om voor af een summiere opgave nopens des
kamp staat te konnen doen. Fol: 17.
• Onderzoek af de ongelden van de militie op een aparte
reekening te brengen. Fol: 18.
• Examinatie der Bataviasche negotie administratie en bij
boeken. Fol: 19.
• Begin der deliberatien over de Bataviasche
huijshouding. Fol: 20.
• Aanstelling van raden van Indie. Fol: 21-23.
• Concessien aan de raden ordinair Fitsingh en
Wiegerman. Fol: 24.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klagten der Hoge Regeering over de Chormandels
Gezaghebber Eilbragt en satisfactie. Fol: 24-28.
Recommandatie rakende de vrijheid der leeden van de
Hoge Regeering. Fol: 28-30.
Ambtein mits het vertreke van den Heer Fitsingh vacant
geraakt en begeven. Fol: 30-31.
Vacante plaatsen en den raad van justitie en vervulling
daar van. Fol: 32-33.
Consideratien over de ambten van advocaat en water
fiscaal en vervulling van beide. Fol: 33-46.
Aanstelling van het ordinair lid herklots. Fol: 46-48.
Voorstel om den raad en van justitie te Batavia voorstan
te laten bestaan voor de helft uit ongestu deerde
perzoonen. Fol: 48-49.
Propositie om den ongestu deerde lids plaatsen vacature
te laten vervullen door de Hoge Regeering op
approbatie. Fol: 49-53.
Poincten bi den Eed speciaal voorschreeven aan den
advocaat en water fiscaal. Fol: 54-56.
Voorschrift nopens de jaarlijksche vernieuwing van den
eed door des compagnie amtenaaren. Fol: 56-57.
Berigt in hoe verre heeft konnen voldaan war van den
aan het verzoek van P.J de Meuron. Fol: 57-59.
Onderzoek nopens het hoog beloopen der proces kosten
etc. Fol: 59-60.
Aanmerkingen op het gedaag omtrent zeekere partij
aangehaalde koffij boonen. Fol: 60-64.
Voor houding aan den heer Saxe als gewezen water
fiskaal en deszelfs antwoord. Fol: 64-66.
Ontslag van den Heer Saxe als raad extra ordinairen
president van den raad van justitie en permissie om te
moge repatrieeren. Fol: 66-68.
Aanstelling van den vice president van Jacob George
van Rossum tot voorzitter. Fol: 69-70.
Propositien door den water fiscaal popkens gedaan
nopens te doen bekruissingen en dispositien daar op.
Fol: 70-73.
Nader bepalingen gesteld op het aan komen vertrekken
van des kompagnie schepen en vaartuijgen. Fol: 73-79.
Klagten van den water fiskaal over de comandeur en
dispositie daar op. Fol: 79-81.
Nadere ordre op het visteeren vn scheepenen vaartuigen
beladen. Fol: 81-83.
Recommandatie aan den raad van justitie nopens de
substituten en caffers der officieren. Fol: 83-85.
Decisien rakende eenige speciale voorvallen. Fol: 85-
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•
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88.
Aanstellingen bij het collegie van scheepenen. Fol: 8890.
Ontslag van het lidt Arnold den vervullig van deszelfs
plaats. Fol: 90.
Aanstellingen bij weesmeesteren. Fol: 90-91.
Deliberatie over des kompagnies belangen de amfioen
sociteit. Fol: 91-96.
Besluit om den Amfioen handel voor de kompagnie in
te trekken. Fol: 96-99.
Schikkingen tot de dessolutie van de Amfioen Sociteit.
Fol: 99-106.
Dispositie speciaal relatie hebbende tot de verrigtingen
der Amfioen Sociteit na den 1 januarij 1793. Fol: 106108.
Publicatie van de dissolutie der Amfioen Sociteit eb
voorziening omtrend de gelden der participanten en
deselve. Fol: 108-111.
Amfioen directie voor des kompagnie reekening. Fol:
111-113.
Instructie voor de officianten en aanstelling van de
zelven. Fol: 113-114.
Rendement van de eerste voor des kompagnie
reekening gehoudene verkoping. Fol: 114-115.
Bereekening hoe veel de kompagnie zuiver bij die
verkooping heeft gewonnen. Fol: 115-116.
Verbetering der orders op het agter haen van geslokene
amfioen. Fol: 116-119.
Restrictie van het interdict van den handel in amfioen
met opzigt tot vreemden. Fol: 120-121.
Verandering in het voorschreeven interdict gemaakt ten
aan zien van de gestelde poene. Fol: 122-124.
Onderzoek en decisie nopens het deficit van
rijksdaalders 63000 aan de kassa van de bank courant
en bank van leening. Fol: 124-129.
Deliberatie over den staat der banken. Fol: 129-132.
Besluijt tot de vernietiging der Bank Courant. Fol: 132134.
Qualificatie tot het inwisselen der bank certificatien.
Fol: 134-137.
Remonstaantien tot het laten stilstaan der verkopingen
van vervallen panden. Fol: 137-140.
Verzoek van zommige kooplieden dat de door hen
verpande lijwaten mogte verkogt worden Fol: 140-141.
Voldoening aan het evengemeld verzoek door de Hooge
Re Fol: 141-143.
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Besluit om de bank van leening voor des kompagnies
reekening te laten houden. Fol: 143-145.
Schikkingen nopens het bestuur en de officianten van
gedagte bank. Fol: 145-148.
Ordre de inkomsten des jaarlijks aan de kompagnie te
verantwoorden. Fol: 149.
Qualificatie aan de Bank om haare verkopingen zelfs te
houden. Fol: 149-151.
Opschorting van die verkoping bij provisie. Fol: 151.
Agterstal der stads vendumeesteren aan de bank en
voorstel tot dies vereevening. Fol: 151-152.
Agterstal van de geweesen secretaris der bank de Witt
en decisie. Fol: 152-155.
Resico aan de vorige afficianten gelaten van de door
hen aangenome panden. Fol: 155-156.
Klagten van ontrouwe behandeling omtrend de
pandgoederen. Fol: 156-158.
Schikkingen geduurende het onderzoek dier
handelingen van den pandbewaarder Barends. Fol: 158162.
Interdict van het aanvaarden van gemagtigd schappen
door de banks officianten anders dan in hun prive. Fol:
162-163.
Penningen van den Heer oud Directeur Generaal Breton
in des Compagnies kassa overgebragt. Fol: 164.
Beloning van den commissariss der Bank vogelaar. Fol:
164.
Nadere aanzegging aan diverse Armenische kooplieden
om hunne verpandelijwaten uijt te lossen. Fol: 164-167.
Approbacie van een gedaane op neem der pand
goederen en het besluit der bank tot het langzaam
venduceeren van eenige lijwaten. Fol: 167-168.
Vrijheid aan de vorige officianten gelaten om een voor
hen teminder schadelijk middel optegeven. Fol: 169.
Klagten over het bederf van verpande zijde sloffen en
schikkingen daar omtrent voor het vervolg. Fol: 169170.
Ordre om de bank wanneer gesloten is te laaten gade
slaan door den eerste klerk. Fol: 170-171.
Ordre op het bewaren der papieren van credit en
koopbriven van de verbonden vaste goederen. Fol: 171172.
Declaratie omtrend schuldenaars die nalatig blijven
borgen te stellen of verlopen intressen te betalen. Fol:
172-174.
Aanstellingen bij boedelmeesteren. Fol: 174-175.
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Douceur aan de predikanten toegelegden derselver
verzoeken meer Fol: 175-178.
Recommandatie nopens de voorbidding in de kerken.
Fol: 178-179.
Deliberatien en besluiten nopens de ongezondheid van
Batavia. Fol: 179-184.
Onderzoek van het stads venduu comptoir en
bedreijging gedaan aan onwillige betaalders. Fol: 184188.
Berigt aangaande het evengemeld onderzoek
ingekomen. Fol: 188.
Aanmerkingen nopens eenige door de Hooge Regering
gegeeven permissien tot den aan leg van suiker
plantagien. Fol: 188-190.
Considratien van de Hoge Regeering gevraagd nopens
het voorkomen der verzoeken van de pagters om afslag.
Fol: 190-191.
Introductie van een nieuwe belasting. Fol: 192-198.
Bepaling van het ambtgeld metop zigt tot gouverneur
generaalen raden. Fol: 198-201.
Consideratien van de Hoge Regeering gedragd omtrend
de heffing van het ambtgeld op de buiten comtoiren.
Fol: 201-203.
Bepaling hoe veel ambtgeld de advocaat en water
fiscaal moet belaten. Fol: 203-204.
Reedenen waarom van het hoofd geld der slaven
afgezeen is en vergoeding van dit gemis. Fol: 204-206.
Omnogelijk om de zeevaarenden te Batavia op een
gesonder plaats te bescheiden Fol: 206-207.
De verstrekking van randsoenen is voor devenstrekking
in geld geprafereert. Fol: 207-208.
Aanleg van een hospitaals schip en shitkingen daar toe
relatief. Fol: 208-213.
Interdict tegen het wille keurig emploij van Europeeshe
roejers op de scheeps schuijten. Fol: 213-215.
Bepaling van moorsche en inlandsch roeijers voor de
werf schuijten. Fol: 215-219.
Eclatante blijk van het over groot gebrek aan
zeevaarende. Fol: 219-220.
Afschaffing der gepermitteerde lasten in des kompagnie
scheepen en vergunning van een equivalent excepto
omtrend Japan en praferentie in de vragt goederen aan
de scheeps overheeden toegestaan. Fol: 220-230.
Onderzoek nopens den verkoop van het schip de
zeebouwer in Bengalen. Fol: 230-231.
Emploij van de ingehuurde scheepen preferabel
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geoordeeld voor het laten stil leggen van deselve. Fol:
231-237.
Voorstel omtrend ingehuurde bodems die volgens
hunne certepartij in des kompagnie gewoon saisoen
moeten te rug keeren. Fol: 237-240.
Approbatie van de afshaffing der meeste los vartuigen
en requisit zo omtrend de overige als het voordeel van
die shikking Fol: 240-243.
Redressen gemaakt omtrend de Chineesche zeevarende
op de rheede verzoek omtrend de zulke die met de
retourscheepen naar nederland overgaan. Fol: 243-256.
Berigt gevordert nopens de werk jongens coelijs op de
werf. Fol: 256-257.
Ingetrokken verstrekking van dee kens aan de retour
scheepen. Fol: 257-258.
Redres omtrend de verstrekking van goede maanden op
de eilanden. Fol: 258-259.
Geringheid van het aan houden zijnde getal nationale
miitairen. Fol: 260.
Informatien nopens de op Mr. Cornelis beschrijden zijn
de wurtemberg schetroupen. Fol: 260-263.
Voornemen om het militairs wesen en die refarme eer
lanquader overweging te neemen. Fol: 264.
Onderzoek omtrend de benodigheid der coelijs op de
wapenkamer. Fol: 264-265.
En vrage aan de gecommitteer officieren in de wapen
kamer gedaan nopens de verstrekkingen die zij volstrekt
nodig oordeelen. Fol: 265-267.
Informatien onderzoek nopens de hospitalen op de
eilanden purmerend in Onrust. Fol: 267-270.
Nader onderzoek nopens de vermenging van nagulen
met zand en de begraving van een groote quantiteit dier
specerijn. Fol: 270-271.
Voorstellen
nopens
de
specerij
Pakhuijsen
consideratien der Hoge Regeering daar op gevraagd
uitstel van de dispositie op het request van reigersman.
Fol: 271-276.
Vrijheid om te repatrieeren conditioneel vergund aan
den E. goetbloed. Fol: 277-278.
Onderzoek nopens den inkoop van hout werken in
1788/9 en recommandatie aan de Hooge Regeering ten
opzigte van des compagnie schadeloos stelling. Fol:
278-279.
Request van den gerepatrieerde commandeur de haart
gesteld in handen van den advocaat fiscaal. Fol: 279284.
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Verantwoording van den eerste administrateur in de
medicinale winkel en dispositie tot vergoeding en
correctie. Fol: 284-285.
Dog met overtaling gedeeltelijk aan de vergadering van
Heeren Zeventien. Fol: 285-301.
Approbatie van een reglement voor de medicinale
winkel instructie voor deszelfs administateur en
bepaling zo van hem middel van bestaan als van hunne
qualiteit. Fol: 301-306.
Onderzoek nopens de verstrekking van chirurgijns
gereedschappen enz. Fol: 306-310.
Instantie de vergadering van Heeren Zeventien nopens
bekwaame apothecersenz. Fol: 310-311.
Bepaling van het middel van bestaan en de uitgaaven
der administrateurs op Onrust. Fol: 312-319.
Onderzoek nopens de overschietende restanten der
uitkomende schepen. Fol: 319-320.
Generale opneem van alle administratien. Fol: 320-323.
Dispositie over het meerder bevondene en het ijzer
magazijn bij dies transport. Fol: 323-326.
Preparatoien tot een besoigne over de menage. Fol: 326327.
Opgaven nopens de schrift comptoiren gevorderd. Fol:
327-330.
Afschaffing der Coelijs het kleiden pakhuijs. Fol: 330.
Ordre omtrend het formeeren van reekeningen nopens
de ongelden van des kompagnie zeevaart. Fol: 330-332.
Verzoek aan de vergadering van heeren zeventien
wegens het 1/6 voor den visitateur generaal. Fol: 332335.
Tragheid in het negotie werk zo door ziekte als onkunde
der bediender en ordres tot redres van die laastgemelde.
Fol: 335-343.
Ordres op het houden en confronteeren der bataviasche
administratie boeken Fol: 343-345.
Aanmerking omtrend de uit komende onderkooplieden.
Fol: 345-348.
Confrontantie der Bataviasche soldij tegen de negotie
boeken aan het comptoir der generale visite op
gedragen. Fol: 348-349.
Praalabel
onderzoek
nopens
de
oostershe
gouvernement. Fol: 349-351.
Qualificatie van de coffij cultuur op Amboina aftezien.
Fol: 351.
Valsch pakzel in geve soekels gelaten voor reekening
der Bandashe ministers uitsel der dispositie op de
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papieren van Parringauw. Fol: 352-353.
Consideratien nopens Macasser gerequireerd zo van de
Hoge Regeering als van den Gouverneur Beth. Fol: 353.
Redenen waarom nog niet gedelibereerd is over
Banjermassing en Palembang. Fol: 353-354.
Examinatie van voorstellen nopens Japan gedaan door
den Heer Fitsingh onderzoek dien aangaande nodig
geoordeeld en aan bevolen. Fol: 356-365.
Klagten over de manufactuuren die uit Nederland voor
Japan ontfangen werden en onderzoek daar omtrend te
doen. Fol: 365-366.
Klagten over den Happo Canton onderzoek
geordonneerd omtrend eene openbaar geintentioneerd
morshandel en specerijen en qualificatie der Hooge
Regeering tot het uit loven van een premie voor den aan
brenger. Fol: 366-370.
Suspecie gevallen op het opperhoofd van Braam
Houckgeest en ordre tot onderzoek. Fol: 370-371.
Motiven tot een bezending aan den keizer van China.
Fol: 371-383.
Representatie aan de vergadering van Heeren Zeventien
nopens de winstderving vallende op den verkoop van
peper in China. Fol: 383-386.
Verzoek aan Hoog gemelde vergadering van weegens
de Hoge Regeering aangaande de Cantonsche
bediendens. Fol: 386-387.
Informatien nopens de Tholheffing te Malacca van de
Portugeesche scheepen gevraagd aan bieding daar van
nevens advijsen verzoek aanschrijven naar Canton om
nadere elucidatien. Fol: 387-394.
Uitstel der deliberatie voor de te Malacca nodige militie
en het plaatsen van een hoofd officier aldaar. Fol: 394397.
Geringe verwagting van den verkoop bij van specerijen
etc Batavia en reedenen daar tegen egter is de finale
despositie uijt gestelde. Fol: 397-403.
Informatien aangaande Ceijlon zwarigheden hier tegen
voorgekomen. Fol: 403-412.
De omslag op Sumatras westkust is gereduceert dog zal
nader geexamineerd worden. Fol: 412-413.
Instantien door den koming van Bantam gedaan waar
op gerescribeerd en waar aan gedeelte voldaan is. Fol:
413-416.
Approbatie van het voorstel om de benodigheeden voor
de kaap met de retour scheepen aftezenden met uit
zondering van slaven. Fol: 417.
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Dispositie op dieverse uijt gestelde poincten de kaap
betroffende. Fol: 418-424.
Van de hand geweesen verzoek van de kaapsche hoofd
administrateurs Fol: 424-425.
Recomendatie aan de Hoge Regeering omtrend
dispensatien. Fol: 425-426.
Dispositie op de sollicitatien van de diverse
bammilingen. Fol: 427.
Onderzoek nopens verboden handel gedreeven met de
overheeden der retour boat van 1792. Fol: 427-429.
Geapprobeerde aanstellingen van dienaaren voor de
komst der twee einst teekenaar en gemaakte uijt
zondering. Fol: 429-431.
Dispositie omtrend het laten ingaan der gagien van de
bevorderde. Fol: 431-434.
De geavanceerde bij het aanweesen der twee eerste
teekenaar zal de Hoge Regeering opgeeven. Fol: 434.
Middel van bestaan aan den boekhouder generaal en
zijn eerste sappoost toegelegd. Fol: 434-435.
Verantwoording van den geweese fiscaal te amboina
koene koenes ter dispositie van de Hoge Regeering
gesteld. Fol: 435-438.
Verantwoording van den geweese Bandas gouverneur
Haga almeeede aan de Hoge Regering ter finale
dispositie op gedragen. Fol: 438-440.
Verantwoording van den gewezen Ternats gouverneur
Cornabe en intercessie van de Hoge Regeering desselfs
emploijabel verklaaring en aanstelling tot gouverneur
van Amboina. Fol: 440-444.
Dispositie nopens de fiskalaten te Batavia en aan de
kaap. Fol: 444-446.
Opgaven geeischt van de inkomsten der ambtenaaren.
Fol: 446-449.
Onderzoek nopens de borgtogten. Fol: 449-450.
Vervallen verzoeken bij de vergadering van XVII en
gedaan. Fol: 450.
Bevordering van den gezaghebber op de pakketboot de
vlijt moser tot kapitain ter zee-en cijnosure gesteld voor
het vervolg. Fol: 450-452.
Herstelling van den gedeporteerde kapitain luitenant
blandouw tot kapitain luitenant. Fol: 452-453.
Herstelling van den gedeporteerde kapitain luitenant
weemeijer tot sous luitenant. Fol: 453-454.
Dispositie omtrend de hoofd officieren van de nationale
militie te Batavia. Fol: 454.
Bevondene merites van de door de kapitein le clercq in
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Nederland gedaan klagten. Fol: 454-455.
Bepaling gemaakt omtrend de acceptatie van
vragtgoederen van en naar de buijten comptoiren in
Indien. Fol: 456-459.
Vragtgoederen Nederland komende subject gemaakt
aan de belating van pagt. Fol: 459-460.
Stremming van den particuleeren lijwaat handelen
middelen tot redres mopberug. Fol: 460-464.
Schikkingen op den slaven handel. Fol: 464-466.
Informatien gevraagd nopens den particuleere handel
overgeheel Indien. Fol: 466-467.
Beschrijving van Bataviasche kwijnende tostanden
noodzakelijkheid van proterie voor deszelfs handel.
Fol: 467-470.
Provisioneele bepaaling van den directen uijt voer van
rijst direct van Java naar de over wal. Fol: 470-472.
Voorstellen om Batavia van goude munt ter voorzien en
den uitvoer van geld te matigen. Fol: 472-474.
Propositie van den Heer Fitsingh om Batavia voor een
vrije handel plaats te verklaaren. Fol: 474-475.
Interdict van het afstaan van des kompagnie zeevarende
tot den particulieren handel. Fol: 475.
Extentie van de vrijheid om met vreemden te handelen
tot elk. Fol: 475-477.
Reservatie om op den handel der equipagiemeester met
particuliere scheepen en vaartuigem de nodige
bepalingen te stellen. Fol: 477-478.
Nadere opgaven van zwarigheeden tegens het niet
admitteeren van vreemde scheepen, verzoeken nadere
en positive instructie, advisen daar omtrend die
aangeboden wordenen, provisoneel gestelde ordre. Fol:
479-484.
Insolent gedrag van zeekeren John Haijes op Java,
Satisfactie daar over gevraagd van het engelsch
gouvernement te Calcatta. Fol: 484-488.
Ordre om bij het arrivement van vreemde scheepen de
gezagvoerders hunne papieren ter examinatie te laten
afvorderen. Fol: 488-490.
De reparatien aan vreemde scheepen des kompagnie
weegen te laten doen. Fol: 490-491.
Betuijging van leedweesen zo over het gering getal
retourscheepen na mate van den groote voor raad van
rethouren als over de zorgelijke wijze van derzelver
bemanning. Fol: 491-493.
Schikking gemaakt omtrent den rang van s lands
officieren. Fol: 493-495.
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Informatie hoedanig het geleegen is met de hier te lande
gedaane verstrekking van tafel gelden aan de Heeren
kapitains van s lands scheepen. Fol: 495-498.
Vervolg der zaken van oorlog na den 22 februarij l.l.
Fol: 499.
Verschrijving van Fransche kapens op Java en
afzending der waarts van S lands Fregat d'Amazoon
Fol: 499-500.
Dekking der Bataviasche Rheede door commander
Mitchell en nadere afzending naar Java van het schip de
zwaan. Fol: 500-501.
Vertrek van commodore Mitchell om een schip het
welk in de straat gezien was op te speuren met twee
scheepen dog vrugteloos. Fol: 502.
Motive aan de Heer Mitchell voor gehouden om de
rheede te blijven dekken tot den ontvangst van. Fol:
502-506.
Terug komst van de Amazoon ende zwaan van Javalijding van vijf uit Nederland komende scheepen in
afzending van de Amazoon naar straat Sunda. Fol: 506.
Verzoek aan den Heer Mitchell gedaan om langer te
Batavia te blijven en zijne representatien daar tegen.
Fol: 506-509.
Voorneemen van den Heer Mitchell om te vervetten
waar bij niet tegens laande de nadere voor houding blijft
persisteeren. Fol: 509-512.
Afscheiden vertrek van de Heer Mitchell met
legenstaande en nadere representatien aan hem gedaan
van den toestand waar en men zig hier bevond. Fol:
512-517.
Het verhandel de met den Heer Mitchell over zijne
prijsenen twee op gebragte scheepen onder
Amerikaansche vlag. Fol: 517-542.
Acoord met den Heer Mitchell gemaakt omtrend het
cartel schip tot transport der krijgs gevangenen. Fol:
542-545.
Onderhandeling de verzending van goederen op vragt
met de scheepen onder commando van den Heer
Mitcheel. Fol: 545-548.
Aanhouding van de pakket boot het haasje die anders
onder convoij van het engelsch esquader naar Bengalen
zoude zijn gezonden. Fol: 548.
Schikkingen met den Heer Mitchell gemaakt omtrend
geteende manschappen en goederen. Fol: 548-549.
Kennis geeving aan het Engelsch gouvernement te
Calcatta van Bataviasche toestand en verzoek om
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nadere dispositie. Fol: 549-550.
Procautie gebruikt ten op zig te van de on
vergenoegdheid die den Heer Mitchell heeft laten
blijken. Fol: 550-552.
Besluit om het naar Japan gedesteneerd schip de
Erfprins te laten convoijeren. Fol: 552-553.
Poging gedaan tot het equipeeren van twee scheepen ter
kruissing in de straat en een schip tot dekking van de
Rheede. Fol: 553-557.
Terug komst van het schip de Christophorus Columbus
met het hernomen s kompagnie schip Houtlust. Fol:
557-561.
Ordre voor het vervolg omtrend de rapporten die de
kapiteins welke van een kruistogt te rug komen zullen
hebben te doen. Fol: 561-562.
Geschrift op het schip Houtlust gevonden besluijt om
de Amazoon bij Madura te laten kruissen geadsesteerd
met andere gewapen de bodems. Fol: 562-568.
Terug ontbieding van gedagte kruissen het nader
voorgevallene omtrend de Fransche scheepen L'
Esperance en La Recherche. Fol: 568-575.

1794 januari - 1794 september 6
Minuut
Deel 1. Verslag is van 1795 januari 14.

86

1794 september 1 - 1794 december 31.

1 deel

Kopie
Verslag is van 1795 juli 11.

11 juli 1795
• Vervolg van het verslag over het pacquetboot de vlijt.
Fol: 1-2.
• Men heeft geene briefen te beantwoorden. Fol: 2-3.
• Missive over het emploij van den onderkoopman
Christiaan Jacobu. Fol: 3-6.
• Vertrek van den eerste secretaris Daniel, zie bijlage 152.
Fol: 6.
• Schikkingen aangaande het secretarij Daniel werk
gemaakt. Fol: 6-9.
• Douceur aan de klerken toegelegd. Fol: 9.
• Verklaring de zaken die de hooge regeering ter dispositie
brengt. Fol: 9-11.
• Berigt nopens de mogelijkheid om de kosten van militie
te brengen op een aparte reekening, Zie bijlage 153 L °a
tot D. Fol: 11.
• Noodzakelijkheid een nieuwe memorie van menage de
vervaardiging, zie bijlage 154. Fol: 12-14.
• Nadere dispositien over de Bataviasche huishouding, zie
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bijlage 155 A en B. Fol: 14-16.
Informatie nopens aan heer mr. A. J. Sluijsken
toegevoegde titul en rang van indie. Fol: 16-17.
Rapport van arrivement van de heer van de Graaf in
straat sunda en voorloopige de liberatie ter aanzien van
dezelve, zie bijlage 156. Fol: 18-24.
Aankomst van heer van de Graaf te Batavia en
informatien aan dezelve gegeeven, Zie bijlage 157, 158,
159, 160,161, en 162. Fol: 24-36.
Declaratie den heer van den Graaf nopens het generaale
directorsrat in deszelfs rang nevens het antwoord daarop,
Zie bijlage 163 en 164. Fol: 36-49.
Dawasse van zwarigheeden gemaakt door den Raad van
Justitie over het fungeeren van deszelfs Lidt Herklots als
officier bij het corps pennisten, Zie bijlage 165 en 166.
Fol: 49-61.
Verzoek van mr. Adrianus Jan Heldenier om emploij
ALS road van justitie. Fol: 61-66.
Aanmerkingen op het vonnis geslagen door den Raad
contra Jacob Thomsen over het overgeeven van het schip
Willem de Vierde aan de Franschen, zie bijlage 167. Fol:
66-70.
Beslag gelegd op het vaartuig van den bandasche
Chinees Tjie -djiesoeij om de daar ingevonden
specerijen. Fol: 70-77.
Beslag gelegd op het vaartuig van den bandasche burger
J. Smit om de daar ingevondene geconfijte noten. Fol:
77-78.
Dehantien van den Chinees Tjie-Djoesoeij Fol: 78-80.
Consideratien in de zaak van den chinees Tjie-Djoesoeij
voor gekomen, onbesluiten daar overgenomen, zie
bijlage 168 en 169. Fol: 80-91.
Gesteldheid dervoorsch aangehaade specerijen en
aanschrijvingen uit dien hoofde gedaan. Fol: 91-94.
Declaratie omtrend de confijte nooten Fol: 94-96.
"Declaratie omtrent olien en andere praparatie van
specerijen. Fol: 96."
Interdict van het aandoen van Java door vaartuigen
koomende van Ambonen Banda, zie bijlage 170 en 171.
Fol: 96-99.
Consfiscatie van Ambonsche titulen en verbode vand in
aanbreng, zie bijlage 172. Fol: 99-104.
Renovatie der placcaten tegen den handel van specerijen
en het gemelde daar dan is gemaakt except geconfijte
Nagulen, zie bijlage 173. Fol: 104-107.
Geaccordeerde moderatie van Kosten aan den
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Chineesche Tjie Djiesoeij. Fol: 107-109.
Nadere ordres omtrend het visiteersch van specerij
scheepen en het aanbrengen van beste goederen en
Brieven. Fol: 109-117.
Ordre om de van Ceilon komende scheepen mede te
visiteren en gevraagde der antwoording en op de klagten
van den water fiscaal. Fol: 117-123.
Interdict teegens het ons scheepen van vragten besteel
goederen zonder permissie van den Water Fiscaal. Fol:
123-124.
Voorhouding op de klagten van den Water FIscaal
gedaan aan den Commandeur in Baas van Onrust. Fol:
124-126.
Faciliteit aan den Water Fiscaal in het Excuteerein van
zijn ampt bezorgt, zie bijlage 174. Fol: 126-130.
Vermeerdering van testament? aan de kruijsser van den
Water Fiscaal. Fol: 131-132.
Geval van en Heer Mom en zijne huijsvrouw, zie bijlage
175. Fol: 132-138.
Klagten van de Heere Mom als president van scheepenen
gedaan ten behoeve van zekere Bappa en ma Rakima.
Fol: 138-146.
Informatien de wiengemelde klagten betreffende, zie
bijlage 176 en 177. Fol: 146-154.
Overweging en decisie van gemelde klagten. Fol: 154163.
Examinatie of de heer Mom tot het doen der
voorschreven klagten bevoegd was. Fol: 163-165.
Aanmerking dat de heer Mom als raad van indie zelfs
had gestemd tot het geen waar over zijn klagte, zie
bijlage 179. Fol: 166-167.
Approbatie van de extra ordinaire regtpleging omtrend
Bappa en Ma Rakiema geoeffend. Fol: 167-169.
Incognitie van het gedrag van de heer Mom met desselfs
caracter als regter. Fol: 169-171.
Indiscrate van de heer Mom ten opzigte zijner mede
cedele. Fol: 171-173.
Specialiteiten in het adres van de heer Mom
voorgekomen. Fol: 173-176.
Aanschrijvens aan de Hooge Regeering om nopens
Bappa en marakinna nadereinformatien te vorderen. Fol:
176-181.
Nadere bescheijden aanmerking daar op op een
bevinding dat Bappa en Ma Rakiiema regtmatig zijn
geschaft, zie bijlage 180, 181 van A tot F, 183 en 184.
Fol: 181-185.
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Voor bij gaan van weesmeeteren, aanmerking op de hoge
prijs van de amphioen. Fol: 185-187.
Het debit van stad vendumeer, fireen van de Bank va
Lening, zie bijlage 185. Fol: 187-189.
Nontant der uitstaande vendupenningen ten behoeve van
het venducomptoire, zie bijlage 186. Fol: 189-193.
Voorschrift aan vendumeesteren gegeeven. Fol: 194195.
Bijsondere schikking rakende chineesen en Mooren die
zonder liquidatie naar Bantam en Java vertrekken. Fol:
195-196.
Dispositie omtrend gelden die niet afgehaald worden en
dus in de vendukas blijven. Fol: 196-199.
Fonds tot het goodmaken der verlies van het
venducomptoir, zie bijlage 186. Fol: 199-200.
Consideratien over de schuld van vendumeesteren aan de
Bank van Leening en derzelven vereevening. Fol: 200218.
Besluiten rakende het venducomptoir en deszelfs
schulden, zie bijlage 186. Fol: 218-232.
Schikking nopens de verdeeling der inkomsten van de
Banks officianten tusschen de presente vorige. Fol: 233234.
Dispositien aangaende een adres van e heer de Bock
nopens de hijpotheequen en af te schrijvene posten, zie
bijlage 187, 188 en 189. Fol: 234-247.
Zwarigheeden door de presente Banks officianten
Engelbragt tegens het overneemen van diverse
beleeningen en agterstallen. Fol: 247-248.
Nadere informatie nopens den landbewaarder der Bank
Jacob Paulus Barends, zie bijlage 190. Fol: 248-250.
Aanschrijving aan de Hooge Regeering omtrend de
borgtogte. Fol: 251-252.
Klagten van Elias Jacobs over Jacob Paulus Barends en
zijne verantwoording, zie bijlage 191. Fol: 252-254.
Concessien toegestaan aan Manuk Jacob Jan, Wardan
Gasper en Abraham Awitmaal, zie bijlage 192. Fol: 254261.
Nadere schikking omtrend de taxatien voor de Bank te
doen. Fol: 261-264.
Schikkingen relatie hebbende tot overneem van de Bank
voor den kompagnie, zie bijlage 193. Fol: 264-269.
Douceur uit de overgewonnerenten aan de presente
Banks officianten toegevoegd. Fol: 270-271.
Declaratie op diverse door de presente bank officianten
gedaane instantie. Fol: 272-274.
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Qualificatie tot een behoorlijke voorziening der
vergaderzaal van de Bank. Fol: 274-275.
Reflexie op een belasting van den onderkoopman van
Naerssen als geweesen Bank Commissaris. Fol: 275.
Ordre tot een spoedige impalming der vergoedings
posten van de vorige officianten. Fol: 275-276.
Salaris toegelegd aan den prointerim secretaris en
boekhouder van de Bank. Fol: 276-277.
Omtrend Boedelmeesteren es niet voorgekomen. Fol:
277.
Vacatuure van het secretariaat bij commissarissen van
huwelijksen klein geregts zaken en dies vervulling. Fol:
277-279.
Dispositien omtrend den beden dag en Daniel Borgstein.
Fol: 279-281.
De heer Anthonij Barkij president van Curatoren der
stads schoolen en scholareken. Fol: 281-282.
Uitstel der deliberatien over het venducomptoir. Fol:
282-284.
Consideratien over de behandeling der ziken door de
practe zijns, zie bijlage 194. Fol: 284-285.
Consideratien over de ongezondheid van Batavia, zie
bijlage 195 en 196. Fol: 285-287.
Klagten van Adrianus Johannes van Steenbergen en
provisioneel dispositien daarop, zie bijlage 197, 198, 199
en 200. Fol: 287-295.
Vervulling van vacante notaris plaatsen. Fol: 295-296.
Missive over gedisapprobeerde geld leening. Fol: 296299.
Noodzakelijkheid om de zuiker molenaer van hun zuiker
te ontlasten. Fol: 299-302.
Verslag en verzoek door de heeren Arnoldus Constantijn
Mom en Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk
gedaan om twee schepen van de compagnie in huur te
mogen hebben. Fol: 302-307.
Prasentatie door de heer van Riemsdijk gedaan tot het
aanleggen van nieuwe zuikermolens, zie bijlage 202.
Fol: 307-308.
Nader requisite van consideratien omtrent het amptgeld.
Fol: 308-311.
Aanbeveeling omtrent de orders nopens de particuliere
brieven. Fol: 311-312.
Consideratien geeisch nopens de land markten, zie
bijlage 203. Fol: 312-314.
Extensie van het interdict teegen het willekeurig in plooj
van Europeensche mattroossen. Fol: 314-315.
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Praferentie der Javasche zeevaarende voor Chineesche.
Fol: 316-318.
Emploi
van
Javasche
zeevaarende
op
de
Retourscheepen. Fol: 318-319.
Verzoek omtrent de Javasche zeevarenden. Fol: 319.
Request nopens de manschappen die tot onderhoud der
scheepen word vereischt. Fol: 319-321.
Ontfangst van nadere informatien omtrent het schip De
Zeebouwer, zie bijlage 204 van LA tot E. Fol: 321-322.
Wadering ten aanzien van het plan om de losvartuigen af
te schaffen en hoe veel daarmee de zou uit gewonnen
worden, zie bijlage 205, 206. Fol: 323-326.
Nader berigten nopens de huurlingen ten dienste der
winkels op de equipagie werss, zie bijlage 207. Fol: 326328.
Aangeleegenheid der veldschansen buiten Batavia en
benaeming van commandanten op dezelve. Fol: 328334.
Requisit nopens de inlandsche militairen. Fol: 334-338.
Plans tot reforme van het militaire weesen, zie bijlage
208 van LA tot G, 209. Fol: 339-340.
Mr Cornelis tot een verblijf plaats van de nationaale
militairen bepaald. Fol: 340-341.
Instructie voor den commandant op de veldschans Mr
Cornelis. Fol: 341-343.
Onderzoek nopens de huurlingen bij de artillerie doenist
doende, zie bijlage 210, 211,. Fol: 344-354.
Zwarigheeden teegen het aanleeren van slavens tot
inlandsche ambagten. Fol: 354-358.
Continuatie van de bij de arthillerij dienst doende
Coelijs. Fol: 358-359.
Uitkeuringen bevorens door den baas der wapenkamer
gedaan, afgeschaft. Fol: 359-361.
Provisioneele bepaling der werk jongino en coelijs in de
wapenkamer, zie bijlage 212. Fol: 361-364.
Opgave van de heer Adriaan de Bock en dispositien
daarop, zie bijlage 213, 216, 214. Fol: 364-372.
Berigt van gecommiteerden in de wapenkamer en
dispositie, zie bijlage 215, 216. Fol: 372-378.
Request omtrend de wapenen in gebruik bij de
respectieve corpsen. Fol: 378-381.
Uitstel de dispositie nopens de inlandsche ambagtslieden
in het ambagtsquartier. Fol: 381-382.
Gecontinueerde schikking omtrend de begravenis
ongeden der geene die in de hospitaalen sterven. Fol:
382-383.
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Nadere informatie nopens de hospitalen op de eilanden
onrust en Purmerrend, zie bijlage 219, 220, 221. Fol:
383-388.
Deliberatien over de intrekking van de kleine winkel, zie
bijlage 222. Fol: 388-397.
Nopens de reductie der gecommitteerdens in de
magazijnen en pakhuissen word nader berigt verwagt.
Fol: 397-398.
Speciaal voorschrift voor de boekhouder in de
pakhuijsen, zie bijlage 223. Fol: 398-402.
Gecontinueerde verstrekkingen aan scheepen en minder
vaartuigen onder de nodige precantie. Fol: 402-406.
De administratie der verstoffen nodigen aan de kleine
winkel gelasten. Fol: 406-407.
Onderzoek
nopens
de
verstrekkingen
van
schrijfgereedschappen, zie bijlage 224. Fol: 407-409.
Berigt nopens de verstrekking van equi[agie goederen te
Batavia aan de scheepen en dispositie daarop, zie bijlage
225 van L.A tot D, 226. Fol: 410-416.
Aanmerking op den Eisch van medicamenten en der
jongs ten aanbreng daarvan uit Nederland, zie bijlage
226 1/2. Fol: 416-419.
Rapporten van den gedaane generaale op neem te
Batavia. Fol: 419-420.
Dispositie op een verzoek door de Administrateurs van
het ijzer magazijn gedaan. Fol: 420-422.
Verantwoording van den baas zeilmaker over net
aanmaken van zeijlen voor het schip D'Uine particulier,
zie bijlage 227 van L.A tot F. Fol: 422-423.
Reductie van de vrase oneigen uitgaven, zie bijlage 228,
229. Fol: 423-427.
Expedient om jongelingen tot het negotiewerk te laten
anuleeren. Fol: 427-429.
Aangaande de Soldijboeken is niets voorgekomen,
preive genomen om rijst door particulieren voor
eijgereekening naar Ambon te doen vervoeren,
deliberatien die tot Banda betrekking hebben gehad. Fol:
429-435.
Voorbijgaan van Ternaten, Macasser en Banjarmassing,
opgave aangaane Palembang geeischt. Fol: 435-438.
Examinatie en bevinding der door Japan ontfangen
manufactuuren mitsgaders verzoek daar omtrend. Fol:
438-442.
Nader informatien nopens de lading van het schip The
Fair American, zie bijlage 230. Fol: 442-446.
Nopens Malakka is nog niet besloten, aan particulieren
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gepermitteerd van Bangalen des compagnie Amphioen
etcetera opvragt naar Batavia te vervoeren. Fol: 446-448.
Aanhouding van militairen van Ceilon aangekomen. Fol:
448-450.
Inexcutabel bevonen voorslagen van de heer van de
Graaf, zie bijlage 231, 232. Fol: 450-453.
Voorziening omtrend de op Ceilon benodighrijst en
peper. Fol: 453-455.
Ordres voor Ceilon nopens de aanhanden zijnde
rethouren, zie bijlage 233. Fol: 455-458.
Ordre aan de Ceilonsche Ministers nopens de afzending
der retour scheepen. Fol: 458-463.
Voorhouding aan den heer van den Graaf nopens Ceilons
veragtering, zie bijlage 234 van L.M tot O. Fol: 463-471.
Dispositie aangaande twee van Ceilon overgezondene
deliquanten. Fol: 471-472.
Verzending van koopmanschappen naar Souratta met
particuliere scheepen opvraagt, zie bijlage 235. Fol: 472477.
Antwoord op een brief van der Bassa van Bagdad, zie
bijlage 236. Fol: 477-478.
Request van de Padangsche ingezeetenen en dispositie
daarop. Fol: 478-480.
Poincten lasten van zeugel desselfs verantwoording en
dispositie daarop, zie bijlage 237. Fol: 480-489.
Poincten ten laste van Chasje onbesluit om hem ter
verantwoording te ontbieden. Fol: 489-492.
Overwijzing tot het verslag der Hooge Regeering Fol:
493.
Wat aangaande de dienaaren zal verhandeld worden. Fol:
493-494.
Inkomsten der gouverneur van Banda en Ternaten, zie
bijlage 238 van L.A en B. Fol: 494-502.
Verantwoording van den geweese Bandasch gouverneur,
Lambertus Janszoon Haga en dispositie daarop. Fol:
502-507.
Nadere verantwoording van den oppperkoopman
Andries Hartsinck blijven de dispositie daarop
uitgesteld, zie bijlage 239. Fol: 507.
Nadere deculpatie van den geweese Ternate Gouverneur
Alexander Cornabe. Fol: 507-509.
Johannes Ekenholm als gezaghebber van Ternaten
ontslagen. Fol: 509-511.
Johan Godfried Budach gouverneur van Ternaten. Fol:
511-512.
Francois van Boekhold gezaghebber van Banda. Fol:

H O G E C O M M I S S I E | 1356

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

512-513.
Aanschrijven aan de Hoge Regeering nopens de nieuw
geereerde gebieders van Ternaten en Banda. Fol: 513514.
Nadere requisit omtrend de borgtogten. Fol: 514-515.
Aanhouding van Paulus van der Stengh. Fol: 515-516.
Verzoek van Jacobus Charles Boswel om bevordering
tot onderkoopman en dispositie daarop. Fol: 516-517.
Qualificatie aangaande de Pinnist? Pieter Boxman. Fol:
517-518.
Ordre omtrend de requesten. Fol: 518-519.
Hendrik Weemeijer nog voor een jaar aan de vrije vaart
gelicantieerd, zie bijlage 248. Fol: 519-520.
Cornelis Johannes Palm als kapitein ter zee in des
compagnie dienst gereadmitteerd, zie bijlage 241. Fol:
520-524.
Ontzag verzoek van den kapitein lieutenant ter zee
Cornelis van Aart om bevordering. Fol: 524-531.
Vergoedingen nopens het scheepje De Jonge
Orangeboom op te leggen. Fol: 531-538.
Aanwijzing van het voorafgemelde nopens de militairen
dienaren. Fol: 538-539.
Reductie van de dienaar de chirurgie. Fol: 539-541.
Aanbiedingen van goederen opzagt naar Nederland of te
laden van de hand geweezen. Fol: 541-542.
Conditioneele permissie aan den Commandeur in
opperequipagiemeester om met partikulier scheepen
handel te mogen drijven, zie bijlage 242. Fol: 542-552.
Permissie verleend aan de particuliere scheepen Jupiter
en Juno naar Souratte. Fol: 552-560.
Permissie aan de Rheeders van het schepje D'Arnoldina
om het zelve naar de Kaab te zenden. Fol: 560-561.
Adsistentie aan particuliere met manschappen. Fol: 561568.
Kapitein tot de vrijvaart gelicentieerd. Fol: 568-570.
Agterhaalde deserteurs. Fol: 571-572.
Aanbreng van apfioen met een partikulierschip en dies
verkort. Fol: 572-576.
nadere ingekomen consideratien nopens admitteeren van
vreemde oorlogscheepen, zie bijlage 243 van L.A tot D.
Fol: 577-579.
Aanschrijven naar Bengalen nopens John Haijes. Fol:
579-580.
Schikkingen om de reparatien aan vreemde en
partikuliere scheeoen te laten doen voor des compagnie
reekening, zie bijlage 244. Fol: 580-585.
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Expedient tot uitneeming van koffij zakken, zie bijlage
245. Fol: 585-590.
Verzoek om peper baaldock uit Nederland. Fol: 590-593.
Zwarigheedeh en deliberatien met opzigt tit de afzeding
der retouren scheepen van de eerste bezending. Fol: 593602.
De onkost reekengingen van de ingehuurde scheepen
Dordrecht, De Geertruide Petronella en De Vrouw
Agatha zijn te Batavia afbetaald. Fol: 602-603.
Aanstelling van een wimpelvoerder over de rethour
vhort. Fol: 603-604.
Aanleg van een tweede bezending. Fol: 604-605.
Informatien nopens de straat Balij en depeche van de
pakketboot De Vlijt door dezelve, zie bijlage 246. Fol:
605-608.
Onderzoek nopems het neemen van het schip Houtlust
door de franschen. Fol: 608-612.
Verdeeling der premie voor de herneeming van het schip
Houtlust en schikking omtrend de daarin bevonden vragt
goederen. Fol: 612-615.
Verzoek door de op dien bodem gemaakt franschen
krijgsgevangene gedaan. Fol: 615-616.
Vervolg der bekruijssing tusschen Madura en Groot
Solombok en den uitslag daarvan. Fol: 616-619.
Reeden van de terugkomst van het schip De Hertog van
Bronswijk uit Straat Sunda. Fol: 619-623.
Berigten van voorneemens der Franschen en wapening
daartegen, zie bijlage 247, 248, 249, 250, 251 van L.A,
B en C. Fol: 623-624.
Reeden waar om het schip De Eendracht niet gewapend
heeft komen werden. Fol: 625.
Noodzakelijkheid om de naar de west van Indie
gedestineerde particuliere scheepen aan te houden. Fol:
626-629.
Emploij van Inlanders op de gewapende scheepen. Fol:
629-630.
Warmeerende berigten uit Straat Sunda en convoi om de
west. Fol: 630-633.
Gecombineerd vertrek der scheepem em vaartuigen om
de Oost. Fol: 633-634.
Secreet Seinen aan de scheepen gegeeven. Fol: 634-635.
Nadere al darmeenrende berigten uit Straat Sunda. Fol:
635-641.
Ontdekking van een fransch schip in Straat Sunda en
aanhouding van het schip Vreedenburgh. Fol: 641-644.
Voorstel om de uitkomende scheepen de route door
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Straat Balij te laten neemen, zie bijlage 252, 253. Fol:
644-645.
Vervoeg der Communicatie nopens de Fransche
fregatten La Recherche en L'Esperance. Fol: 645-653.
Arrivement van het Franche Caatelschip Natalie. Fol:
653-659.
Rapport nopens de perzonen met de fransche Brik La
Natalie aangebragd, zie bijlage 254. Fol: 659-663.
Klagten door den gezaghebber op de Nathalie Luitenant
Brion gedaan, zie bijlage 255. Fol: 663-664.
Propositien door Brion gedaan tot een onderhandeling en
informatien daarop aan hem gegeeven. Fol: 664-667.
Qualificatie tot het laten bezoegen van provisien aan
gemelde caatelschip van des compagnie reekening. Fol:
667-668.
Reclame door Brion gedaan van de fransche fregat ten
La Recherche en L'Esperance, zie bijlage 257. Fol: 668671.
Verzoek gedaan door eene Riche op voorschreven
Cartelscheeps, zie bijlage 258. Fol: 671-673.
Informatien nopens den toestand op Mauritius. Fol: 673675.
Propositien den het voorschreven Cartelschip aan te
houden en besluit daartoe, zie bijlage 259, 260,261. Fol:
675-677.
Dispositie op de instantien gedaan door zeekere Joannet
Belladiere. Fol: 677-679.

1795 januari 1 - 1795 april 30.

1 pak

Minuut
Nr. 3. Verslag niet kompleet.

1 januari 1795 – 30 april 1795

•

88

Het verslag nopens de werkzaamheeden ter
hoofdplaatsen van Nederlands onder het oog brengen
alle zaken die zedert primo Januari tot ultimo april 1795
(1 januari - 30 april 1795) waar omtrent de nodige
schikkingen en bepalingen hebben gemaakt. Fol: 1-256.

1795 januari 1 - 1795 april 30
Minuut Nr. 3.

30 april 1795
• Register aanto (informasi hilang) hoofd deelen en de
(informasi hilang) die daar bij worden verhandel. Fol:
1-16.
• De Heer sluisken heeft zig in het bestuur aan Kabo de
Goede Hoop van zijn pligt wel gekweeten. Fol: 3-5.
• De schikking aldaar tot het doen slaan van heele halven
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etcetera gulden willen Heeren Commissarissen
Generaal tot Batavia aplikabel maken. Fol: 5-6.
Waar van in het vervolg zal worden gesproken. Fol: 56.
Verzoek om het welbehagen dat de hoofd gebieder
aldaar nimmer verpligt mag weezen zijn rang te
cedeeren aan hoge gequalificeerde dienaren minder in
rang dan een Gouverneur of Directeur Generaal. Fol: 68.
Tot voorkoming van onmatige te kortkomingen bij
uitleevering der scheeps ladingen zijn bereets de nodige
pracautien genomen. Fol: 8-13.
Die genoegzaam overeenkomen met het door hun wel
edele hoog achtbaaren aan de hand gegevene. Fol: 8-13.
Bedeeling der nader daar omtrend te nemene maat
regulen. Fol: 8-13.
Waar van in het vervolg nader zal worden gesproken.
Fol: 8-13.
Het onderzoek nopens het schielijk onbekwaam raken
en verkoop in Bengalen van het schip de Zeebouwer is
bereeds volbracht. Fol: 13-17.
Waar van in het vervolg nader zal worden gesproken.
Fol: 13-17.
Het beelde omtrent het konvoi van 'skompagnies
scheepen naar Kabo door twee 'slands scheepen hebben
U.U. Commissarissen Generaal tot narigt doen
strekken. Fol: 17-20.
Betuiging van het leedweezen dat die 'slands scheepen
niet verder dan tot aan de Kaab gedestineert waren. Fol:
17-20.
Omtrent de door den Raad van Justitie alhier geslage
sententie contra den capitain ter zee Jan Montagne
wegens het verongelukken van het schip Belvlied die
Hun Ordinair Hoog Achtbaren te hard vinden zal nader
onderzoek worden gedaan . Fol: 20-24.
Aangehouden de dispositie omtrent het verzoek van den
gewezen opperequipagiemeester alhier de haart om
behoud van zijne vorige qualiteit. Fol: 24-32.
Wat bij dese gelegend heid in aanmerking is gekomen
relatiev eenige door derzelven te doene vergoedingen.
Fol: 24-32.
Bedoeling der gemaakte schikkingen daar omtrent. Fol:
24-32.
Omtrent de verzoeken der nevens gemelde perzonen tot
het in 'skompagnies kastellen van penningen zo wel hier
als op Ceilon. Fol: 32-36.
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Zijn de papieren daar toe relatief omtrent Ceilon den
gewezen Ceilons Gouverneur Willem Jacob van de
Graaff ter hand gestelt ten einde te dienen van berigt.
Fol: 32-36.
En het zelve ingekomen zijnde zullen de besluiten daar
op nader worden aangeboden. Fol: 32-36.
Ontvangst van het duplicaat van de reeds gemelde briev
van de kamer Rotterdam dato 24 januari 1794 waar op
is gerescribeert op den 3 januari l.l. Fol: 36-37.
Uit hoofde van het zwaar werk ter secretarij van Hunne
Hoog Edele zijn klerken aangenomen die Extra
Ordinair moesten beloont worden. Fol: 37-38.
Op de favorable voordragt van der eerst getekende aan
hun toe genoegt de titul van Extra Ordinair klerken met
een maandelijks douceur. Fol: 38-45.
Welke gelden op eene aparte ordonnantie door
welgemelde eerstgetekende gevidimeerd worden
ontvangen. Fol: 38-45.
Het getal der klerken met twee vermeerdert waar van de
eene tot Extra Ordinair klerken zijn bevordert. Fol: 3845.
Aanstelling van Willem Hendrik van Barneveld
Brouwer tot tweede gezweezen klerk. Fol: 38-45.
Met een maandelijks extra douceur van rijksdaalder 50.
Fol: 38-45.
Verhaging van het tractement van der eerstgezweezen
klerk. Fol: 38-45.
De aan de Heeren Daniels en Neun opgedrage
commissie omtrent de beschikkingen in de Indische
huishouding was niet volbragt. Fol: 47-51.
Dog zedert heeft laatst gemelde van berigt gediend
houdende. Fol: 47-51.
Dat onder de directie van den Heer Siberg bereeds alle
redressen etcetera daar omtrent gemaakt waren. Fol: 4751.
Waar meede genoegen is genomen. Fol: 47-51.
Aanbieding van een advis van den Uwweledele
Commissaris Generaal Frijkenius nopens de niet
aanstelling in de dadelijke exercitie van het Directoraat
Generaal van de Graaff. Fol: 51-53.
Bedoeling van het voorgevalle kusschen den Raad
Extra Ordinair Mom en zijn huisvrouw. Fol: 54-62.
Aanhouding der dispositie op voorschrijven verzoek.
Fol: 62-76.
Wat zijne Hoog Edelheid Frijkenius nopens dit voorval
heeft verklaart. Fol: 62-76.
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Continuatie van het in twede deel begonner narre
nopens de klagten van den waterfiskaal relatiev het
outladen van eenige baalen kaneel uit het schip
Teilingen. Fol: 77-80.
De gemelde waterfiscaal is hierover onderhouden. Fol:
81-82.
Gemelde verantwoording van de opperkooplieden
mand gepasseert. Fol: 82-84.
Nadere recommandatie aan dezelve omtrent de project
ladingen voor de na Nederland of buiten comptoiren
vertrekkende schepen en vaartuigen. Fol: 84-87.
Vervolg der bedoeling omtrent de door dikwijls
gewezen waterfiskaal gedane klagten relatiev de
verkeende directie in de ontlossing van het in 1794 van
Ambon terug gekomen schip Neerlands Welvaren. Fol:
87-94.
Communicatie van dezelve aan de Hoge Regeering.
Fol: 94-96.
Beantwoorde vrage der H.R. (Hoge Regering) relatiev
de door Commissarissen Generaal tot tegengang van
den smokkelhandel in specerijen gemaakte
schikkingen. Fol: 96-104.
Qualificatie op de H.R. (Hoge Regering) om aan den uit
de Directie van Bengalen zig geabsenteerd hebbende
adsistent J.L. Bolst brieven van pardon te laten
verleenen. Fol: 104-106.
Bedoeling van den ontvangen missive van den Raad
van Justitie alhier houdende in hoe verre Mr Gijsbertus
Adrianus Jan Heldewier geconcerneerd was in de
bevonde te kortkoming in het ijzermagazijn. Fol: 106107.
Last aan gewezen raad daar omtrent. Fol: 108-112.
Nadere missive en beilagen omtrent deze zaak van
meermelde raad ontvangen. Fol: 113-115.
Verzoek van het ordinair lit in den Raad van Justitie Mr
Albertus Cornelis Hartman betreffende desselfs proces
van separatie tegen zijne huisvrouw. Fol: 115-118.
Het zelve in handen van den Raad van Justitie gestelt
ten einde te dienen van derzelver consideratien. Fol:
118-119.
Welke consideratien bij de H.R. (Hoge Regering)
ingekomen zijnde. Fol: 119-124.
Verzoek van W.H.G. van Bijland om de door den Raad
van Justitie te Paleacatta en alhier tegens hen gecata
meerde procedures wegens het op Paleacatta ten zijnen
laste gelegde te montificeeren etcetera. Fol: 124-132.
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Gerequireerde redenen des wegens van den Raad van
Justitie alhier. Fol: 132-134.
Qualificatie op de H.R. (Hoge Regering) om de proces
stukken van den Capitain Lieutenant ter zee Thomas
Ijrons wegens het crimer refandum van den Raad van
Justitie te eijsschen en aan Commissarissen Generaal te
bezorgen. Fol: 134-137.
Voorbijgaan van het collegie van schepenen. Fol: 137.
(korosi tinta) ontslag als President uit het zelve den
Raad Ordinair Wiegerman. Fol: 138.
De secretaris van dezelve Andries Jonker tot
onderkoopman bevordert. Fol: 138-139.
Er is niets bij de reeds gemaakte schikkingen te voegen.
Fol: 139.
Daar omtrent heeft men veel moeite gehad. Fol: 139140.
Verleende prolongatie aan den Raad Ordinair de Bock
voor den tijd van twee maanden van het termijn ter
betaling in kassa van diverse hem ter vergoeding op
gelegde poster. Fol: 141-142.
Vermeende bezwaren van gewezen de Bock over de
besluit de H.R. (Hoge Regering) omtrent de Bank. Fol:
142-151.
Wat op een twede adres mitsgaders op een schriftuur
daar op van den Heer Commissaris en Gouverneur
Generaal Alting in consideratie is ingekomen. Fol: 151201.
Wat de Heer Commissaris Generaal Frijkenius
betrekkelijk voorschrijven zaak heeft verklaart. Fol:
201-210.
Waar van aan de Hoge Regering is kennis gegeven. Fol:
201-210.
En waar omtrent de door haar daar op te nemene
dispositien worden te gemoet gezien. Fol: 201-210.
Berusting in de communicatie door de H.R. (Hoge
Regering) gegeven nopens eenige gedane beleeningen
op vaste goederen. Fol: 210-212.
Was tevens daar op is beslooten. Fol: 210-212.
Ontzegd verzoek van den gezwezen taxateurs om een
salaris. Fol: 212-213.
Aangehouden de dispositie nopens zekere agterstallen
van den Raad Ordinair Smith aan de vernietigde Bank
Courant en Bank van Leening. Fol: 214-216.
Aanmerkingen op een berigt van den advocaat fiscaal
in de zaak van den boekhouder secretaris en
pandbewaarder Jacob Paulus Barends relatiev de door
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der zelver vervuilde panden. Fol: 216-232.
Aanschrijvens daar omtrent aan de H.R. (Hoge
Regering). Fol: 216-232.
Verleend ontslag uit die posten aan gemelde Barends
met de qualiteit van onderkoopman met stiltand van
gagie. Fol: 216-232.
Deselve geremplaceert door den Boekhouder Jan Vallet
met bevordering tot onderkoopman. Fol: 216-232.
Niets voorgevallen. Fol: 232.
Verleend ontslag aan den President Matthijs Senn van
Bezel. Fol: 232-233.
Naar Amboina en Ternaten beroepen de predikanten
brinksken en van der dussen. Fol: 233-234.
Aan den predikant Daniel Borgstein tot zijn vertrek na
Nederland gelaten zijne berovens genoten hebbende
emolumenten. Fol: 234-236.
En aan derzelver uit compagnies cas laten afgeven een
gelijk bedragen als hem uit de inteveijen door de Hoge
Regering aan de gereformeerde predikanten toegelegt
op een aande diakanij toebehoven capitaal te beurt
zouden vallen. Fol: 236-246.
Aan den predikant presenten op Onrust om maandelijks
douceur van rijksdaalder 25. Fol: 246-249.
Het vertrek van diverse leeden der Portugeesche
gemeente om admissie van den proponent Mattheus
Jurgen ondaatje tot het doen zijner examinatie als
predikant aan de Hoge Regering gedefercert. Fol: 250251.
Menziet onder het prasidie van den Raad Extra Ordinair
Barkeij daar omtrent eenige verbeeteringen te gemoet.
Fol: 251-252.
Zonderling adres van den Vendumeester Johannes
Christoffel Schultz nopens eenige hem opgelagde
belastingen in de schadenen verliesen van het vendu
komptoir. Fol: 252-261.
Dat gestelt is in har den van de Raden Extra Ordinair
van de West en Neun. Fol: 252-261.
Verzoek aan den Heer Gouverneur Generaal Alting om
elucidatie der poincten zijne edelheid betreffende. Fol:
252-261.
Approbatie der door de Hoge Regering aan den
vendumeester van Heemskerk geordonneerde nieuwe
sufficante borgstelling. Fol: 252-261.
Als mede van desselvs ontslag als kassier. Fol: 252-261.
Uitsgaders de remplaceering door den Onderkoopman
Hermanus Everhardus Wiltenaar onder bevordering tot
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koopman. Fol: 252-261.
Salaris wijl deselve een geleende dienaar van de
compagnie is door vendumeesteren jaarlijks in
compagnie kas zal moeten worden overgebragt. Fol:
252-261.
Remarques
aangaande
de
aangeschreeve
recommandatie aan vendumeesteren om zig te blijven
reguleeren na het regt van parate executie. Fol: 261264.
Berusting in de door de H.R. (Hoge Regering) Bedeelde
prolongatie van het termijn tot het suppediteeren door
de Rader Extra Ordinair van de Weert en Neun van
nadere consideratie omtrent de staat van gemelde
comptoir. Fol: 264-283.
Lecture van een berigt van gemelde Raden Extra
Ordinair ter beantwoording van de door Heeren
Commissarissen Generaal voor gestelde vraag op wat
wijse de verevening van het agter stal van vendumeester
zoude konnen geschieden. Fol: 264-283.
Wat des wegens in consideratie is gekomen. Fol: 283288.
De aflegging door vendumeesteren aan gewezen bank
van rijksdaalder 547473 in mindering van de beleende
venduextracten gedisaprobeert. Fol: 283-288.
Recommandatie daar omtrent aan de Hoge Regering.
Fol: 283-288.
De nadere consideratien gevordert van Commissarissen
over het vendu komptoir over de verevening van de
schulden van vendumeesteren. Fol: 283-288.
Op wat wijze voormelde schrikkingen dienen te worden
ingerigt. Fol: 283-288.
Wat de Hoge Regering tot op beuring van den zuikertelt
heeft aan de hand gegeven. Fol: 288-292.
Verzoek van den Heer van Riemsdijk om twee stukken
compagnies land tot het aanleggen van zuikermolens.
Fol: 292-294.
Qualificatie op de Hoge Regering om de bevorens
bepaalde kwantiteitcurcuma weder door de
Bovenlandsche regenten te doen leveren. Fol: 294-296.
De inwezen zijnde koffij thuinen moeten in een
behoorlijken daat worden gehouden. Fol: 296-298.
Aan den pagter der ingevoerd wordende Westersche
lijwaten geaccordeerd surcheance van betaling zijner
verschulding de pagt penningen tot ultimo julij 1795.
Fol: 299-301.
Dog op do bij zijn request aangenomen conditie. Fol:
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299-301.
Voorstel van den ontvangen generaal van Riemsdijk om
aan de pagters tot drie maanden toe uitstel van betaling
te mogen geven. Fol: 301-310.
Onder offerte van borgstelling voor die som. Fol: 301310.
Wat daar op in aanmerking is gekomen. Fol: 301-310.
Gerequireert desselvs nadere opgave hoe die
borgstelling moet worden geconsidereert. Fol: 301-310.
Waar mede zig de Heer Gouverneur Generaal Alting
belaste. Fol: 301-310.
Communicatie van gewezen zijne edelheid daar
omtrent. Fol: 301-310.
Wat daar op in consideratie is gekomen. Fol: 301-310.
Uit hoofde van welke in voormelde voorstel uit heeft
kunnen worden getreeden. Fol: 301-310.
Informatie aan de Hoge Regering om de betaling der
pagtpenningen op den onder voet te doen gevolg
neemen. Fol: 301-310.
En de dispositien op de daar omtrent te doen verzoeken
aan haar gedefereert. Fol: 301-310.
Gedefereerde dispositie van de Hoge Regering op twee
verzoeken van de pagters Jan Jablong en Oeij Poseeng
om surcheance van de betaling der pagtpenningen. Fol:
310-312.
Met order tevens om de securiteit voor de kompagnies
in het oog te houden. Fol: 310-312.
Den kapitain ter zee Hendrik Stoete met zijne officienen
van de betaling der inkomande regten gelibereert voor
de helft. Fol: 312-319.
Geaccordeerde instantie van der pagter derselver dat
zoortgelijke vergunningen niet tot andere mog worden
geesctendeert. Fol: 319-321.
Met uit zondering egter om de daar bij aangehaalde
reedenen voor de officieren van de pacquet boat de
kraaij. Fol: 319-321.
Geaccodeerd verzoek bij provisie van zekere alhier
gearriveerd Macaasch handelaar dat de betaling van
ankeragiegeld in de pagt der inkomen de regten ten
zijnen respecte op den vorigen mag continueeren. Fol:
322-333.
De Macaasche handelaars zijn niet begreepen onder het
gestatuarde bij publicatie van den 9 september 1794
relatiev het verhoogde ankeragiegeld en de verkoogde
pagt der in en uit komende regten voor schepen van
vreemde natien. Fol: 322-333.
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Gedefereerde dispositie aan het welbehagen van de
Hoge Committenten over de heffing van den 50
penningen het ambtgeld van kompagnie dienaren op
China. Fol: 333-339.
Omtrent verscheide gedane en nogte doene verzoeken
om bevrijding van ambtgeld moet de Hoge Regering
van elucidatie dienen. Fol: 339-340.
Verzoek aan de Hoge Committenten om in mindering
van den generalen geldeisch India bij provisie te willen
voorzien met 30000 gulden heele halve en quartgulden.
Fol: 340-343.
Verzoek aan den pro interim Directeur Generaal om
deselve bekend te stellen bij den eisch van contanten uit
Nederland. Fol: 340-343.
Bedeelde consideratien en reflectien nopens het
schielijk onbekwaam raken en den verkoop in Bengalen
van het schip de Zeebouwer. Fol: 343-346.
Dat den Bengaalsche Ministers informatien hebben
bekomen van de gebreken. Fol: 346-348.
Egter hebben wij ten overvloede getragt zo veel
mogelijk te onderzoeken. Fol: 348-351.
Dat zij meerder voortvarendheid hadden kunnen
gebruiken tot de eerste of gewoone visitatie van het
schip. Fol: 351-352.
Besluiten een zo zwaar schip als de Zeebouwer op de
wal te haalen. Fol: 352-354.
Dat de Captein Hulder bij zijnen verantwoording van
den 17 Junij 1794 heeft opgegeeven. Fol: 354-358.
Dat de eerste vorzaak van den jammerlijke toestand
waar in die kiel is gevaakt. Fol: 358-361.
Dispositien op een berigt door de Hoge Regering
overgebragt nopens de testellen order en bepalingen ter
bereiking van het oogmerk van Commissarissen
Generaal tot voorkoming van de ongeregeld heden
welke uit de ontijdigs monstering van 'skompagnies
scheepen voorts sprooten. Fol: 361-367.
De berichten in bedenking gegeeven hoe zeer het
mogelijk was dat er gevallen konden gebeuzen. Fol:
367-370.
Gevordert bericht van de Hoge Regering nopens de te
maken schikkingen tot het beletten van dieverijen en
frandes bij het transporteeren van goederen na boord
zonder scheeps officieren daar toe te emploijeeren. Fol:
370-372.
Gevorderd bericht van den opperequipagiemeester
nopens het emploi van Chineesen en Coelijs of
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Inlandsche huurlingen op de werf in steede van Europe
ten einde dezelve te menageeren. Fol: 373-374.
Aan de Hoge Regering opgedragen om zekere
beschrijving van een beproefd middel tot conservatie
van het drinkwater aan boord etcetera te doen drukken.
Fol: 375-377.
Bedeeling van zekere verschillen in de chertepartij van
het ingehuurde schip de Jonge Bonifacius met die van
andere ingehuurd scheepen. Fol: 377-381.
Dispositien genomen op de consideratien van den Raad
Extra Ordinair Neun op een bericht van de opper en
onderequipagiemeester nopens eenige wezendlijke
benodigdheid op de equipagiewerf dienst doende
perzonen. Fol: 382-405.
Wij hebben derhalven overeenkomstig met deze
voorstellen van den berigten goedgevonden. Fol: 405413.
Recommandatie aan de Hoge Regering omtrent den
afstand aan partikulieren van de o..kagt aangehoude
kompagnies kas naar tuigen. Fol: 413-415.
Het bericht van der opperequipagiemeester Andriesse
C.S. relatiev het plichtverzuim van de Capitain
Lieutenant Simon Pieterssen naar aan het verlies van
het schip de Batavier moet worden geattribueert in
handen van den advocaat fiscaal gestelt. Fol: 415-418.
Geaccordeerd verzoek van den schipper van het voor de
kompagnies ingehuurd schip de Louisa Anthonij
Hilbrands om een zwaar anker een kabeltouw en twee
trossen van 4 duim ter verkoop aan de wal te mogen
brengen. Fol: 418-423.
Resumtie van de stukken rakende de wijze waar op de
reparatien van vreemde en partikuliere wegen van
komen geschiede. Fol: 423-431.
Bij die gelegenheid heeft de Heer Commissarissen
Generaal Frijkenius nog geexhibeerd en in het besoigne
voorgeleezen de aan teekeningen. Fol: 431-437.
Aanbieding van diverse stukken relatiev de Straat Balij
en de welgelegendheid van dezelve. Fol: 437-441.
Der lieutenant Colonel Schaffer gelast van bericht te
dienen nopens de bekome informatien dat voor de
Inlandsche militairen meerder gagien genoten wierden
als er manscheppen prasent waren. Fol: 441-442.
Dispositie op een bericht van den twede major van het
Regiment Wurtemberg van den Majoor Von Netzen
nopens de gesteltheid dier manschappen op de
veldschans Meester Cornelis. Fol: 442-469.
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Dispositie daar op besoignen geresumeerde hoe veel
van de tot dat Regiment behorende manschappen aan de
veldschans Meester Cornelis. Fol: 469-472.
Dispositie op een missive en bijlagen van
Commissarissen ter zee te velde tot voldoening aan het
paragraaf 98 vermeld requisit. Fol: 472-477.
Resumtie van de stukken omtrent eenige monsters van
waterpotter op Mr Cornelis van Bantam waren
gerequireerd. Fol: 477-480.
De voordragt van commissarissen om onder zekere
bepalingen en ordres met den verkoop van Arak te laten
continueren. Fol: 480-482.
Voorstel om aan der soldaat een smakelijke en
minderschadelijke te verschaffen door aldaar voor een
prijs die ze matig mogelijk bepaald. Fol: 482-483.
Geaccordeert dat om den soldaat te gemoed te koomen
compagnies wegen tot de toe bereiding der spijzen ter
behoeven. Fol: 483-486.
De menage van den soldaat spijziging op Meester
Cornelis geleegen. Fol: 486-488.
Ophelderingen door Commissarissen ter zee en te volde
gegeeven omtrent de klagten van de Majoor Von
Netzen. Fol: 488-492.
Hebben geen voor werpen van het deliberatie
uitgeleverd. Fol: 492-493.
Besluit om de onder ultimo (31) augustus 1794 aan
handen
geweest
zijnde
restanten
in
het
provisiemagazijn door den eerste administrateur allen te
laten beeedigen. Fol: 493-499.
Verzoek van den administrateur in de negotie
pakhuizen op Onrust en de Kuiper om 3553 ponden
peper bij de boeken te mogen afschrijven. Fol: 499-506.
De administrateurs voortaan verantwoordelijk gestelt
voor de spillagie tusschen de wal en scheepsboord
vallende. Fol: 506-508.
De 20 Inlandsche militairen die als oppassers bij
gecommitteerde over den inlander dienst doen zullen
door gewezen gecommitteerde worden gesalarisert.
Fol: 508-511.
Het door den Opperequipagiemeester Andriesse C.S.
gemaaktproject om kompagnies slaven ambagter te
laten aanleeren is ten eenemaal ongeraaden voor
gekomen. Fol: 511-513.
De tot de memorie van wijlen den Raad Ordinair
Rademacher gehorende papieren zijn op requisitie van
de Hoge Regering ingekomen. Fol: 513.
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Daar en tegen word nog te gemaakt gezien de resolutie
van het collegie van schepenen van welke uitgaven de
comptoire ten behoeve van de stad nog zoude komen
worden ontheeven. Fol: 514.
Gemaakte reductie in het schrijvwerk op de resp:
comptoiren. Fol: 515-519.
Dispositien op een berigt van de casteels op
verkooplieden betrekkelij getal der klerken en der
zelver bekwaam heeden etcetera op kunne comptoiren.
Fol: 520-537.
Resolutie dat de hoofden der comptoiren welker
berigten nog ontbraken aan de gestelde ordre zouden
beantwoorden. Fol: 537-540.
Als mede op een bericht van den Opperkoopman
Cranssen nopens het negotie comptoir. Fol: 541-549.
De door de Hoge Regering aan het opperhoofd over het
soldij comptoir de geordonneerde schikkingen omtrent
de boeken geaprobeert. Fol: 549-551.
Dispositien op een bericht van den gecommitteerde tot
en over de zaken van den Inlander Nicolaas Engelhard
over de rustverstoring en onveiligheid in de
bovenlanden. Fol: 551-557.
Na de lecture van dit berigt ontboden wij den
gecommitteerde tot en over de zaaken van den inlander
in het besoigne. Fol: 557-563.
Deliberatie getreeden en de door den gecommitteerde
tot en over de zaaken van den inlander voorgestelden
middelen. Fol: 563-587.
Gecommuniceerde zwarigheeden door zijne Hoog
Edelheid Nederburgh nopens evergewezen dispositie.
Fol: 587-591.
Uit hoofde van welke eene uitzondering is gemaakt.
Fol: 587-591.
Het geadviseerde daar omtrent door zijne Hoog
Edelheid Frijkenius. Fol: 591-608.
Remarques daar op van den Heer Commissaris
Generaal Nederburgh. Fol: 591-608.
Het uitschrijven van amnestie is geprefereert. Fol: 608610.
Dispositie op een nader berigt van meerm:
gecommitteerde tot het hier voren vermelde
betrekkelijks. Fol: 610-617.
Geproscribeerde inlandse zwervers en kwaad doeners
van de amnestie uittezonderen. Fol: 617-621.
Aangehouden dispositie op een extract missive der
vergadering van Heren Zeventien relatiev de bezwaren
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der Ambonsche Ministers omtrent het middel van
bestaan. Fol: 621-625.
Is er niets te melden. Fol: 625-626.
Toezending aan de Hoge Regering eene missive en
beilagen van den ambassaders na derwaarts Isaac
Titsingh. Fol: 627-630.
Aangehouden dispositie op een missive en bijlagen de
bedienden aldaar. Fol: 630-633.
De aan gewezen ambassadeur tot geschenk voor der
keiser aldaar mede gegeve ringen zijn weder terug
gesonden. Fol: 633-635.
En vervolgens in de grote geldkamer te verzending naar
Nederland geborgen. Fol: 633-635.
Ontzegd verzoek aan het afgaand opperhoofd van
Andreas Everhardus van Braam om met die zelf de
magt te mogen repatrieeren als een Japans opperhoofd.
Fol: 635-637.
Voorstel aan de Hoge Regering om dit gouvernement
zo spoedig mogelijk met rijst te voor zien. Fol: 637-638.
Gedefereerde dispositie aan de Hoge Regering op een
sekrete missive der ministers aldaar nopens eene door
den Riouwsche Prins aan den gouverneur gedane
boodschappen. Fol: 638-641.
Verloore rijze van de Pakketboot de Luchtbol. Fol: 641643.
Qualificatie op den Heer pro interim Directeur Generaal
tot het sluten van een bevragtings contract met den
Engelschen Capitain Greenwaij. Fol: 643-650.
Dispositien tot introductie van eene nieu beheering van
zaken aldaar voor den aanstaande. Fol: 650-652.
Projecten voor compagnies belang te prefereeren
namelijk houglij met dies geheele omslag. Fol: 653654.
Consideratien van den Heer Commissarissen Generaal
Siberg dat van de possessie op compagnie eigen
comptoiren. Fol: 654-660.
Reductie van compagnies omslag in Bengalen
mitsgaders het beraamen der dienstig geachte
schikkingen. Fol: 660-667.
Het plan van den Raad Ordinair Isaac Titsingh met dat
van den Heer Commissaris Generaal Siberg dat bestaan
in 93 koppen zo europeesen als inlanders te weeten. Fol:
667-673.
Het plan op het stuk der maandgelden en andere in
komsten voor de dienaaren door den Heer Commissaris
Generaal Nederburgh ontworpen. Fol: 673-679.
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De aanmerkingen van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh dat de behandeling der inkomsten van de
dienaaren voor een groote simplificatie vatbaar was.
Fol: 679-681.
Deliberatie over het plan van reductie door deb Raad
Ordinair Isaac Titsingh bij zijne bedenkingen
voorgesteld. Fol: 681-709.
De Bedenkingen van den Raad Ordinair Isaac Titsingh
als de consideratien van den Heer Commissaris
Generaal Siberg voorkomende. Fol: 710-719.
De verkiesing van bequaame dienaaren ter beheering
van compagnie zaaken in Bengalen. Fol: 719-726.
De Heere Commissaris Generaal Frijkenius heeft egter
verklaard zig niet te konnen conformeeren met het
ontslag uit het fiscalaat van en de verdere dispositie
over Lodewijk Reaal de Bas. Fol: 726-733.
De aanbieding van den Malacca Johan Hendrik Meijer
om onder zekere conditien amfioen van daar herwaarts
over te voeren geaccepteert. Fol: 733-738.
Voorlopige deliberatien omtrent de opbrake of reductie
van kompagnies komptoiren. Fol: 738-739.
Dispositie betrekkelijk de generale lasten en winsten
aldaar. Fol: 739-746.
Aangehoude dispositie op een berigt des wegens van
den gewezen gouverneur aldaar van de Graaff
ingekomen. Fol: 739-746.
Vergoedingen aan de Ceilonschen Ministers aldaar
opgelegd nopens de ongequalificeerde afzending van
scheepen na herwaarts. Fol: 746-752.
Berigt elk afzonderlijk geresumeerd betreffende
deliberatie gebragt zijnde heeft de Heer Commissaris
Generaal Nederburgh in het besoigne gecommuniceerd
en voorgeleezen. Fol: 752-771.
Qualificatie op de Hoge Regering om particuliere tot
het vervoeren van rijst naar derwaarts te animeeren. Fol:
752-771.
Aangehouden de dispositie nopens de opbrake van daar.
Fol: 771-775.
Genomene maatregulen tot verzending van geld en
brieven na derwaards. Fol: 775-783.
Dispositie op een missive der ministers aldaar niet
betrekking tot de interdictie tegens het admitteeren op
Java van scheepen en vaartuijgen van Ambon en Banda
komende. Fol: 783-794.
Wanneer voorse: interdictie ook op partikuliere
vaartuigen op Java en Cheribon thuishoorende van
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aplicatie zal moeten worden gemaakt toont de text. Fol:
794-797.
Toezending naar derwaarts van 60 in de Hollandsche
Engelsche
eb
Fransche
taalen
geschreven
verpraibrieven. Fol: 797-798.
Dispositie op diverse verzoeken van zekere van
Malacca te Sourabaija aangekomen Barisij de Kloret
voerende een vaartuig onder Cochim Chinasche vlag
genaamt de Armide. Fol: 798-812.
De ter bekruissing tegens de zeerovers aldaar dienende
brik de Beschermer herwaarts als ontboden. Fol: 813815.
En de pakketboot de kraaij gearmeerd ter voortz: einde
na derwaarts gezonden. Fol: 813-815.
Is er niets ter dispositie waardig voorgevallen. Fol: 815816.
Zijn verscheide besluiten genomen tot bescherming der
vaartuigen die de peper van de Lamponsche districten
derwaarts mosten transporteeren. Fol: 815-816.
Afwagting van het welbehagen van hun wel edele hoog
achtbaaren omtrent de gedane voordragt relatiev de
rang van den gouverneur aldaar. Fol: 816-819.
Aangehoude dispositie op het verzoek der ministers
aldaar om te mogen worden ontheeven van zeker
minder rendement op eene quantiteit van daar na
herwaards gezonden. Fol: 819-820.
Dispositie ter verbeetering van het schoolweesen
aldaar. Fol: 820-822.
Schikkingen tegens den overvoer van partikuliere
goederen na herwaarts met kompagnies scheepen voor
dat de bepaalde vragt gulden aldaar in kassa zijn getelt.
Fol: 822-827.
De Heer Commissaris Generaal Nederburgh
communiceerde dat de water fiscaal Popkens zijn Hoog
Edelheid had vertoond menifesten. Fol: 827-834.
De eed van trouwe en eerlijke behandeling moet in het
vervolg van alle administrateurs zo als bevoorens
worden afgelegd. Fol: 835-842.
De door de opperkooplieden des kasteels op gemaakte
notitie der in de grote geld kassa te vinde borgtogten aan
deselve als niet voldoende terug gegeven. Fol: 842-843.
Gedefereerde schikkingen aan de Hoge Regering
nopens het borgstellen door dienaren aan welke
administratien worden gefieerd. Fol: 843-848.
De gerequireerde opgaven der inkomsten van de
dienaren zo wel hier als op de buiten komptoiren zijn
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ingekomen. Fol: 848-851.
Koopman Koene Koenes gecontinueerd als fiskaal op
Ambon. Fol: 851-856.
Nopens de veroulling der opengevalle diensten van
hoofd administrateurs in de gouvernementen Ternaten
en Macasser de nodige qualificatie verleenen. Fol: 851856.
Dispositie op eene nadere verantwoording van den op
Opperkoopman Andries Hartsinck als gewezen eerste
Resident te Sourakarta nopens het door den gewezen
Gouverneur van Java Jan Greeve hem ter laste gelegde.
Fol: 856-859.
Groot gebrek aan zeevarende militairen artilleristen
dienaren van de chirurgie en ambagtslieden om
schreeven. Fol: 859-861.
Ontzegd verzoek van den Captein ter zee Dirk
Varkevisser Dirksz om aan de vrije vaart te mogen
overgeen. Fol: 861-873.
Verleende qualificatie op de Hoge Regering tot het
afstaan van twee gemeene zeevarende aan den vrije
vaart gelicentieerde Captein ter zee Wijnand de Groot.
Fol: 873-880.
De ministers en bediendens op de respectieve buiten
comptoiren monopolie drijven in den partikuliere
handel geinterdiceert. Fol: 880-884.
Deliberatie genomen de vraagen der Hoge Regering
over de een bepaaling te maaken tegen welken prijs
berekend moesten worden de equipagie goederen. Fol:
884-886.
Nopens de door Johannes de Freijn van Cochim van
gebragte amfioen heeft de advocaat fiscaal geen actie.
Fol: 887-889.
Onder het hoofddeel van domeinen gezegd wat daar
omtrent te bedeelen. Fol: 889-892.
Beraamde schikkingen tot convoij der retour bodems
van de eerste bezending buiten Straat Sunda. Fol: 892899.
Deliberatien enberaamde schikkingen nopens die van
de twede bezending. Fol: 899-902.
Berigten wegens de aankomst op Mauritius van drie
Fransche oorlogs. Fol: 903-909.
Commandeur van Bantam ontvangen in houdende
communicatie dat van de uitkijk te Anjer gezien waren
12 schepen leggende onder het noorden-eiland. Fol:
909-918.
Deliberatie genomen of het nog geraaden zoude weezen
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de voorschreeven retourschepen de reise naar
Nederland te laten voortzellen. Fol: 918-923.
De
Heer
Commissaris
Generaal
Frijkenius
communiceerde wijders in het besoigne dat de gemeene
zeevaarende op de jongst van vertrekken retourschepen.
Fol: 923-927.
De noodzakelijkheid te vereischen dat in het gewapend
schip Christophorus Columbus en het mede gewapend
schip de Hertog van Brunswijk de toen zeil vaardig
leggende retourschepen door Straat Sunda tot in zee te
convoijeeren. Fol: 928-932.
De Captein van het schip Ceilon Martin Fredrik
Oldenburg is tot wimpelvoerder aangestelt. Fol: 932942.
Het schip Christophorus Columbus naar Straat Sunda te
vertrekken en dat het schip Macasser op het gegeeven
Sein om onder zeil te gaan was blijven leggen. Fol: 942944.
Outdektlek aan het schip Macasser. Fol: 944-957.
Genome pracautien nopens het op vertrek van het
ingehuurd schip de Jonge Bonifacius. Fol: 957-960.
Verzoek aan den Heer Commissaris Generaal Siberg
om de schepen Louisa en Anthonij en het vertrouwen
met allen spoed te laaten beladen. Fol: 960-961.
Gerequireerd berigt van den Commissaris opzigter over
de equipagiemeester van de Weert in hoe verre de
zeevarende op de Erfprins deel hebben gehad in de
hereeming van het schip Houtlust. Fol: 961-964.
Geaccordeerd verzoeken van den krijgs gevangen
gemaakte Franschen Captein Drieur van de Hoge
Regering. Fol: 964-969.
Protest van den Heer Commissaris Generaal Frijkenius
omtrent de aanhouding der gewezen brik. Fol: 969-972.
Gearresteerde missive aan den Gouverneur Generaal
van Isle de France Malartic. Fol: 972-975.
Het alhier nog aanweezig zijnde gedeelde der equipagie
van de fregatten La Recherche en L'Esperance zijn met
voormelde brik vertrokken. Fol: 976-980.
Twee mattrosen zijn daar ver in 'skompagnies dienst
aangekomen. Fol: 980-981.
Verleende permissie aan den Fransche Captein Drieur
om met meerm: brik te vertrekken. Fol: 981-982.
Relaas wegens de slagte behandeling door de Franschen
den van Mauritius terug gekomen krijgs gevangene
aangedaan. Fol: 983-989.
‘slandsschip de Amazoon en het gewapen compagnies
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schip de Hertog van Brunswijk na Java gezonden ter
verdrijving van den aldaar kruisserd Fransch schip. Fol:
989-992.
Gevraagde alucidatie door de Hoge Regering
betrekkelijk den zi van het door Heer Commissarissen
Generaal aangeschreven nopens het douceur voor de
officieren op compagnies gewapende schepen. Fol:
992-995.
Het verder voor gevallene nopens de order en
recommandatie aan de Capitain der gewapende
compagnies schepen betrekkelijk het ontdektlek aan het
retour schip Macasser. Fol: 995-1011.
Aanbieding van afschriften van de nevens staande
secrete resolutien. Fol: 1011-1013.

1795 april 25 - 1795 juli 4
Bijlagen

4 juli 1795
• Register der bijlagen gehoorende tot de missive van
Heeren Commissarissen Generaal over gele Nederlands
Indie en de Kap de Goede Hoop, de welke onder
huidigen datum werd afgezonden aan de welkdele Hoog
Achtbaare
Heeren
Bewind
Hebberen
der
Nederlandsche
Oost-Indische
Compagnie
ter
vergadering van Heeren VIIInen. Fol: 1 - 10.
Zd
• Geformeerd door den gerepatrieerden eersten Secretaris
Daniel waar na zouden moeten worden bereekend de
zuivere voordeelen door de compagnies op de
Japansche handel behaald van 1784 tot 1793, annex
eene lijst van de daartoe benodigde opgaven. Fol: 1 24.
• Bericht van den Raad ** Ordinaris en Visitatien
Generaal der Indische Negotie boeken Coenraad Martin
Neun omtrent de behaalde zuivern voordeelen met
voortszien handel en bijlagen gequoteerd A:B: en C.
Fol: 25 - 62.
• Consideratien van de Heer Commissaris Generaal
Nederburgh op gem: berigt neeven twee verbeeterde
bereekeningen dien handel betreffende gequoteerd A en
B. Fol: 63 - 87.
16 mei 1795
• Extract resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal in dato 16 Meij en 13 Junij J:L: op woorden
stukken genoemen. Fol: 88 - 95.
Zd
• Notitie van zoodanige voor retouren naar Nederland
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dienen en in de boekjaaren 179 0/8 in 1792/3 in
gezameld zijn. Fol: 96 - 97.
7 maart 1795
• "Extract resolutien van Heeren Commissarissen
Generaal in dato 7e Maart J:L: genomen omtrent
Bengalen.
De bedenkingen neevens van den Raad Badenair
Fitsibgh de consideratien van de Heer Commissaris
Generaal Siberg en de daar op gevolgde van den Heer
Commissaris Generaal Nederburgh gequotardeen A:B:
en C. Fol: 98 - 169."
Zd

•

•
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•

•
•

"Copia verslag van Consideratien van den Heer
Commissaris Generaal Nederburgh omtrent de Kust
Chormandel.
Een bijvoegsel tot de zelve annex eenje korte
aantooning van de behaalde voordeelen.
Daar een kuste op het Japans staafhooper zedert De
Bock jaaren 178 5/8 en de jongst aan landen zijnde b**
in** de consideratien van den Heer Commissaris
Generaal Frijkenius daar omtrent gequoteerde A: B: C:.
Fol: 170 - 239."
Aanteekeningen van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius op de aanmerkingen van de Heer
Commissaris Generaal Siberg, en daar op gevolgde
reflectie van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh relatief het geleerd requisitie door de
vergadering van zuij gedaan bij missive van den 11
Januarij 1796. Fol: 240 - 271.
Calculative bereekening van ontvang in uitgave bij de
Nederlandsche Oost Indische compagnie zoo in
Nederlands als in Indie te doen, wanneer men mogt
besluijten voorzaan alleen met gehuurrde scheepen te
vaaren, en alle omslag der eige navigatie af te schafen,
der directie vaart en handel op het Rijk van China. Fol:
272 - 278.
Calculative bereekening van ontvang in uitgave
betrekkelijk den directen vaart en Handel op het Rijk
van China. Fol: 279 - 280.
Nota van het bedragen der onkosten van scheepen over
alle de comptoiren in de laaste boekjaaren waar van de
boeken althandel aanhanden zijn, neevens de scheeps
zoldijen sijnde de ongelden van de Chineese huurlinge
onder de onkosten van schepen ter deeser hoofdplaatsen
vermits alhier alle de afbetaalinge van der selve maand
gelden geschiden bij een getrokken. Fol: 281.
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28 maart 1795
• Aaris van den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
op voorschreeve aantekeningen van den Heer
Commissaris Generaal Frijkenius. Fol: 282 - 296.
• Nota van de suijvere inkomsten behaald op de
onderevolgende comptoiren volgens de jongste drie
aan handen zijnde negotie boeken - met aanwijsinge
hoe veel dezelve de jaaren door een gereekend over elk
comptoir in het bijsonder, en alle de comptoire
gesamentlijk hebben bedragen. Fol: 297 - 298.
• Notitie van de fijne specerijen namenlijk foulij Noord
Nagulen is Camuel in den tijd van van de jongste vrij
jaaren, op de natomeldenen buijten comptoiren,
volgens de aanhanden zijn de boeken verkogt, gelijk
mede van het Jappanse slaaf koper onder aantooning
den prijzen en wat daar op gewonnen is. Fol: 299 - 305.
• Nota der behaalde winsten ten comptoir Japan
geduurende de vijf jongste boekjaaren of van 178 89/90
tot 1793/4 inclusive. Fol: 306.
• Calculatie van het product den jaarlijkse retouren uit
Indie en Nederland. Fol: 307.
• Aantooning van de voordeelen door de comp behaald
op de naar Indië verzondene duiten in 10 Jaaren of van
1788/9 tot 179 2/3. Fol: 308 - 311.
• Korte aantooning der lasten gevallen op de
Natemeldene comptoiren getrokken uit d'jongste alhier
aan handen zijnde negotie boeken, als meede ter deeser
Hoofdplaats te weten. Fol: 312 - 313.
• Slot op de Bataviase negotie boeken onder ultimo
Augustus 1794. Fol: 314.
7 juli 1795
• Memorie van elucidatie op voorsche: negotie boeken
van fen Heer Commissaris Generaal Siberg in dato 7
Julij 1795. Fol: 315 - 321.
21 maart 1795
• Berigt van den geweeze Gouverneur van Ceijlon van de
graaf omtrent de casten en inkomsten van dat
gouvernement. Fol: 322 - 331.
31 januari 1795
• Vergelijking van de door den boekhouder van 'slands
inkomsten volgens disselfen ter vergadering van den 23
Januarij 1795 ingediend berigt ontfangente inkomsten
geduurende het boekjaar 179 3/4 tegens de sommen
waar op dezelve door de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal bij zecker schriftuur sub dato

H O G E C O M M I S S I E | 1378

24e Julij 1793 gecalculeerd geworden zijn met
aantooning van 't meerdere en mindere te moeten, in No
179 3/4 hebben zijn gecalculeerd dezelve opgebragt
geworden op meerder minder. Fol: 332 - 333.
Zd
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•
•
•
•
•
•
•

Extract uijt de specificke opgave in dato 4e April 1792
door Heeren Militaire Commissarissen aan Generaal en
Raaden gedaan van het getal troupen, het welk door hun
Ed: voor ieder der respectere gouvernementen was
voorgeslagen en hoe veel de jaarlijkse kosten, daar van
zouden beloopen zo aan gagien kostgelden, randsoenen
als verdere Emolumenten. Fol: 334 - 335.
Notitie van het getal der dinaaren van Politie, Justitie
den commercie, als mede die welketot de kerken en
schoolen ende genelst kunde behooren, na de jongste
monsterollen van 1794. Fol: 336.
Notitie van het bedragen der rekening van fortificatien
en timmeragien van A 177 0/1 tot 17 79/80, over geheel
India te weeten. Fol: 337 - 341.
Compatie van het bedragen der gezamentlijke
reekeningen van timmeragien en fortificatien over de
natemeldene comptoiren in de boekjaaren 17 88/89 en
17 92/93 respectivelijk. Fol: 342.
Vergelijk van het kostende der Chialooppen en mindere
vaartuijgen op de voorsz: buiten comptoiren in Indie in
de boekjaaren 178 8/9 en 1792/3. Fol: 343.
Comparative vertoning van het kostende der
hospitaalen over de onderstaande comptoiren in de
boekjaren 17 88/89 en 17 92/93 respectivelijk. Fol: 344.
Nota van de jaarlijkse onkosten op reekening van
confescatie geduurende de drie jongst aanhanden zijnde
boekjaaren gedragen. Fol: 345 - 346.
Nota van de jaarlijks onkosten op reekening van
Schenkagie geduurende de drie jongst aanhanden zijnde
boekjaaren gedragen. Fol: 347 - 348.
Calculatie van het bedragen van den inkoop der
retouren. Fol: 349.
Last reekening van de retouren welke bij vervolg
jaarlijksch uijt Indie zullen kunnen werden verzonden.
Fol: 350 - 352.
Notitie van zodanige pond goederen als op hedige
datum voor Nederland in de negotie pakhuizen
aanhanden zijn te weeten. Fol: 353 - 355.
Last reekening der scheepen ruimte tot de vaart in Indie
de nodigd gereekend op f 12 - prlasp 's maands
uitgezonderd het Japan sche vaartwater waar voor f 15
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is gesteld uithoofden der mindere risico aldaar. Fol:
356.
Ontwerp hoedanig de vaart met particuliere ingehuurde
scheepen tot meeste profijt van de Oost Indische
Compagnie zoude behooren te worden gedirigeerd. Fol:
357 - 389.

1795 mei 1 - 1795 augustus 30
Minuut
Nr. 4. Verslag is van 1795 augustus 30.

30 augustus 1795
• Aanbieding van het 4de gedeelte van het generaal
verslage. Fol: 1-2.
• Brieven der vergadering van Heren Zeventien door de
verschillen de gerugten van den toestand der zaaken in
Europa. Fol: 2-7.
• Met relatie tot de hoofdplaats Batavia kwam op den 1
augustus bij ons en deliberatie een aan ons door den Heer
Commissarissen Generaal. Fol: 7-17.
• Aanstelling van Godfried Christoffel Fetmenger en
Albertus Henricus Wiese tot Raden Extra Ordinair van
Indie. Fol: 17-20.
• Gouverneur Generaal Mr Simon Hendrik Rose
provisioneel tweede secretaris der Hoge Regering. Fol:
20-21.
• Aan den gewezen provisioneel secretaris Godfried
Christoffel Fetmenger surplus van gagie geaccordeerd.
Fol: 21-25.
• Remonstrantie en adres van dezelve tegens de
opeijsching der procedures van Thomas Ijrons. Fol: 2539.
• Deeze stukken maakten dan deliberatien dragen. Fol: 3940.
• Advis van den Heer Commissaris Generaal Nederburgh
daar omtrent. Fol: 40-44.
• De Raad gelaast om die stukken bij haare register van de
Raad te roijeeren. Fol: 44-47.
• Recommandatie aan dezelve om brieven aan Heeren
Commissarissen Generaal gezamentlijk te onderteekeen.
Fol: 47-49.
• Godfried Christoffel Fetmenger prasident van den raad.
Fol: 49-54.
• Voormelde Heer Godfried Christoffel Fetmenger heeft
aan voormelde aanstelling gedefereerd. Fol: 54-57.
• Dog conformeerd gemelde zijn edelheid zij met de aan
den Raad geordonneerde roija. Fol: 57-64.
• Productie der schriftelijke aanmerkingen door
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evengemelde zijn hoogedelheid Frijkenius op het advis
van den Heer Commissarissen Generaal Nederburgh
relatief meermelde remonstrantie. Fol: 64-65.
Onzegd verzoek van meermelde geweezen Raden van
Justitie om de redenen van hun ontslag te mogen weten
ter eijnde zig te kunne verantwoorden. Fol: 65-66.
Gedefereerde dispositie aan de Hoge Regering op
diverse door hun gedaane verzoeken met relatie tot
hunne het huijs reijze. Fol: 66-67.
Productie door den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh van hoogdesselfs voormelde contra
aantekenigen. Fol: 67-71.
Berusting in de procedures tusschen het officie fiscaal en
den Capitein Lieutenant ter zee van den Raad van Justitie
omtrent Thomas Ijrons. Fol: 72-74.
Geaccordeerd verzoek van dikwerf gemelde geweezene
Raden van Justitie om zeederd den dag van hun ontslag
tot hun vertrek toe hunne emolumenten te mogen
genieten. Fol: 74-84.
Aan Mr Willem Arnold Velingius geaccordeerd om voor
beide de regtbanken te postuleeren. Fol: 84.
Aan het ordinair lid Mr Gijsbertus Adrianus Jan
Heldewier geaccordeerd geduurende zijn springtogtje
naar Java te laaten van het douceur en de emolumenten.
Fol: 84-87.
Bij het afpakken en fweegen etc. van verkogte specerijen
zullen gecommitteerden uijt den Raad van Justitie
vaceeren. Fol: 87-91.
De huijsvrouw van Mr Christianus Henricus
Christophorus Wegener gereleveerd van het aangaan en
passeeren van zeekere door haar en haar voormelde
gepasseerde acte van revocatie. Fol: 91-95.
Aan het geassumeerd lid Opperkoopman Pieter Walbeek
geaccordeerd behoud zijnen gagie. Fol: 95-97.
Ontzegde verzoeken van Willem Hendrik van Bijland
om de door der Raad van Justitie te Paliacatta en alhier
tegens hem geentameerde procedures wegens het op
Paliacatta ter zijnen lasten gelegde te mortificeeren etc.
Fol: 97-102.
De in textu vermelde persoonen uit hoofde de tegens hun
uitgebragte beschuldigingen wegens het crimen
nefandum in handen van den Avocaat Fiscaal gesteld.
Fol: 102-103.
Uijt gestelde dispositie op het verzoek van de huijsvrouw
van den gewezen capitein ter zee Christiaan Laurens
Koster om gedeetelijke annulatie der tegens haaren man
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geslagen sententie wegens het neemen door de Fransche
van het schip Houtlust. Fol: 103-108.
Jacobus Martinus Balje - Vide Prasident en
Administrateur van de Waterpoort Herman Adriaan
Nederburgh den Capitein der Burgerij Charles Joseph
Balmain en Onderkoopman en Kassier van den
generalen ontvangst Cornelis Eekhout tot leeden
mitsgaders Opperkoopman Andries Hartsink tot
drossaard aangesteld. Fol: 109-111.
Heeft geene stoffe van deliberatie op geleeverd. Fol: 111.
De Raad Ordinair Wiegerman als president ontslagen.
Fol: 111-112.
de Hoge Regering gelast om den staat der weeskamer
exactelijk te laten opneemen. Fol: 112-113.
Jan Jacob Vogelaar tot secretaris aangesteld. Fol: 113114.
De Hoge Regering opgedragen om nopens het bestaan
van der secretaris schikkingen te maken ten einde de
particuliere dispositie over gelden te doen cerfeeren. Fol:
114-117.
Gering rendement der laaten verkogte amfioen. Fol: 118120.
Verklaring van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius daar op. Fol: 120-124.
Schriftelijke aanmerkingen van den Heer Commissaris
Generaal Siberg op de voormelijk aan tee keningen van
den Frijkenius. Fol: 124-125.
Onder alle deeze hoofd deelen is er niets merkwaardigs
voorgekomen. Fol: 125-126.
Eenige baalen op Java geprepareerde kapok naar China
gezonden om te zeen of met dat articul aldaar voordeel
te behaalen is. Fol: 126-129.
De pakhuijzen op het Eiland de Kuiper tot berging van
zuiker geemploijeerd. Fol: 129-143.
Ter verkrijging van contanten heeft men garrioffel
nagulen en staafkoper aan een Armenisch koopman ter
vervoer naar de west moeten verkopen. Fol: 143-145.
Deliberatien omtrent den contanten vervoer naar China.
Fol: 145-169.
Aangehouden dispositie op de door 'slands Capitain
Kuvel verzogte adsistentie met contanten ter uijtbetaling
aan de equipagie van 'slands fregat d'Amazoon. Fol: 170171.
Aan den sabandhaar reijnst zijn voor contanten
specerijen afgestaan ter vervoer naar China. Fol: 171176.
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Drie door de Ceilonsche en Bengaalsche ministers op
deeze hoofdplaats getrokken wissels zijn met koopman
schappen voldaan. Fol: 177-195.
Gerequireerde consideratien der Hoge Regering over den
verkoop van 'scompagnie koopman schappen voor
zekere bepaal de prijzen ter verkrijging van contanten.
Fol: 195-205.
De 'slands Capitain Dekker geadsisteerd tegens wissels
op het admiraliteits collegie met contanten ter
uijtbetaling aan zijne equipagie haaren maandgelden.
Fol: 205-211.
Verdere deliberatien over den verkoop van 'scompagnie
koopmanshappen. Fol: 211-226.
Wat de Heer Commissarissen Generaal Siberg nopens de
wijze waar op voormelde drie wissels zijn voldaan heeft
gecommuniceerde. Fol: 226-229.
Voor de gelden die 'slands Capitain Kuvel en Dekker bij
de compagnie hebben opgenomen zijn wissels op de
admiraliteijts collegie geaccepteerd. Fol: 229-230.
Approbatie van het door de Hoge Regering gedeclineerd
verzoek van de Heer van Riemsdijk ter inkoop van
'scompagnie koopmanschappen. Fol: 230-233.
Aanbieding van een nieuwe wassende zeekaart van Cabo
de Goede Hoop tot het land van de Eerdragt en de
Moluccos. Fol: 233-235.
Geheel afgevande scheepen moeten aan het huis van den
Capitain Chinees dog dezulle welke nog tot den
particulieren handel emploijabel zijn in het Heeren
Logement worden verkogt. Fol: 235-237.
De opperequipagiemeester (korosi) het schip den Arend.
Fol: 237-239.
Aanbieding der secrete resolutie van den 6 en 20 juni
relatief twee adressen van Commissarissen ter zee en te
velde nopens de defensie alhier. Fol: 239-250.
Aan de van Ceilon in 1794 overgekomen 38 Europesche
militairen welke vrouwen en kinderen hebben is
permissie verleend om weder naar derwaards te
vertrekken. Fol: 250-252.
Finale dispositie op de onder paragraaf 64 vermelde
adressen van Commissarissen ter zee en te velde. Fol:
252-266.
Verleen de qualificatie aan Commissarissen ter zee en te
velde tot het in dienst aan nemen van 58 Javaansche
Arthilleristen. Fol: 266-271.
Item tot de terugzending naar Java van 59 onbekwame
Madureesche en Sumanapsche militairen en ontbieding
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van daar van 104 jonge en gezonde manschappen. Fol:
271-275.
gedefereerde dispositie aan de Hoge Regering op een
request van de weduwe van wijlen den Directeur
Generaal Adriaan Moens houdende verzoekende dat het
op den boedel van wijlen haaren man gelegd bezwaar om
geene andere dan dood schulden te betaalen mag worden
ingetrokken. Fol: 276-295.
Qualificatie Hoge Regering om met diverse restant
soorten van spijkers na hun goeddunken te handelen.
Fol: 295-300.
Bij het afweegen afpakken en afscheepen van specerijen
aan particuliere ter vervoer naar elders verkogt zullen
gecomm: leeden uit den Raad van Justitie vaceeren. Fol:
300-308.
Aangehoude dispositie op de vermoudering der spillage
op de peeper voor de overheeden van ingehuurde
particuliere scheepen bij uit leevering in Nederland. Fol:
308-311.
Van den Capitain James Miller op het Noord
Amerikaansch Schip The Bethzij plat staaf ijzer ingekogt
om met poeder zuiker te worden betaald. Fol: 311-314.
Een berigt van het collegie van scheepenen van welke
uitgaven ten behoeven van de stad de compagnie zoude
kunnen worden intheeven voor onvoldoende beschouwd.
Fol: 314-331.
De gerevideerde memorie van menage voor Cheribon is
na de respective buijten comptoiren gezonden (korosi)to
na de in textu vermelde. Fol: 332.
Verzoek ter nodige voorziening in de uijtzending van
beetere cortex peruviana electa. Fol: 333-336.
Aanbieding van het slot op de Bataviasche negotie
boeken als mede de aanmerkingen daar op van den Heer
Commissaris Generaal Siberg. Fol: 337-338.
De geweesen Bouros Resident Arie Comans wegens het
drijven van smokkelhandel met de Engelschen in handen
van den advocaat fiscaal gesteld. Fol: 338.
Eenige gemaakte alteratien in het middel van bestaan der
Ambonsche Ministers. Fol: 339-343.
Aangehouden dispositie op eene missive van den
Bandasch gezaghebber communicerende de ongunstige
situatie den noten perken aldaar. Fol: 343-346.
Item op een tweede missive en bijlagen bedeelende als
even. Fol: 346-348.
Geexamineerde Papoesche mannetjes noten en foulij
alhier aangebragt. Fol: 348-349.
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Aangehouden dispositie op een missive en bijlagen van
gemelde
gezaghebber
bedeelende
eenige
onderhandelingen der Engelschen met den Prins
Noekoe. Fol: 349-351.
Bedeeling van den uijtslag der preparatie van alhier
voortgekome noten muschaten. Fol: 351-356.
Beraamde maatregulen en middelen tot stuijting van de
geweldige inbreuken der Engelschen op de regten en
belangens van de compagnie. Fol: 357-362.
Aan den perkenier te Banda blanks weegens het misdrijf
geleegen in het herwaards zouden van specerijen brieven
van abolutie verleend. Fol: 362-378.
Bedeelde uijtslag der door den eersten administrateur
Johan Samuel Fredrik Schiffel C.S. genome preuve met
het stoken van olij uijt Papoesche mannetjes noten en
foulij voor rekening van Steenbergen. Fol: 378-383.
Referte aan het berigt van den 4 julij deezes jaare. Fol:
383-385.
is er niets bijzonders te melden. Fol: 385-397.
Voorlopige deliberatien op het door den onderkoopman
en scriba aldaar Jan Babtist Ricard ten lasten gelegde van
het opperhoofd aldaar. Fol: 385-397.
De vaart en handel op Japan voor eerst op den tegens
woordigen gelaaten. Fol: 397-404.
Dispositie op het kortverslag van den ambassadeur naar
derwaards Mr Isaac Fitsingh betrekkelijk desselfe
volbragte ambassade. Fol: 404-408.
Recommandatie aan de Hoge Regering om den
compagnies niet te (korosi) met de (korosi) van
particuliere (korosi) die met haare scheepen op vragt
worden overgevoerd. Fol: 408-411.
De supercargas van 'scompagnies handel aldaar zijn
gelaast de in voorraad zijnde thee herwaarts te zonden.
Fol: 411-412.
Finaale dispositie nopens de op braaken reductie van
'scompagnie comptoiren aldaar. Fol: 413-480.
Twee ingehuurde particuliere scheepen naar derwaarts
aangelegd ter (korosi) van rijst en andere goederen om
van daar met retouren beladen naar Nederland te rug
te(korosi). Fol: 480-492.
De Bengaalsche ministers zijn gelast om het van Ceilon
te verwagte schip behalven met lijwaten en amfioen
mede met goenijs te beladen en het zelve zo spoedig
mogelijk naar herwaards te zenden. Fol: 492-494.
De Ceilonsche ministers zijn gelast om met het
depecheeren
der
voormelde
naar
derwaards
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geprojecteerde scheepen voorige ten dien op zigte
aangeschreeven ordres te observeeren. Fol: 494-496.
De hier vooren paragraaf 65 vermelde 38 militaire zijn
met die scheepen naar derwaards vertrokken. Fol: 496497.
Gedefereerde dispositie aan de Hoge Regering nopens
het ten agteren staan en in ordre brengen der Ceilonsche
negotie boeken. Fol: 497-502.
Betrekkelijk den hatelijke slaven handel in den haven
van cochim is de Hoge Regering het nodige te kennen
gegeeven. Fol: 502-505.
Een van den Heer Willem Jacob van de Graaff
ingekomen adres nopens de aanhouding of opbraak van
de Mallabaar is niet voldoende bevonden. Fol: 505-510.
Gedefereende dispositie aan de Hoge Regering nopens
de door de ministers aldaar verzogte verschoning wegens
het niet in ordre brengen der negotie boeken volgens
circulair aanschrijvens. Fol: 510-512.
Uijtgestelde dispositie op een nader berigt van gemelde
Willem Jacob van de Graaff over de opbrake en
aanhouding van Mallabaar. Fol: 512.
Aanbieding en er secreete resolutie van de Hoge
Regering houdende dispositie op het door den voorigen
voorst van Riouw Sulthan Machmoet gedaan verzoek
om herstelling. Fol: 513-521.
Twee Chineezen van de hun door den Raad van Justitie
te Malacca opgelegde straf ontheeven. Fol: 521-527.
Is om met bijzonders te bedeelen. Fol: 527-530.
De erfgenaamen van den overleeden Joanas Resident
hebben aan desselfs successeus moeten transport doen.
Fol: 530.
Aan den gouverneur een springtogtje naar herwaards
gepermitteerd. Fol: 531-532.
Heeft geen stof van deliberatie verschaft. Fol: 533-542.
Dispositie op een (korosi) missive dat bediends aldaar
aan de Hoge Regering in dato 22 augustus. Fol: 533-542.
Aangehouden dispositie op het door den Commissaris
aldaar Mr Abraham Josias Sluijske herwaards gezonden
verslag zijne verrigtingen zedert den 3 november 1794.
Fol: 542-544.
De zaak relatief de overzending door ingezeetenen alhier
van ongepermitteerde goederen naar derwaards onder
recommandatie gepasseerd. Fol: 544-549.
Dispositie op het verzoek der ministers aldaar om te
mogen worden ontheeven van het minder rendement op
een quantiteit van daar naar herwaards gezonden tarwe.
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Fol: 549-558.
Verbeetering van het schoolweezen aldaar. Fol: 558-566.
Opgelegd vergoeding aan den keldermester aldaar leseus
van ongequalificeerd afgeschreevene wijnen en
brandewijn. Fol: 566-572.
Aanbieding van een berigt en bijlagen van den 'sland
Capitain Simon Dekker nopens zijne ontmoetingen aan
Cabo de Goede Hoop bij arrivement eener Engelsche
vloot. Fol: 572-581.
Het gehouden gedrag der ministers aldaar omtrend het
afslaan der voorstellen van de Engelschen gelauderd.
Fol: 581-586.
De Hoge Regering gelast om de respective hoofden der
buijten comptoiren van de omwenteling in Vaderland te
informeeren en de nodige ordres te stellen. Fol: 586-589.
Item gequalificeerd om de gemeente onder de nodige
recommandatie daar van bij publicatie te adverteeren.
Fol: 589-594.
Enige daar tegen ingebragte bedenkingen door den Heer
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 594-596.
Gemaakte alteratie in de ordre van voorbidding in de
respective kerken, Fol: 596-597.
Aanbieding van een extract resolutie van den 10
augustus nopens het hier voren vermeld. Fol: 598-599.
Aan het bij missive van den commissaris aldaar in dato
24 april gedaan verzoek om Japansch staaf koper is
voldaan en de dispositie op den verderen inhoud dier
missive aangehouden. Fol: 599-601.
Gemelde commissaris is gerecommandeerd om nopens
de pacquetboot de Maria Louiza zodanige ordres te
stellen ten einde die bodem zijne reijze naar Nederland
secuur te doen vervolgen. Fol: 601-602.
De papieren voor zijne doorlugtige hoogheid zijn onder
het
adres
van
de
heeren
gecommitteerde
bewindhebberen
tot
de
corespondentie
met
commissarissen generaal ingesloten. Fol: 602-605.
Aangehouden dispositie op het onder paragraaf 151
vermeld relaas van voormelde Dekker. Fol: 605.
Gedefereerd aan de verzogte aantekeningen door den
Heer Commissarissen Generaal Frijkenius nopens het
trainissement in de afdoening der zaaken van den
Opperkoopman Andries Hartsinck. Fol: 606-607.
Herstelling in desselfs vorige qualiteit van den tot stads
kind gemaakte Onderkoopman Carel Adriaan Palm. Fol:
607-608.
Paulus van der Stengh weder in 'scompagnie dienst
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aangenomen voor jong adsistent met f16 ter maand om
als zodanig op een der buijten comptoiren dienst te doen.
Fol: 608-611.
Inkomsten van den Baas van Onrust. Fol: 611-623.
Andere tot dat departement gehorende dienaren omtrend
derzelver inkomsten te gemoed gekomen. Fol: 623-625.
Omtrend de spillagie op het ijzer en de spijkers moeten
zig de bazen op Onrust na de daar omtrent gemaakte
bepalingen reguleeren. Fol: 625-626.
Hun jaarlijks te doene eed met eenige poincten
geamplieerd. Fol: 626-629.
Vastgestelde schikkingen tot het ga de slaan der
handelingen van den Baas van Onrust en ter voorkoming
van ver(korosi) bij de equipagie boeken. Fol: 630-639.
De Heer Commissaris Generaal Frijkenius heeft zig
belast om zijne gedagten te laten gaan in hoe verre het
gezag van den opperequipagiemeester over het Eiland
Onrust noodzakelijk is. Fol: 639-641.
Referte aan de door de Hoge Regering gecommuniceerd
wordende promotien. Fol: 642.
Dispositie op het in textu vermelde drie ledige verzoek
van agthien ambagtlieden op het Eiland Onrust. Fol:
642-661.
Geaccordeerd verzoek van den Opperequipagiemeester
Willem Jacob Andriesse C.S. om het schip de Juno met
vragt goederen naar China te zenden. Fol: 661-663.
Provisioneel geaccordeerd verzoek van Wilke Lange
Renke om uijt hoofde der in textu vermelde reedenen
voor eenigen tijd aan de vrije vaart te mogen overgaan.
Fol: 663-666.
Gedeeltelijke dispositie op het verzoek van den capitain
van het Americaansch schip The Bethzij James Miller
om dien bodem te mogen (korosi) dien einde een
gedeelte zijner lading te mogen verkopen. Fol: 666-673.
Met voormelde bodem aangebragte brieven zijn na
derzelver examinatie volgens adressen afgegeeven. Fol:
673-675.
Finale dispositie op evengemelde verzoek van James
Miller. Fol: 675-682.
Verklaring van den Heer Commissaris Generaal
Frijkenius daar op. Fol: 675-682.
Om de Caabsche gemeente te gerieven zijn en 884 kisten
thee overgenomen van een Armenisch Koopman om met
staaf koper dan wel garioffel nagulen te worde betaald.
Fol: 682-689.
Geaccordeerd
verzoek
van
den
Engelschen
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Commandeur William Parker om in koop bij
particulieren van provisien en om adsistentie met
equipagie goederen. Fol: 689-692.
Over de door denzelven aangedaan insulte aan een
compagnie zee officier etc. is het nodige aan de
vergadering van Heren Zeventien aangeschreeven. Fol:
692-694.
Het schip de onderneming als een derde retour bodem
aangelegd. Fol: 694-696.
Propositie om uijt hoofde der te doene reparatien aan die
bodem indies plaats de pakketboot de Maria Louisa te
projecteeren. Fol: 696-697.
Gemaakte alteratien in de zeijlage ordre van dien bodem.
Fol: 697-698.
Repositie van den Heer Commissaris Generaal
Nederburgh om de retourbodems met die der Engelschen
tot buijten Straat Sunda te doen zeijlen. Fol: 699-702.
Door de met 'slands fregat Medemblik aangebragte
tijdingen zijn alle de voormelde voornemen veriedeld
geworden. Fol: 703-704.
Bepaalde zeijldag van de prequetboot Maria Louisa. Fol:
704-705.
Geaccordeerd verzoek van den pradikant borgsteijn om
met de berlicum of een gezindheijd te mogen
repatrieeren. Fol: 705-707.
Vervolg der deliteratien nopens de verpligting van de
capitains van 'scompagnie scheepen om nopens de
situatie hunner scheepen en equipagie direct aan de Hoge
Regering kennis te geeven voortgesprooten bij
gelegenheid van (korosi)dekte lek aan het retour schip
Macasser. Fol: 707-715.
Slands fregat d'Amazoon in het gewapend 's compagnie
schip de Hertog van Brunswijk mitsgaders de brik
Harlingen naar Samarang gedepecheerd ten einde door
den gouverneur aldaar tot nut van de compagnie te
worden geemploijeerd. Fol: 715-717.
Ter bekruijssing in Straat Sunda en langs de
Lampongsche stranden de in textu vermelde vaartuigen
aangelegd. Fol: 717-718.
Gedeclineerd verzoek van den capitain van het schip de
Erfprins dat op hem en zijne equipagie nopens de
herovering van het schip Houtlust ene gelijke reflectie
mogte worden geslagen als omtrend de Christophorus
Columbus geschied is. Fol: 718-722.
Inhoud ener missive van den Capitain ter zee Jan van
Straalen commandeerende het gewapend 'scompagnie
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schip de Hertog van Brunswijk. Fol: 723-726.
De voor Palembang gedestineerde pantjallings hebben
tot convooij der Chinasche jonken gediend. Fol: 726728.
Ontfange narigt van Bantam van de verscheining in
Straat Sunda van 2 fransche fregatten en een brik etc.
Fol: 728-731.
Wat de Heer Commissaris Generaal Frijkenius tot
verdrijving dier fregatten verder heeft in consideratie
gegeeven. Fol: 731-735.
Cheribon en alle de stand comptoiren langs Java zijn
geinformeerd van de aankomst dier fregatten. Fol: 735736.
Uijt hoofde der van Bantam ontfange informatie nopens
de genome cours door die fregatten een alteratie in het
paragraaf 205 vermeld besluijt gemaakt. Fol: 736-742.
Van de afzending van twee gewapende scompagnie
scheepen ter verjaging van drie fregatten afgesien. Fol:
742-745.
Ter versterking van die bodem en St. Laurens bij Onrust
op brandwagt gelegd de kotter de patriot met de in textu
vermelde ordre aan dies gezaghebber. Fol: 745-747.
Gemaakte schikkingen met de manschappen van de
Berlicum en de eengezindheijd op het gedaan protest
tegens hunne ligting ter versterking van het gewapend
schip d'Eendragt. Fol: 747-749.
Het van Java te rug gekomen schip de Hertog van
Brunswijk met de brik Harlingen en het schip
Christophorus Columbus weder naar Java ter defensie
gezonden. Fol: 749-754.
Aprobatie der door den gouverneur aldaar
gecommuniceerde maatregulen en precautie nopens
meermelde vijandelijke fregatten. Fol: 754-755.
Op ontbot van Java van het geheele esquader met ordre
om alle de naar herwaards gedestineerde vaartuijgen
onder hun convooij te neemen. Fol: 755-758.
Aanbieding van secrete extract resolutie in dato 16 mei
en 6 en 20 juni 1795. Fol: 758-762.

1797 mei 1 - 1798 april 11
Minuut
Nr. 7. Verslag niet kompleet.

Zd

•

Verslag over Hoge Commissie: aanstelling van Jan J.
Keijzer tot secretarie der Hoge Commissie en toegelegd
valt tractement aan der zeeven. Fol: 1-2.
24 december 1797
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Verslag over Hoge Commissie: de eerstgezwaren klerk
Jan Weltters heeft voor een tijd als Secretarie gefungeerd.
Fol: 2.
17 maart 1796
• Verslag over Hoge Commissie: de heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh zal de
comptoiren op Java en het comptoir Cheribon visiteeren.
Fol: 3-11.
Zd
• Verslag over Hoge Commissie: En hebben vervolgens
van het voorschrijven kennis gegeeven aan de Hoge
Indiasche Regeering en aan de Javasche Ministers voor
so veel dezelve dispecrivelijk aanging. Fol: 11-12.
• Verslag over Hoge Commissie: Den 2 der daar op
volgende maand april werd door den Heer Commissaris
Generaal
Sebastiaan
Cornelis
Nederburgh
gecommuniceerd dat de koopman en Administrateurs in
de Pakhuizen aan en bezijden de Waterpoort Herman
Adriaan Nederburgh verhinderd was geworden om
ingevolge het even vermilde. Fol: 12-13.
17 maart 1796
• Verslag over Hoge Commissie: de heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh zal de
comptoiren op Java en het comptoir Cheribon visiteeren.
Fol: 13-14.
Zd
• Verslag over Hoge Commissie: aan Hoogstderzelver
voor het konstende om bekwaame Caonond afgestaan tot
presenter. Fol: 14-17.
12 april 1797
• Verslag over Hoge Commissie: project ceremoniee tot
het uit gelecde naar dermng der 12 april. Fol: 17-19.
Zd
• Verslag over Batavia en Nederlandsch India: approbatie
der examinatie van een het franchement en verleende
qualificatie tot door tretlluig van een batterij. Fol: 19-20.
• Verslag over Batavia: aprobatie der extructie van een
retreeckemzat. Fol: 20-22.
• Verslag over Batavia: vatt verblijt voor het Bataviasch
guarnisoen als mede voor de gouverneur generaal in der
tijd. Fol: 22-29.
• Verslag over Batavia: om alle welke reedenen uit het
noodzakelijk hebben geoordeeld om in een stuk van zulk
een aller importeenitst belang de nodige reforme te
maken. Fol: 29-31.
• Verslag over Batavia: tot deeze eijndens kwam in den

H O G E C O M M I S S I E | 1391

eersten aanvang het best geleegen voor de keuvel van
Tanna Abang. Fol: 32-34.
• Verslag over Batavia: dan teevens door ons aanschoun
genomen zijnde dat het de compagnie met zeer
conveniceren zoude tot de koop van het voorchreeven
land goed Weltervreeden een important capitaal. Fol: 3436.
• Verslag over Batavia: wij hebben zeederd met alle
mogelijke attentie en beheelp van de veroijschte
toeligting van den kundigen onderzogd welk geelte van
het voorschrieven land goed tot een vast verblijf van het
Bataviasch Guarnisoen wel het meete geschikt zoude
zijn. Fol: 36-39.
• Verslag over Batavia: De Major der Geniet in Directeur
der Fortificatien Michiel Barbier vervolgens ter onzer
requisitie verscheide plans geformeerd hebbende
omtrend de wijze waar op sodanig campement op het
voorschreeven ternein zoude kunnen worden aangeligd.
Fol: 39-41.
• Verslag over Batavia: voorneemde Raden Extra ordinair
en Commissarissen ter zee en te velde Goffried
Christoffel Fetmenger en Albertus Hendricus Wiese
beneevens de Hoofd officieren van de Militie ingevolge
het evengemelte in om besoigne verscheenen zijnde. Fol:
41-45.
• Verslag over Batavia: De Eerste Feekenaar heeft tot de
voorschreeven Resolutie niet geconcumeerd in zo verre
dezelve strijdig was met Hoogstdeszelfs consideratien
over geezeterie hier vooren vermeld. Fol: 45.
11 november 1797
• Verslag over Batavia: Door den Major Michiel Barbier
heer op den 11 november 1797 ingediend zijnde het hier
vooren vermeelde van denzelven gerequereerd nader
planhoedanig de nieuwe Casernes het best zenden
kunnen worden geplaatst op het daar toe geprojecteerde
terreen. Fol: 45-46.
Zd
• Verslag over Batavia: verder wierden, op het
gerepresenteerde door voornoemde Major ter betragting
van de meest mogelijk menage voor de compagnie. Fol:
46.
• Verslag over Batavia: wijders werd nog geconsidereerd
dat de voorganderij en der casernes niet alleen zouden
moeten dienen om din soldaat voor de in dit land
zeerzwaar vallende reegen beuijen te dekken. Fol: 46-47.
11 april 1796
• Verslag over Batavia: vervolgens wierd den 11 april
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lastleeden door den tweede teekendar te kennen
gegeeven. Fol: 47-48.
Zd

•

Verslag over Batavia: wij besloten daar op De Hoge
Regeering onder kennis gave van voormelde door heer
Commissaris en Gouverneur Generaal van Overstraaten
gesloten koop van voorshcreeven landgoed. Fol: 48-51.
• Verslag over Batavia: voorts geconsidereerd zijnde dat,
daar uit voormelde Nota consteerde dat de inkomsten van
dat landgoed jaar door jaar rendeer den rijkdaalders
10559. Fol: 51-53.
• Verslag over Batavia: vatt verblijt voor het Bataviasch
guarnisoen als mede voor de gouverneur generaal in der
tijd. Fol: 53-54.
27 oktober 1797
• Verslag over Batavia: het geresumeerd het in den Raad
van Justitie is van Jacobus Johannes van Maas als
zodanig
ontslagen
en
het
kerkmeesterschap
geaccrocheerd aan het fraasidiuer van het collegie van
scheepenen. Fol: 54-59.
Zd
• Verslag over Batavia: gefixeerde inkomsten van gemelte
drossaard als mede van den aanstellen schout mitsgaders
subsituten. Fol: 59-70.
• Verslag over Batavia: vereenigde diensten van Baillun
der Stad Batavia en Droosaard der Bataviasche
ommelanden gebragd onder de volgende bepalingan. Fol:
70-74.
• Verslag over Batavia: Betrekkelijk de substituten van den
drossaard der stad en ommelanden van Batavia. Fol: 7477.
• Verslag over Batavia: wij hebben daar op den Drossaard
der stadt en ommenlanden van Batavia repligt tot het
houden van drie substituten. Fol: 77-78.
• Verslag over Batavia: wijders gezien zijnde dat in den
jaare 1797 de Drossaard der Bataviasche ommelanden
maar eene substitut hadde gemploijeerd. Fol: 78-82.
• Verslag over Batavia: gefixeerde inkomsten van gemelte
drossaard als mede van den aanstellen schout mitsgaders
subsituten. Fol: 82-83.
• Verslag over Batavia: last aan den drorsaard om
nauwkeruig tae te zien dat zig de substituten na die
dispositien reguleeren. Fol: 83-84.
• Verslag over Batavia: aanstelling van den gezouden klerk
van den Raad van Justitie Johan Hendrik Nelligert tot
schout der stad Batavia. Fol: 84.
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•

Verslag over Batavia: gearresteerde instructie voor
denzelven. Fol: 84-85.
• Verslag over Batavia: vervallen verzoek van den
drorsaard om vergrocter getal kassier te majorien dienst
neemen. Fol: 85-86.
• Verslag over Batavia: gemaakte schitteringen oude stad
in de goede mousson van meerder water te voorzien en in
de kwaade mousson van het overtoleige te outlasten. Fol:
86-89.
• Verslag over Batavia: met een gelijk oogmerk hebben wij
verder besloten in te trekken de afleidingen welke dienen
voor de boren zaag molen geleegen beoosten. Fol: 89-90.
• Verslag over Batavia: hier op communiceerde ons de
Hoge Regeering op den 30 desember de zwarigheeden
door den Raad Extra ordinair Conraad Martin Neun als
commsissaris over het Ambagst quartier. Fol: 90-92.
• Verslag over Batavia: voorts hebben wij welmelde
regeering gequalificeerd, om op het voorstel door den
Major der Genie, en Directeur der Fortificatien,
gebauwen en waterweken Dominicus Michiel Barbier.
Fol: 92-94.
10 februari 1796
• Verslag over Batavia: hier op gaaf ons de Hoge
Regeering op den 10 februarij laastleden te kennen dat
het leggen van een overtoom in de afleiding uiit het
Molenvliet voor de koornmolen bewesten het zelve. Fol:
94-99.
Zd
• Verslag over Batavia: gemaakte schitteringen oude stad
in de goede mousson van meerder water te voorzien en in
de kwaade mousson van het overtoleige te outlasten. Fol:
99-100.
• Verslag over Batavia: axeleij van een strawberrij. Fol:
100-101.
• Verslag over Batavia: tengevolge van dien
communiceerde de eerste teekenaar op den 25 daar aan,
dat voornamelijke Directeur der Fortificatien water
werken en gebouwen Dominicus Michiel Barbier in
voldoening van het evengemelte op genomen hebbende
het terein langs de Rivereen Tjiedanie. Fol: 101-103.
• Verslag over Batavia: wij hebben de verdere
raadpleegengen op dat stuk uitgesteld, tot dat het collegie
van Heemraaden het van het zelve gerequireerd berigt
wegens de door den Raad Extra ordinair van Riemsdijk
verzogte afstand van des compagnies land Papisangan
zoude hebben ingediend. Fol: 103-104.
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•

Verslag over Batavia: axeleij van een strawberrij. Fol:
104-105.
• Verslag over Batavia: Berusting in de propositien der
Hoge Regeering nopens den aan leg van een houd
kerkhof. Fol: 105-109.
• Verslag over Batavia: kilkopping der wiederiesen en het
zuiveren der strander houdsom de stand. Fol: 109-111.
• Verslag over Batavia: de Hoge Regeering de executie van
diverse besluiten hecunerd. Fol: 111-112.
• Verslag over Batavia: nog gelet zijnde dat door de
presente Directeur Dominicus Michiel Barbier nog niet
was voldaan aan tot het ingereedheid brengen van de door
hem geprojecteerde stormram.. Fol: 112-113.
• Verslag over Batavia: de Hoge Regeering de executie van
diverse besluiten hecunerd. Fol: 113-115.
• Verslag over Batavia: Aanstelling van barbier tot
directeur der waterwerken en gebouwen en Aanstelling
van barbier tot directeur der waterwerken en gebouwen
en wascheefelder als op zien der den Tinmezagien en
Reparatien in functie gestreeden en den pl op zien der
wiegerman als zodanig ontslagen en toelage aan
derzelver van een maandelijksch doucour van rijkdalders
150. Fol: 115-118.
• Verslag over Batavia: verhoogd inkomen van
voornamelijk waschenfelder geduurende der oorlog. Fol:
118-119.
31 augustus 1797
• Verslag over Batavia: Aanbieding van het slot op de
Bataviasche negotie backen ouder ultimo (31) augustus
1797. Fol: 119-121.
Zd
• Verslag over Hoge Regeering: qualificatie op de Hoge
Regeering om de reckening van Wijlen den Directeur
Generaal breton van eene belasting te uitheffen. Fol: 121122.
4 november 1796
• Verslag over Hoge Regeering: aanstelling op aprobatie
van den Javas Gouverneur van Reede tot Raad
Extraordinair van Indie en item van den gecommitteerde
tot en oder dezaaken van den Inlander Nicolaas
Engelhard. Fol: 123-126.
Zd
• Verslag over Hoge Regeering: bevestiging van den pb.
gescheien schrijven van den Heer Gouverneur Generaal
Francois van Braam. Fol: 126.
8 april 1797
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•
Zd

•

Verslag over Raad van Justitie: gemaakte bepalingen
omtrend het stuk der revisien. Fol: 127-138.

Verslag over Raad van Justitie: gemaakte bepalingen
omtrend het stuk der revisien. Fol: 138-140.
• Verslag over Raad van Justitie: gedeclineerd verzoek van
de leeden van Raad van Justitie dat hum mogte worden
tegoed gedaan het verlien op het papieregeld. Fol: 140141.
• Verslag over Raad van Justitie: aanstelling van Abraham
Faure tot geassumeerd lit. Fol: 141.
7 oktober 1797
• Verslag over Raad van Justitie: kennisgave aan de Hoge
Regeering hoedanig gehandeld moet worden met zeeker
ongeteekend schriftuur den titul voldende aan het volks.
Fol: 142-150.
Zd
• Verslag over Raad van Justitie: referse aan missives van
de gecommiteerd vergadering nopens den Raad van
Justitie prediger. Fol: 150.
9 december 1797
• Verslag over Raad van Justitie: gedeclineerd verzoek van
de geassumeerde lieden btrekkelijk hunne inkomsten.
Fol: 151-154.
Zd
• Verslag over Raad van Justitie: gedeclineerd verzoek van
de geassumeerde lieden btrekkelijk hunne inkomsten.
Fol: 154-155.
6 januari 1798
• Verslag over Raad van Justitie: geregelde inkomsten van
den Advocaat en Waterfiscaal mitsgaders derzelver
substitutie. Fol: 155-159.
Zd
• Verslag over Raad van Justitie: uijt de table der
inkomsten van de substituten van den advokaat fiskaal
kwam te blijken dat deselve aan inkomsten in de jaren
1795, 1796, en 1797 hadden gehad het volgende. Fol:
159-164.
6 januari 1798
• Verslag over Raad van Justitie: geregelde inkomsten van
den Advocaat en Waterfiscaal mitsgaders derzelver
substitutie. Fol: 164-167.
Zd
• Verslag over Raad van Justitie: aanstelling van den
adjumt aangestelden Eerstgeswooren klerk Willem
Hendrik van Barneveld Brouwer tot Eerstgeswooren
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klerk en item van den adsistent lieutenant Gerril Eleegros
tot adjumt. Fol: 167.
30 februari 1798
• Verslag over Raad van Justitie: aan des Raads verzoek
om teruggave der crimineele procedures in de zaak van
Jacob Thomson, heeft niet konnen worden voldaan. Fol:
167-171.
Zd
• Verslag over Collegie van Scheepenen. Fol: 171.
17 februari 1798
• Verslag over Collegie van Heemraden: gevraagde
elucidatie nopens twee ale jenningen van ougelder van
twee commissien uit dat collegie. Fol: 171-172.
15 juli 1797
• Verslag over Weesmeesteren: dispositie op een berigt
van de Raaden Extraordinaire Conraad Martin Neun en
Goffried Christoffel Fetmenger nopens den staat der
weeskamer. Fol: 173-182.
6 april 1796
• Verslag over Weesmeesteren: persisteering bij voorige
dispositien nopens de bezwaaren van dat Collegie
betrekkelijk eene aan den gemelte Banks Cassier de Rots
opgelede vergadering en verminderd egter het regt dat het
zoude mogen vermeeren te hebben. Fol: 182-183.
6 mei 1797
• Verslag over Amfioen Directie: verleende qualificatie tot
de afschrijving bij de Banken van diverse te verstan en
wat daar omtrend aan de Hoge Regeering is te
kenneagegeeven. Fol: 183-186.
Zd
• Verslag over Amfioen Directie: gedeeliveerd verzoek
van Holler C. S. om te wagen worden ontslagen van de
commisie tot het waarneemen der belangens van de
Nederlandsche Participaaten. Fol: 186-188.
• Verslag over Amfioen Directie: geaccordeerd verzoek
van de administrateurs Jan Hendrik Sam van Basel en
Cavel Hendrik Specht om als zodanig te wegen worden
ontslagen. Fol: 188-190.
• Verslag over Amfioen Directie: aanstelling van Nicolaas
Marcus Martheze tot Cassier. Fol: 190.
• Verslag over Amfioen Directie: aprobatie der door de
Hoge Regeering gemaakte bepaling nopens de verkoping
van amfioen. Fol: 191.
• Verslag over Amfioen Directie: item van haare verleende
qualificatie tot de afschrijving de casse desperate poster.
Fol: 191-192.
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•

Verslag over Amfioen Directie: op de bekomen
informatie dat de Raad Ordinair De Bock als Directeur
zog zeer bezwaard agter wegens gevaar van conardevable
verblieven te moete lijden. Fol: 192-194.
• Verslag over Amfioen Directie: Item nopens de berg tagt
de administrateurs. Fol: 194-196.
• Verslag over Amfioen Directie: Bedeeld rendement van
de laatst der mogte amfioen. Fol: 196-198.
• Verslag over Amfioen Directie: Vermeerderde somma op
welke de directie vermag amfioen op obligatie afferstaan.
Fol: 198-200.
• Verslag over Amfioen Directie: Aan de Hoge Regeering
gedefeceerd om, na dat het in textu vermeerderde zal zijn
gescheid, te dipeceeren op het verzoek van Cavel
Hendrik Specht en Albertus Roseboom betrekkelijk
gelden voor hunne Nederlandsche Principalen in des
compagnie en swergebragt. Fol: 200-208.
• Verslag over Amfioen Directie: gecommuniceerde
deliberatie aan de Hoge Regeering op diverse peutleun
betrekkelijk de directie. Fol: 208-211.
21 december 1797
• Verslag over Amfioen Directie: gecommuniceerde
deliberatie aan de Hoge Regeering op diverse peutleun
betrekkelijk de directie. Fol: 211-213.
2 april 1797
• Verslag over Amfioen Directie: gecommuniceerde
deliberatie aan de Hoge Regeering op diverse peutleun
betrekkelijk de directie. Fol: 213-233.
18 november 1797
• Verslag over Amfioen Directie: gedeliveerde verzoeken
van diverse Chineezen betrekkelijk hunnen schulden aan
gemelte directie. Fol: 233-236.
7 oktober 1797
• Verslag over Amfioen Directie: Geaccordeerd verzoek
van den Canton derinsolver te beedeld van burgers en
dachistenen dat aan heer mag voor der afgegeeven de
door een Chineesgekogte dog niet afgehaalde amfioen
om aan ter faveure van dor beedel te worden verkogt. Fol:
236-237.
22 april 1798
• Verslag over Amfioen Directie: Gemaakte bepaling tot
geruttstelling van der directeur. Fol: 237-238.
Zd
• Verslag over Bank van Leening: Bedeeling hoe wel in het
bookjaar 1796/7 voor de Coop Juiver is geprofiteerd. Fol:
238.
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3 februari 1797
• Verslag over Bank van Leening: Geaccordeerd verzoek
van de directie dat de actien der gedisolveerde amfioen
societeit haare backer brieven het generale
gouverneementen mogen worden geseponeerd en
Gedeeliveerd verzoek van gemelte directie om van
aangehaalde amfioen 4 september te decarteeren en
Collegie van Boedelmeesteeren. Fol: 238-239.
Zd
• Verslag over Kerkelijke Zaaken: het aan de twee
Leeraaren der hevoorende gemeente toegelagd douceiur
verdeld tussen drie en het welk egter zal moeten
eesseeren zo dan het getal der zelve zal zijn gebragd op
vier. Fol: 239-241.
14 oktober 1796
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: ordre aan de Hoge
Regeering betrekkelijk de desperate schulder van het
voorije venducomptoir en gemaakte schitkingen ter te
gemadkoning van de gewe officianten aan dat comptoir.
Fol: 241-242.
Zd
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: ordre aan de Hoge
Regeering betrekkelijk de desperate schulder van het
voorije venducomptoir en gemaakte schitkingen ter te
gemadkoning van de gewe officianten aan dat comptoir.
Fol: 242-348.
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: de gemelte
vendumeesteren en hune en afslagengelibereerd van het
nog ter agteren staande ambegeld, Fol: 248-249.
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: kitmaddering van
diverse stads gragten. Fol: 249-254.
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: verplaatsing der
buffels en verkans slagterijen uitaj der looijerijen. Fol:
254-259.
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: verplaatsing der
buffels en verkans slagterijen uitaj der looijerijen. Fol:
259-262.
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: verplaatsing der
buffels en verkans slagterijen uitaj der looijerijen. Fol:
262-264.
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: qualificatie op de
Hoge Regeering om onder zeekere bepaling aan der Heer
van Reenisdijk het lan Papisanjar aftestaan en mits
dezelve een onder tot een begraaf plaats geprojecteerd
stuk lands aan de comparedeerd. Fol: 264-269.
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: qualificatie op de
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Hoge Regeering om onder zeekere bepaling aan der Heer
van Reenisdijk het lan Papisanjar aftestaan en mits
dezelve een onder tot een begraaf plaats geprojecteerd
stuk lands aan de comparedeerd. Fol: 269-276.
6 april 1798
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: berusting dat het
1/2 percento der verkogte laase gaederend, aan de onder
vendumeester van geschouken, zeederd 1792 is
afgeschaft. Fol: 277-278.
Zd
• Verslag over Burger en Stads Zaaken: gemaakte
schitkingen aan de oude vendumeesteren te gemald te
komen uit de voordeelen thans door de compagnie
worden de geweeten. Fol: 278-280.
• Verslag over Producten: Conformatie met eene memorie
van den Heer Johanes Siberg nopens het restaad pord
goederen alhier en aanbieding die memorie en verzoek
aan gemelte heer Johanes Siberg betrekkelijk den
verkoop van Zuiker en Coffijbooken aan vreendelijen.
Fol: 281-284.
• Verslag over Producten: de zuiker Molenaar verpligt om
hunne contingenten te leeveren in egale maandelijksche
te mijnen en de Hoge Regeering aan bevolen de executie
der ordres volgens welke vreemdelingen weder om
moeten vertrekken niet de scheepen waar mede zij zijn
gekomen. Fol: 284-287.
13 september 1793
• Verslag over Producten: het in textu vermeelde is de
Hoge Regeering in consideratie gegeeven op zigtelijk
den particuleeren handel in zuiker en exakt. Fol: 287-288.
18 november 1797
• Verslag over Producten: Aprobatie van eenige door den
derden teekenaar gemaakte bepalingen omtrend den
verkogt van des compagnie producten aan particulieren.
Fol: 289.
Zd
• Verslag over Producten: Gestelde proportie omtrend den
verkoop van zuiker, coffij en pieper. Fol: 289-291.
• Verslag over Producten: Geordonneerde extensie der
zuiker culture op Java. Fol: 291-292.
4 juli 1795
• Verslag over Producten: dan tot nog toe geen andwoord
hoe genaamd hadden ontslangen op ons berigt aan uwel
Edele Hoog Agtbare van den 4 julij 1795. Fol: 292-301.
Zd
• Verslag over Producten: vermindering van het ambtgeld
van den gouveneur aldaar. Fol: 301-302.
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•

Verslag over Producten: gecequireerde consideratien van
der Cheribons Resident nopens de extensie der zuiker
culture aldaar. Fol: 302-303.
6 april 1798
• Verslag over Producten: verzoek aan zijn Hoog Edelheid
Sebastiaan Cornelis Nederburgh om bij Hoogst desselfs
aan moeten op Java de geschikste maat reguler tot
voormeide oogenerk te willen bepaamen. Fol: 303-304.
16 december 1797
• Verslag over Producten: qualificatie op de Hoge
Regeering om aan den Heer van Willem Vincent
Helvetius van Riemsdijk als nu dadelijk aftestaan het
land Papisangan tegens een ander tot een kerkhof
gedestineerde stuk land. Fol: 304-307.
17 februari 1798
• Verslag over Producten: qualificatie op de Hoge
Regeering om aan den Heer van Willem Vincent
Helvetius van Riemsdijk als nu dadelijk aftestaan het
land Papisangan tegens een ander tot een kerkhof
gedestineerde stuk land. Fol: 307-308.
2 april 1798
• Verslag over Producten: gedeclineerd verzoek van
gemelte heer van Willem Vincent Helvetius van
Riemsdijk om afstand van het onder gedeelte van het
reeds aan hen afgestaaneheid Papisangan en bij aldaar
dezelve vermeerd daar door te zijn bemadeeld zal zijn
gecedeerd stuk lands pertaxatie worden overgenomen.
Fol: 308-319.
19 augustus 1797
• Verslag over Producten: gedeclineerd verzoek van
gemelte heer van Willem Vincent Helvetius van
Riemsdijk om afstand van het onder gedeelte van het
reeds aan hen afgestaaneheid Papisangan en bij aldaar
dezelve vermeerd daar door te zijn bemadeeld zal zijn
gecedeerd stuk lands pertaxatie worden overgenomen.
Fol: 319-320.
Zd
• Verslag over Domainen: gedecluieerde propotitie van
den eesten terjenaar om het collateraal door oudere
middelen te vervangen. Fol: 321-323.
• Verslag over Domainen: Aanbieding van een nieuwe
ordonnantie op het middel van collateraal met de
marginale dispositien, daarop. Fol: 323-324.
23 augustus 1796
• Verslag over Domainen: dispositie op een berigt van den
prointerim advocaat fiscaal Willem Popkens
verzoekende nadere ordre betrekkelijk het collateraal.
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Fol: 324-328.
Zd

•

Verslag over Domainen: dog voor so veen aanging de
overige pointen door voor neemde Fiscaal bij het
voorschreeven berigt voorgedragen. Fol: 328-331.
12 maart 1796
• Verslag over Domainen: dispositie op een berigt van den
prointerim advocaat fiscaal Willem Popkens
verzoekende nadere ordre betrekkelijk het collateraal.
Fol: 331-334.
10 juni 1797
• Verslag over Domainen: Gedeliveerd verzoek van den
Raad ordinair de Bock om als directeur der Banken voor
1793 van ambtgeld te mogen worden antheeven. Fol:
334-339.
Zd
• Verslag over Domainen: Gedeliveerd verzoek van den
Raad ordinair de Bock om als directeur der Banken voor
1793 van ambtgeld te mogen worden antheeven. Fol:
339-342.
• Verslag over Domainen: de inlandsche commandanten pl
gelibereerd van de wagenpagt geduuren de de oorlog.
Fol: 342-345.
14 oktober 1797
• Verslag over Domainen: op de door der collecteur van
het collateraal verzag de ordres betrekkelijk de haffing
van dat middel is het in textu vermeelde verklaard. Fol:
345-349.
13 januari 1798
• Verslag over Domainen: de wijze van taxatie van vaten
goederen is wedergebragd op der dat bij resolutie der
Hoge Regeering van den 13 desember 1791 vermeld en
gereqireerde consideratien van de Hoge Regeering in hoe
vedre reflexie mediteerd het in textu vermeelde
geallegeerde door den curator adliterjarit. Fol: 349.
17 februari 1798
• Verslag over Domainen: gerequireerde consideratien van
de Hoge Regeering in hoe vedre reflectie mediteerd het
in textu aer melde geallegeerde door der Curator adlited
Dienaaren Egbert Simons Smit. Fol: 350-351.
11 november 1797
• Verslag over Domainen: qualificatie op de Hoge
Regeering om eene prenal te neemen met de op
veiluigender ultimo (31) desember 1797 van diverse
kleine pagter en onder reventgeen bepaling en
aangehoudene dispositie omtrend de aan de chineeseche
officieren en inlandsche commandanten toetelegge
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inkomsten. Fol: 351-354.
9 december 1797
• Verslag over Domainen: berusting in het bedeelde der
Hoge Regeering nopens de verpagting van diverse klenie
recognitien. Fol: 354-356.
Zd
• Verslag over Domainen: qualificatie op gemelte
regeering om de pojtconditien publiek te maaken. Fol:
356.
• Verslag over Domainen: aprobatie dat diverse kleine
recognitien door den doorsaard bevoorend gemoten voor
1794 met de overige de mariner zullen en voor den
verpagt. Fol: 356-357.
• Verslag over Domainen: qualificatie op de Hoge
Regeering om de van banken met primo (1) januarij 1799
te begaijren onder de pagt van de vischmarkt en de
afslageresse van de vischmarkt nu voor aldaar ortcheven
van ambtgeld. Fol: 357-358.
6 januari 1798
• Verslag over Domainen: gefisceerde inkomsten van der
cassier der generale ontfangst. Fol: 358-360.
Zd
• Verslag over Domainen: gefixeerde inkomsten van der
cassier der generale ontfangst. Fol: 360-361.
• Verslag over Domainen: verdere besluiten betrekkelijk
de materie de pagter. Fol: 361-363.
• Verslag over Domainen: gefixeerde inkomsten van der
Helenbossdors Fol: 363-366.
• Verslag over Domainen: gemaakte schitkeningen
omtrend de inkomsten der officieren van de chinesche
natie mitsgaders inlandche commandanten. Fol: 366-368.
• Verslag over Domainen: vervolgens overwagen
hebbende op wat wijze als nu behoorde te worden
voorzien het middel van bestaan der inlandsche
commandanten. Fol: 368-369.
• Verslag over Domainen: gemaakte schitkeningen
omtrend de inkomsten der officieren van de chinesche
natie mitsgaders inlandche commandanten. Fol: 370.
1 juli 1797
• Verslag over Domainen: uitgesteldedispositie nopens het
ambtgeld van den sabandhaar Reijnett. Fol: 370-372.
27 januari 1798
• Verslag over Domainen: uitgesteldedispositie nopens het
ambtgeld van den sabandhaar Reijnett. Fol: 372-373.
Zd
• Verslag over Domainen: den gewet hospitalie te
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Samarang klopogge voor het jaar 1797 van ambtgeld
gebelibereerd. Fol: 373-376.
• Verslag over Domainen: het nog verschuldigde ambtgeld
van Paulus van der Stengh en Anthonij Fredrik Folker
blijft brievens lijns voortlopen. Fol: 376-377.
• Verslag over Domainen: het aan zulijk bedragen van het
gecollijeerde amtgeld van paarden is aangenaam
geweest. Fol: 377-379.
24 februari 1797
• Verslag over Geldzaaken: gedefereerde dispositie aan de
Hoge Regeering op het verzoek van het collegie van
scheepenen om met rijkdalders 12 a 15000: te mogen
worden gesubsideerd. Fol: 379-381.
Zd
• Verslag over Zeedienst: De cas en Land vaarthuigen van
de Compagnie worden bij aan resteeding gerepareerd en
kennigare daar omtrend aan de Hoge Regeering van het
in textu vermelde. Fol: 381-384.
4 januari 1797
• Verslag over Zeedienst: aprobatie der dispositien van de
Hoge Regeering op de verantwoording van den op
equipagiemeester van Hek betrekkelijk de gedaane
verprestellingen aan des zompagnie los en raad
vaarthuigen. Fol: 385-389.
20 januari 1798
• Verslag over Zeedienst: berusting in de aanhouding op de
zijlom abers winkel van nog 18 werksongens en de aldaar
beschieden 9 inlandsche christeenen. Fol: 389-390.
3 november 1797
• Verslag over Zeedienst: vermeerderd coeliegeld voor de
aan den opzenden van het equipagie Maguazijn
toegevoegde coelies. Fol: 390-391.
22 juli 1797
• Verslag over Militairen: verhoogde maand gelden van de
inlandsche christeenen militairen. Fol: 391-392.
Zd
• Verslag over Militairen: bevordering van den capitain
kesman tot major affectief. Fol: 392.
• Verslag over Militairen: den capitain bij de
wurthenbergsche troupen Cavel Fredrik Gaup als
zodaning in des compagnies dienst aangenomen, Fol:
392.
18 november 1797
• Verslag over Militairen: geaccordeerd ontslag aan den
Lieutenant Colonel George Hendrik Schaffer met behoud
van rang en een pensiren. Fol: 393.
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Zd

•

Verslag over Militairen: de plaats gehad hebbende
angeregeldheden met op zigt tot 5 inlandsche
compagnien gepaaseerd. Fol: 393-396.
19 februari 1795
• Verslag over Militairen: Bevordering van den Lieutenant
Colonel Sandelroij tot Colonel en aanstelling van
denzelven tot hoofd der militie. Fol: 397-398.
Zd
• Verslag over Militairen: aanstelling van den major Johan
Hendrik Schenck tot lieutenant colonel. Fol: 398.
• Verslag over Militairen: bepaalde inkomsten van het
hoofd der militie. Fol: 398-400.
30 december 1797
• Verslag over Militairen: geaccordeerde toelage aan den
capitein der arthilierie van Jelt geduurende den oorlog en
het nevensgemelde is daaromtrend aan de Hoge
Regeering voorgehouden. Fol: 400-401.
Zd
• Verslag over Arthillerie: dispositue op een adres van den
capitain der Arthillerie dormaneij. Fol: 401-404.
11 november 1797
• Verslag over Arthillerie: Bevordering van derzelver tot
major affectief en aprobatie dat 200 chineesche
arthilleriesler zijn afgedankt. Fol: 404.
1 juli 1796
• Verslag over Genie: den lieutenant jagenieur
Mahegelibereerd van de restitutie van rijkdalders 240 die
hij oreijgen als eenetoelage zoude hebben ontfangen. Fol:
404-410.
Zd
• Verslag over Genie: bepaald bestaan der officiere van de
genie geduurende den oorlog. Fol: 410-412.
• Verslag over ambagtsquartier: Is het niets ter bedeeling
waardig voor gevallen. Verslag over Hospitalen: is ex
niets ter bedeeling waardig voorgevaleen. Verslag over
Wapenkamer: Is er niets ter bedeeling waardig voor
gevalen. Fol: 413.
• Verslag over Administratien: verzoek aan den heer
Johanes Siberg een over het sluk de administratien zijn
gedagter te laten gaan. Fol: 413-418.
• Verslag over Administratien: als mede nopens de
bezawaaren van de administrateurs in de wellzijde en
watervoort betrekkelijk hunne inkomsten. Fol: 418-420.
• Verslag over Administratien: als mede nopens de
bezawaaren van de administrateurs in de wellzijde en
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watervoort betrekkelijk hunne inkomsten. Fol: 420-427.
• Verslag over Administratien: de wel edele wijlen der
administrateur in het graan maguazijn Jan os van eelstaan
met de dato luij van rijkdalders 40 percoyang voor te mei
kevonde uijt. Fol: 428-430.
• Verslag over Administratien: bevordering van P. lijnis tot
eerste en van w. wardeneer tot 2 de administrateurs in
gemelte maguazijn. Fol: 430-431.
• Verslag over Administratien: gedesereerde dispositie aan
de staan meester nopens de verwaderring der spilleage op
deever voor de overheeden van eijgehoude particulerie
scheepen bij uit leevering in Nederland. Fol: 431-432.
• Verslag over Administratien: gemaakte schikeenijen
omtrend de inkomsten der administrateurs in de wertzijde
en waterpoort. Fol: 432-438.
27 januari 1798
• Verslag over Administratien: item nopens het sluik de
administrateurs. Fol: 439-455.
Zd
• Verslag over Administratien: dat dierhalven uit al het tot
dus verre verhandelde ontegenteggelijk. Fol: 455-458.
• Verslag over Administratien: voorts dat het laastgemelde
reglement ook tot nog toe als een Regel en rigtsnoer
buiten eene geringen verandering in Fit 4. Fol: 458-460.
• Verslag over Administratien: dog dat niet had kunnen
worden nagegaan, op wat tijd men met deese instelling
had gesupercedeerd. Fol: 460-463.
• Verslag over Administratien: dat wijders bij het vertoog
in veel te generale ter menwierd geposeerd, dat de
verkoop uit administratien. Fol: 463-465.
• Verslag over Administratien: dat in de geringe
inligtingen welke wij bij het meermelde vertoog hadden
ontmoet nopens de ordres en Regelemnten die omtrend
deese hebben plaats gehad. Fol: 465-469.
• Verslag over Administratien: dat eeven min de
voorschreeven Regelementen en ordonantien deeser
Eeun konnen bebeschouwd worden als de oorzaaken van
importante nadeelen en onnoembaare malversatien. Fol:
469-471.
• Verslag over Administratien: dat aan candeur van den
insteller van het vertoog zoude worden te kort gedaan
indienmen zijne zo even gementeaneerde aanmerking
ook welde van aplicatie maake op de laatste tijden. Fol:
471-477.
• Verslag over Administratien: dat voorts met den insteller
van het vertoog wel kan worden erkend al het
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•
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•

•
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onvehoorlijke dat er gelegen was geweest in heb
verzuijmen van de Rapporten van den opneem te
confronteeren tegens de administratie boeken. Fol: 477480.
Verslag over Administratien: en geconsidereerd
hebbende de nuttigheid en noodsakelijkheid die in het
voorschreevene was geleegen. Fol: 480-484.
Verslag over Administratien: eijndelijk bleek uit den
inhoud van het bij het vertoog aan gehaalde aanschrijvens
van de Heeren Meesters van den 31 Maart 1791. Fol:
484-486.
Verslag over Administratien: dat de insteller van het
vertoog met het hier voren ter neder gestelde voor
afgehandeld houdende het eerste der requisetien. Fol:
486-490.
Verslag over Administratien: vervolgens met relatie tot
de bij het meermelde vertoog van den Raad Extra
Ordinair Conraad Martin Neun voorkemende
Consideratien op ons tweede requisiet. Fol: 490-492.
Verslag over Administratien: welke kundige Boek
houders requireerden, de zulke waren welke hunne uijgen
Boeken in gelds waarde heelden als het Provisie het
Graan en Het Ijzer maguazijn. Fol: 492-494.
Verslag over Administratien: dat wat aanging de
gecommitteerdenes de oogmerken hunner aanstelling
zouden hebben kennen bereikt zijn geworden. Fol: 494496.
Verslag over Administratien: dat het hier uit dierhalven
blijkbaar was van hoe wijnig niet zodanige
gecommitteerdens geweest, en voor het grootste degeelte
in zommige administratien nog waren. Fol: 496-497.
Verslag over Administratien: dat aan ook mom die
reedenen onder de tegenswoordige waarneeming der
generale directie het getal der vorige gecommitteerdens
successive zodanig was gediminueert als bij een neevens
voormelde
memorie
overgelegde
lijst
wierd
aangeweesen. Fol: 497-498.
Verslag over Administratien: Dan dat ofschoon de thans
nog subsisteerende ordres en Reglementen op het stuk de
Administratie in het algemeen mosten worden
beschouwd als begelsende zeer geschikte en verstandige
instellingen. Fol: 498-500.
Verslag
over
Administratien:
wanneer
de
Administrateurs geen profijt meer konden doen met het
geen zij van de aan hun toegestaane spillagien overbehiel.
Fol: 501-502.
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Verslag over Administratien: op alle welke fundamenten
uij dierhalven besloten hebben allae particuliere in - en
verkopen in alle administratien ter deezer Hoofdplaatse
hoegenaamd. Fol: 502-503.
• Verslag over Administratien: dat onverminderd de ordres
en neglementen op de spillagien en afschrijvengen, welke
aan de administrateur warden geralideerd. Fol: 503-504.
• Verslag over Administratien: wijders mierd nog door ons
besloten. Fol: 504-507.
• Verslag over Administratien: met opzigt tot de verdere
voorstellen bij het meermelde vertoog gedaan,
betrekkelijk het regelin der inkomsten van de
administrateurs en verdere bediendens voor het vervolg.
Fol: 508-509.
• Verslag over Administratien: item nopens het sluik de
administrateurs. Fol: 509-513.
• Verslag over Administratien: waar van aan de Hoge
Regeering is kennis gegeeven. Fol: 513.
• Verslag over Administratien: het in textu vermeerderde
is de Hoge Regeering onder het ooggbragd nopensde
aanstelling van sorge en oner vaare lieden tot
administrateurs. Fol: 513-514.
• Verslag over Administratien: nadere dispositien nopens
de administratien welke als nog voorzeining verderder.
Fol: 515-522.
10 februari 1798
• Verslag over Administratien: vermeerderde bergtogt van
den 2 den administrateur in het ijzser maguazijn dewe en
last aan de Hoge Regeering om te zorgen dat dezelve
door aan zout te voldaer. Fol: 522-524.
4 oktober 1797
• Verslag over Menage: geaprobeerd het door de Hoge
Regeering in het werk gestelde tot uit wiening van
schriftwerk en als mede haare gemaakte nader
bepalingen omtrend de vestrekteningen aan de euipagie
werf en die lasvaarthuigen. Fol: 525-526.
Zd
• Verslag over Menage: gedefereerde dispositie aan de
Hoge Regeering betrekkelijk eene reductie in het ambagt
quartier. Fol: 526-528.
26 augustus 1797
• Verslag over Menage: item op eene memorie van menage
voor palembang en onder te kennenjare van het nevens
vermeelde. Fol: 528-529.
10 juli 1797
• Verslag over Soldijen: dispositie betrekkelijk de reductie
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in te werk der Soldijen. Fol: 529-539.
Zd

•

Verslag over Soldijen: een vermits ue bepaaling der
tractementen aan de nieuwe bediendend tot tr trggan bij
de voorschreeven stukken nog niet volledig had junnen
woeden opgegeeven. Fol: 539-542.
1 juli 1797
• Verslag over Soldijen: dat wijders om deeze nieuwe
inrigting des te spoediger in train te brengen. Fol: 542543.
Zd
• Verslag over Soldijen: dispositie betrekkelijk de reductie
in te werk der Soldijen. Fol: 543-547.
• Verslag over Negotie Boeken: is er niets bedeelens
waardig voorgevallen. Fol: 547.
• Verslag over Inlandsche zaaken: dispositie betrekkelijk
de eulture van indigo, den aan leg van bazaare in de
Jacatrasche en Preanger Bovenlanden en etc. Fol: 547581.
• Verslag over Inlandsche zaaken: waar van aan de Hoge
Regeering is kennisgegeeven met qualificatie omdaar aan
de nodige executie te geeven. Fol: 581-582.
9 september 1797
• Verslag over Inlandsche zaaken: de gecommitteerde over
den inlander Engelhard betaald voor het jaar 1796
rijkdaalders 30000 aan ambtgeld en dog zuken
daaromtrend andere schitkingen worden gemaakt en
geaccordeerd verzoek van gehemelte gecommitteerd dat
de schleden derReganten aan hem door de compagnie
major worden overgecomen. Fol: 582-591.
Zd
• Verslag over Inlandsche zaaken: het en tot dat uij door
omtrend eene nadere en finale stukting zenden maken.
Fol: 591-592.
28 september 1797
• Verslag over Inlandsche zaaken: adres van voorneemde
Nicolaas Engelhard in dato 28 september 1797 nadier
insterende dat de schulden de register aan hun door de
comptoir mogten worden overgenomen. Fol: 592-598.
Zd
• Verslag over Inlandsche zaken: geaccordeerd verzoek
van gehemelte gecommitteerd dat de schleden
derReganten aan hem door de compagnie major worden
overgecomen. Fol: 598-599.
27 juni 1797
• Verslag over Inlandsche zaken: aan den alhier aan weezig
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zijnde Banjarneer Tjitra Laija rijkdaalders 25 ten maand
toegeligd en mits alhier verlijvende. Fol: 599-600.
6 september 1792
• Verslag over Inlandsche zaken: gemaakte bepalingen
omtrend het ambtgeld van den gecommitterd over der
inlander mitsgaders desselfs ambtgeld inkomsten. Fol:
601-626.
Zd
• Verslag over Inlandsche zaken: gemaakte bepalingen
omtrend het ambtgeld van den gecommitterd over der
inlander mitsgaders desselfs ambtgeld inkomsten. Fol:
626-640.
• Verslag over Inlandsche zaken: aanstelling van den 2 de
administrateur in de Wett zijde Nicolaas Engelhard en
Pieter Engelhard tot gecommitteerde tot rn over de
zaaken van den inlander. Fol: 640.
28 oktober 1797
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: de
verantwoording van Francois Boeckholtz op een Extract
Journaal ten zijnen laste als gewees Bandas Gezaghebber
is voldende bevonden. Fol: 641-643.
16 december 1797
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: dispositie op
diverse schriftuuren betrekkelijk het den gemelte van
Francois Boeckholtz ten lasten gelegde nopens de
defensie van Banda. Fol: 643-645.
24 februari 1798
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: ter daar aan
bood ons gemelde regeering op den 24 februarij 1798 aan
eene schriftelijke opgave van den meemelde geweese
Bandas Fiskaal Cornelis Adrianus van Eijk daar omtrend
aan haar gepresenteerd. Fol: 645-647.
Zd
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: dan
aangaande het tweede gedeelte van desselfs
voorschreeven berigt en de daar toe gehoorende bijlagen.
Fol: 647-650.
• adres van voorneemde van Francois Boeckholtz in dato
16 Maart 1798 solliciteekende om de schrifturen van de
gewesen Bandas Fiskaal Cornelis Adrianus van Eijk. Fol:
650-652.
16 juni 1798
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: na deliberatie
daar op, en in agting hebbende genomen dat wel de
voorshcreeven schriftuuren door ons geenzints waren
beschouwd ban dien aard, dat voornoemde van Francois
Boeckholtz zig op derzelven inhoud zoude behoeven of
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behooren te verandwoorden. Fol: 652-653.
2 april 1798
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: poincten van
Remarques omtrend de defensie van Bandas uijtgetrothur
uijt het berigt van gemelte van Cornelis Adrianus van
Eijk rakend de defensie van Banda. Fol: 653-655.
Zd
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: secret berigt
van den geweesen Bandas secunde Albertus Henricus
Veuge daar bij opgevende wat hem bekend is, van
voormelde poincten van remarques. Fol: 655.
• vervolgens de deliberatien so daar op als op het verder
voorkomende bij de schriftuure van den geweese
Bandasch fiskaal van Cornelis Adrianus van Eijk. Fol:
655-667.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: dispositie op
diverse schriftuuren betrekkelijk het den gemelte van
Francois Boeckholtz ten lasten gelegde nopens de
defensie van Banda. Fol: 667.
4 november 1797
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: genalgen
genomen met het verslag van waterlo nopens zijne
verigtingen op Banda na het vertrek van meeren Francois
Boeckholtz. Fol: 667-668.
Zd
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: verdere
dispositie daar omtrend. Fol: 668-669.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: betreffende
wijders de bij het voormeld verslag de verzending door
de engelschen van specerij boompjess naar Poulo Pinang
begreepen wij dat zulks geene groote berkommering
behoofde te baren. Fol: 669-670.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: En hebben
wijders met op zigt tot het gedrag door him Waterlo en
verder dienaaren en Perkiniers gehouden bij de verdering
van de resident Farguhar. Fol: 670.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: zeer te
beklagen was, dat de komst van voonoemde Farguhar
eene geheele ommekeer van zaaken aldaar hadde ten
gevolge gehad. Fol: 671-672.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: onzijdigheid
willende betragten, zeggen moest, dat de morschandel
welke men exkendesterken dan oost in zwang gegaan te
hebben. Fol: 672-674.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: En daar ons
uit het voorschreve verslag bliek, dat het door den
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geweesen equipagie opzigter van de Sluijs met relatie tot
het hier voren vermelde gehouden gedrag. Fol: 674-675.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: En hebben uij
van de voorshcreeven dispositien kennis gegeeven aan de
Hoge Regeering van Indie onder te kennen gave, dat wij
intuschen hoopten dat de beheering der collegien door die
geene. Fol: 675-678.
• Verslag over Oostersche Gouvernementen: verdere
dispositie daar omtrend. Fol: 678-680.
27 januari 1798
• Verslag over Banjamassing: dispositie op diverse stuken
betrekkelijk dat comptoir. Fol: 681-682.
9 februari 1797
• Verslag over Banjamassing: vervolgens tracten wij ter
examinatie van de beschuldigen tegens den lieutenant
ingenieur Jurgen Otto Mehl deszelfs gehoudne directie
omtrende de Fortificatien en gebouwen te Fabenjouur.
Fol: 683-684.
3 november 1797
• Verslag over Banjamassing: voorts reflecteerden wij dat
de poincten op welke de Hoge Regeering bij derzelver
brief van den 3 november 1797 vermeende dat gedagte
Mehl zig in geenen deele voldoende hadden gezuuverd.
Fol: 684-685.
• Verslag over Banjamassing: verantwoording van den
gezaghebber van de Bark vredelief Jan Simon Smit op de
klagten der Banjersche Residenten. Fol: 685-687.
• Verslag over Banjamassing: verantwoording van den
gezaghebber van de Bark vredelief Jan Simon Smit op de
klagten der Banjersche Residenten. Fol: 687-690.
8 december 1797
• Verslag over Banjamassing: nopens het door de
Residenten voor gehouden suspect gedrag omtrent
zeekere door hun gedaane aanhaling van agt kisten
amfioen. Fol: 690-691.
Zd
• Verslag over Banjamassing: en gelet hebbende dat de
compagnie strict genomen wel het regt zoude hebben om
voorschreeven agt kisten amfioen te confisqueeren. Fol:
691-692.
17 februari 1798
• Verslag over Banjamassing: situatie kaart van het
comptoir Banjarmassing. Fol: 693-696.
Zd
• Verslag over Banjamassing: wijders considereerten wij
de noodzakelijkheid die er in geleegen was om over dit
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onderwerp in te neemen de consideratien van des
kundigen. Fol: 696-697.
30 maart 1798
• Verslag over Banjamassing: berigt van den major der
Arthillerij dormancij en de lieutenant ingenieur Jurgen
Otto Mehl in dato 30 maart 1798. Fol: 697-698.
Zd
• Verslag over Banjamassing: dispositue op diverse stuken
betrekkelijk dat comptoir. Fol: 698-712.
• Verslag over Banjamassing: beresteging van den pb
residt aldaar w. Bloem Reincersch. Fol: 712.
14 oktober 1797
• Verslag over China: gedefereerd dispositie aan de staad
meester, nopens het aambtgeld der hedceidens aldaar en
de belading van het Americaasch schip The American.
Fol: 713-715.
13 januari 1798
• Verslag over Westersche Comptoiren: Aangehoudene
dispositie op eene missive der Bengaalsche bediendens.
Fol: 715-716.
24 februari 1798
• Verslag over Westersche Comptoiren: qualificatie op de
Hoge Regeering om aale de papieren van den alhier
zijnde Secretarie van Politie te Souratte Johannes Kuper,
betrekkelijk het intexieur aldaar, naar de waards te zende,
ten einde den Raad van Politie te dren op geeven wat hun
van het daarbij voorkomen de bekhoud is, en met ordre
om op den Beedel van Matthijs Monte adrest te leggen en
den gezaghebber Pieter Sluijken cautie te doen stellen.
Fol: 717-718.
Zd
• Verslag over Westersche Comptoiren: permissie aan
gemelte kuper om naar derw, terug te keeden met
nevensgemelte qualificatie op de Hoge Rgeering ten
zijnen op zigte. Fol: 719.
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: Last aan de Meester
aldaar om zonder uitstel al het agterstallig ambtgeld in te
vorderen en Waar van aan de Hoge Regeering is kennis
gegeeven met nevens gemelte last. Fol: 719-723.
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: Geaccordeerd
ontslag aan den tweeden resident te Djogjacarta Huibert
Palm, aanstelling in deself plaats van den gezchrijven
translaten te Samarang van den Johannes Gerardus van
Berg, en permissie aan den gemelte Regent Caliewongo
Soemo di Wirojo om ouder het op zigt van den
Hoofdragent te Samarang persente te provisioneel te
verblijven. Fol: 723-724.
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9 december 1797
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: permisie aan den
eene Regent Caliewongo Soemo di Wirojo om onder het
opzigt van den hoopdragent te Samarang percente
verblijven. Fol: 724-725.
Zd
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: dispositie op eene
missive van den Javas Gouverneur commiceerende de
verzoeken van diverse dienaaren om Commissie af
verindeering van ambtgeld. Fol: 725-728.
27 januari 1798
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: gedefereerde
dispositie aan de Hoge Regeering nopens den
gesuspendeerden Gezaghebber in den Oosthoek van Java
Dirk van Hogendorp en onder kennisgare van het nevens
vermeelde. Fol: 728-730.
Zd
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: communicatie aan
gemelte Regeering van diverse schrijftuusen van gemelte
Java Dirk van Hogendorp en het neemen van maatreguls
daar tegen voor het vervolg haar in consideratie gegeven.
Fol: 730-733.
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: permissie aan in
meeren van hagende capitain zo veelgaederen in te kopen
als zijne preetensie op den zelven bedraagd en niets die
gaederen ter verkoop naar herwaards zendende. Fol: 733734.
6 april 1798
• Verslag over Javas Noord Oost Kust: dat de Java's
Gouverneur een present ontfangen heeft voor eene
regents verwiseling, is gepaaseerd, agter is hem het
nevens gemelte voor gehouden, agter is gedeolineerd
verzoek van denzelven om uitstel van betaling aan
ambtgeld, en onder nevens gemelte remarque. Fol: 734737.
Zd
• Verslag over Cheribon: jongstleden umbgrove op zijn
verzoek als residt ontslagen en aanstelling in deselfs
plaats van den secretarie der Hoge Commissie walbeck.
Fol: 737-738.
21 oktober 1797
• Verslag over Domainen: geaccordeerd ontslag aan den
fiscaal te Semarang Bank van de Waren en aanstelling in
desselfs plaats van den onderkoopman buiten emploij
aldaar Jerubenkoning. Fol: 739.
Zd
• Verslag over Dienaaren: aan de lijfarts van de koning van
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Bantam geaccordeerd der raig van Chirugie major. Fol:
739-740.
3 april 1798
• Verslag over Dienaaren: gedeclineerd verzoek van den
administrateur in de Water Poort van Eijs om ontslag uit
der dienst en te repatrieeren. Fol: 740.
Zd
• Verslag over Dienaaren: den drorsaard hartsiuck
ontheeven van de halft van het ambtgeld voor 1797,
geaccordeerde instantien van de administrateurs en het
Graan Maguazijn Carolus Lijms en Wordenaar tot
ontheffing van om blijld voor 7 maanden en 11 dagen van
het jaar 1797, als mede van der administrateur in het
provisie Maguazijn Gijbertus Henricus de Witt voor 7 en
1/2 maand, en mitsgaders van den administrateur in het
zelfde maguazijn Hendrik Jacob Cattenburgh voor het
daar 1797. Fol: 740-741.
• Verslag over Zeevarende: gedeclineerd verzoek van de
oper equipagiemeester van Hek om het vollegenet de
inde zomdten zeederd zijne aanstelling. Fol: 742-743.
27 januari 1798
• Verslag over Zeevarende: Aprobatie dat de Hoge
Regeering aan de quartiermeester heeft toegestaan om
hum kortgeld zelve te mag en ontfangen, Item der door
haar aan der Bootsman van de Werfgeaccordeerde
toelage,
en
mitgaders
dat
zij
aan
den
operequipagiemeester van Hek heeft geaccordeerd het
aan hem toegelegde niedel van bestaan. Fol: 743-744.
10 maart 1798
• Verslag over Zeevarende: gedeclineerd verzoek van de
Capitain ter zee Lewr Rucken om ontslag on te
repatrieeren en geaccordeerd een gelijk zoortig verzoek
van den capitain lieutenant Thomas Ijrons. Fol: 744-746.
Zd
• Verslag over ambagtslienden: is niets ter bedeeling
waardig voorgevallen, Verslag over Chirugie: Is niets ter
bedeeling waardig voorgevaleen, en Verslag over
Particuliere Vaart: Geaccordeerd verzoek van den
oostchoeks gezaghebber van zogendorp om een schip
met moed beheeftene beladen direct door Straat Balij
naar Mauritius te wegen zenden. Fol: 746-747.
• Verslag over Particuliere Vaart: Gepasseerd de
verantwoording van den capitain lieutenant aan de vrije
vaart M. van is wegens het direct aandaan van Sourabaja
op de desselfs reijze van de Mauritius. Fol: 747-749.
• Verslag over Particuliere Vaart: Gepasseerd de
verantwoording van den capitain lieutenant aan de vrije
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vaart M. van is wegens het direct aandaan van Sourabaja
op de desselfs reijze van de Mauritius. Fol: 749-751.
• Verslag over Particuliere Vaart: de aan van Dirk van
Hogendorp verleend permissie voormeelde weder
eingetroken. Fol: 751-753.
• Verslag over Particuliere Vaart: last aan de Hoge
Regeering om aan denzelven het een stigst ongemoegen
van Commissaris Generaal te kennen te geeven. Fol: 753754.
• Verslag over Particuliere Vaart: aprobatie van het door
de Hoge Regeering geaccordeerd ontslag aan den
Capitein lieutenant ter zee meester Menko Diepen wat
permissie aan de vrije voort. Fol: 754-755.
• Verslag over Particuliere Vaart: geaccordeerd verzoek
van den Bandas Burger van steenbergen om de bedange
vragt kenningen voor zijne voor practen enige heer de
bask, gepasseerd de door de Hoge Regeering gegeeven
permissie aan den Diensch Supurcorgen Michael Pieter
Fabritius om een lieutenant aan de drije vaart voor zijn
bad een te mogen engageeren, en gedefereerde dispositie
aan de Hoge Regeering op het verzoek van den Capitein
aan Otto de Freijn vaart de Freijn om adsistentie met twee
officieren. Fol: 755-758.
16 september 1797
• Verslag over vreemde Natien: gedeclineerde propositien
van Jan Fredrik Spoenlin om onder zeekere conditien
rethouren naar Nederland te vervoeren. Fol: 758-760.
Zd
• Verslag over vreemde Natien: genomene maatregulen dat
geeneschokte geleegenheeden voor bij gaan ter
verzending van papieren na Nederland. Fol: 760-761.
9 december 1797
• Verslag over vreemde Natien: gepasseerd de door de
Hoge Regeering aan een vreemde capitain gegeeven
permissie om op Sourabaija de nodige reparatie aan zijn
schip te doen. Fol: 761.
10 maart 1798
• Verslag over vreemde Natien: gedeclineerde aan bieding
van de Tocaansche Consul te Mauritius Chevalier de
Pelgrom om een Schip aan de Companie te verkoopen.
Fol: 761-763.
Zd
• Verslag over Scheepen :/ Des Compagnies: qualificatie
op de Hoge Regeering om drie der beste bodems
aantehouden en de overige te verkopen en aprobatie dat
dezelve 4 bodems van den verkoop heeft uitgezonderd.
Fol: 763-766.
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•

Verslag over Scheepen :/ Des Compagnies: gepasserd
den door haar gecommuniceerde verkoop van drie
bodem. Fol: 766-768.
• Verslag over Scheepen :/ Des Compagnies: gepasserd
den door haar gecommuniceerde verkoop van drie
bodem. Fol: 768-771.
• Verslag over Scheepen :/ Des Compagnies: heeren
Commissarissen Generaal zijn voldaan met haare
elucidatien omtrend den eijdoen van geregtigheeden bij
den eesten verkoop van scheepen of vaarthuigen op Java
aangebouw. Fol: 771-774.
6 oktober 1797
• Verslag over Scheepen :/ Des Compagnies:
recommendatie aan de Hoge Regeering om ter streegtten
te maaken tegens de morsserijen den baasen en het
besteelen van de compagnie. Fol: 774-775.
17 maart 1798
• Verslag over Scheepen :/ Des Compagnies: qualificatie
op haar om het schip regt door zee ter scoop te verkopen.
Fol: 775-776.
17 juni 1797
• Verslag over Scheepen / Sland/: dispositie op eene
missive van den Commandanten op het fregat
Medemblijk Johannes Rasch houdende diverse
propositien omtrend de equipagie van den bodem. Fol:
776-778.
Zd
• Verslag over Scheepen / Sland/: dispositie op eene
missive van den Commandanten op het fregat
Medemblijk Johannes Rasch houdende diverse
propositien omtrend de equipagie van den bodem. Fol:
778-781.
• Verslag over Scheepen / Sland/: verstrekking van
rijkdaalders 100 maands aan de officieren op dien bodem
en in vertrouwen dat de administratien zwaarigheid zal
maaken tot doorschot te reflectieeren. Fol: 781-785.
• Verslag over Scheepen / Sland/: gemeelde officieren zijn
omtrend die verstrekking favorabel aan de heeren
voorgedragen. Fol: 785-786.
• Verslag over Scheepen / Sland/: gemeelde officieren zijn
omtrend die verstrekking favorabel aan de heeren
voorgedragen. Fol: 786-787.
• Verslag over Scheepen / Sland/: De gemelte Eerste
schrijver van het fregat de Amazoon bonbagh behoud
zijn maandelijksch douceur tot dat hij zal kunnen de
particieeren. Fol: 788.
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25 augustus 1797
• Verslag over Scheepen / Sland/: missive van voorneemde
capitain liuetenant Johannes Rasch in dato 25 augustus
1797 dienende van zijn consideratien nopens den eersten
schrijven van hat afgelegt slands fregat de Amazoon,
Broubag tl. Bedeling den slegte situatie van het fregat
Medemblik onder den bieding eener copa verklaring van
die defecte. Fol: 789-791.
Zd
• Verslag over Scheepen / Sland/: De gemelte Eerste
schrijver van het fregat de Amazoon bonbagh behoud
zijn maandelijksch douceur tot dat hij zal kunnen de
particieeren. Fol: 791-792.
• Verslag over Scheepen / Sland/: het in textu vermeelde is
aan voormelde Johannes Rasch te kennen gegeeven
korpsdegetteldheid van Medemblijk. Verslag over
Zaaken van Oorlog: Ordre aan de Hoge Regeering om het
Gouvernement van Mauritius te pracvenieeren dat
menzig tot verstrekkingen aan haare scheepen door hat
verolg buiten staat bevind. Fol: 792-794.
9 december 1797
• Verslag over Scheepen / Sland/: verdere deliberatien
nopens den Schrijver Broubag. Fol: 795-796.
Zd
• Verslag over Scheepen / Sland/: wij hebben na
deliberatie, in uijt consideratie dat het egter zeer nuttig
zoude zijn dat voorneemde schrijven Broubag hoe eerder
zo beeter naar Europa. Fol: 796-797.
• Verslag over Scheepen / Sland/: verdere deliberatien
nopens den Schrijver Broubag. Verslag over Zaaken van
Oorlog: de executive mogt der defensie in een van
vijandelijken aanval moet uitgedeffend worden door den
gouverneur generaal brieverij commissarissen ter zee en
te velde. Fol: 797-798.
• Verslag over Zaaken van Oorlog. Fol: 798-800.
14 oktober 1797
• Verslag over Zaaken van Oorlog: aprobatie dat de zig
alhier bevindende officier de Sante Roger de Kerbron
persente de kort van Chieruggu Major bij het corps
fansche Halptroupes waarnieerd. Fol: 800-801.
Zd
• Verslag over Zaaken van Oorlog: gedefereerd aan de
voordragt der Hoge Regeering om den het overgekomen
fransche ingenieur Corcelles geduurende den Oorlog in
des compagnie dinest te emploijeeren en aan den zelven
toegevoegde den titue en rang van major. Fol: 801-802.
• Verslag over Zaaken van Oorlog: de heer commissaris
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generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh laat de gedaane
verstrekkeningen aan fransche frigatten voor reekening
van de Hoge Regeering en qualificatie op gemeltel
Regeering om het bedragen de verdtrekkingen aan twee
fransche scheepen naar Nederland aantereemenen. Fol:
802-805.
• Verslag over Zaaken van Oorlog: aan den lieutenant
Collonel Commandant der fransche zulptroupes Gosson
toegelegd een maandelijksch in komen van rijkdaalders:
400. Fol: 805.
10 maart 1798
• Verslag over Zaaken van Oorlog: vertrekking van zee
kire som aan eenige door de fraanschen maijgsgevangen
gemaakte Engelschen, voor welk bedragen door den
Commandant Ravinel Wijsels zullen worden verleend op
de nationale schatkamer te Parijs, gedeclineerd verzoek
van voornamelijke Engelsche krijgsgevangen om
vermeerdering van toelage, en ambieding van een berigt
van den Negotie boek houder nopens het bedragen der
train en oorlogs ongelden en de buiten gewoone
voordeelen balanceeren. Fol: 805-809.
Zd
• Verslag over Zaaken van Oorlog: ambieding van secreete
resolutien. Fol: 809.
92

1797 juni 3 - 1797 augustus 19
Minuut

5 september 1797
• Het zesde gedeelte van het verslag onzer werk zaam
heeden ter deezee hoofd plaatze onder dato van 5
september 1797. Fol: 2-45.
6 juni 1797
• De Hoge Commissie kriegen my op den 6de junij 1797
kennis van het overlijden van onzen mede Commissaris
Generaal de Heer Simon Hendrik Frijkenius. Fol: 47-51.
6 mei 1797
• Met opzigt tot Nederlandsch Indie, hebben wij de ons te
refereeren aan de andere hier in afgehaudel de hoofd
deelen, en omtrend Batavia hebben wij ook niets andere
te zegen als dat wij hebben. Fol: 53-54.
Zd
• Door de Hoge Regeering wierd onze, voorgesteld om de
reekening van wijlen den gerepatrieerden Directeur
Generaal Breton te ontheffen van eene belasting bij abuis
clubbeld opgebragt . Fol: 56-62.
6 mei 1797
• Met op zigt tot den Raad van Justitie delibereerd en wij
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op den 6 meij 1797 bij resumtie. Fol: 64-78.
Zd

•

Collegie van scheepenen als ook Heemraden in dat
tijdperk niets voor gevalleezijnde geen wij over tot dat
van Weesmeesterce, waatondreven wij delibereerdee.
Fol: 80-90.
6 mei 1797
• Wat de Amfioen Directie betresft, delibereerden wij op
den 6de maij 1797 op eene door de Hooge Regeering.
Fol: 92-120.
Zd
• Nopens de Bank van Leening hebben wij niet anders te
hedeelen als dat na een ingekomen. Fol: 122-122.
• Boedelmeesteren commissarissen van huwelijksche en
kleene zaken curaterer en schalatcher niets te hedeelen
vollende gaan wij over het burger en stadszaaken in het
laats voorgaande gedeelte van ons verslag onder hoofd
daal kedeilden wij dat wij van den Raad extraasch en
commissaris over het vendu comptoir neuw hadden
gerequireerd een gedetailleerde staat te posten van het
vendu comptoir. Fol: 124-151.
6 mei 1797
• Wat des compagnies producten betrefs, produceerde de
derde ondergeteekende en ons besoigne van den 6en meij
1797. Fol: 153-161.
• Onder het Hoofd deel van Domeinen maaken wij weder
een de deliberatien op de door de Hooge Regeering bij
verschillende brieven successivelijk aangeboden
stukken. Fol: 163-207.
20 mei 1797
• Nopens de militie onze reflexie reeds meimalen gevallen.
Fol: 209-228.
Zd
• Op den 15 julij een aan den commissaris ter zee en te
velde Fetmenger gerigt en door denzelven voor, gedragen
adres van den Capitein van de Arthillerie de ormaneij
houdende verzoek. Fol: 230-233.
20 mei 1797
• Den 20 meij delibereerden wij, op de door de Hoge
Regeering ter onzer dispositie gebragte verzoeken aan
haar gedaan door den lieutenant Jurgen Otto Mehl om te
mogen worden gelibereerd van de restitutie.. Fol: 235240.
Zd
• Betreffende de wapenkamer ambagts quartier en
hospitalene iets bedeeling waardig voor gevaleen zijnde
gaan wij orde tot de administratien. Fol: 242-266.
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10 juli 1797
• Den 10 julij deliberrder wij bij resumtie over de bij rond
geleezen stukken rakende eene reductie in het werk, door
het opperhoofd van het generale soldij comptoir Egbert
Simons Smit bij de Hoge Regeering ingediend . Fol: 268284.
Zd
• Ten aanzien der Negotieboeken niets waardig voor
gevallen zijnde gaan wij over tot Inlandsche Zaaken daar
omtrend delibereerder wij op een. Fol: 286-329.
• Aangaande de overgebleeven buiten comptoiren hebben
zig niets te bedeelen als dat wij omtrend Java's Nord Oost
Kust na bekomen informatie. Fol: 331-336.
• Op den 27 meij ontfangen wij eene missive van den
opperkoopman en Resident ten comptoire Cheribon
Johan Hubbert Umbgrove, derzelve waard houdende
verzoek dat het ons mogte behagen hem tegens ultimo
augustus uit het bestier van die residentie te ontslaan en
vrijheid te verleenen. Fol: 337-338.
• Requst van den commandeur en opper Equipagiemeester
alhier Zacharias van Hek, houdende om de daar bij
geallegueerde reedemen verzoek. Fol: 339-342.
• Betreffende de Chirurgie en Ambagtlieden niets ter
bedieleng waardig zijnde noorgevallen zar produceerde
de tweede ondergeteekende omtrend de Particuliere
Vaart een aan ons gerigt request. Fol: 344-348.
23 september 1797
• Ter voldoening aan het vorlangen van Uwe Hoog
Agthbare, om met neutrale bodems van retouren naar
Nederland aftezenden bij de aankomst alhier van het
Toskaansche Schip Maria Louisa den brengen Jan
Fredric Spoenlen. Fol: 349-351.
Zd
• Met opzigt tot de berigten van zee en scheeps
Bouwkundigen nopens de gesteldheid van des
compagnies nog overgebleeve het slot Capelee
Hilverbeek, Vasco de Gama, en St. Laurens. Fol: 353365.
17 juni 1797
• Den 17 junij ontfangen wij eene missive van den
commandant van Johannes Kasch, geveende daar bij aan
ons in consideratie of niet best zoude zijn de equipagie,
van dat schip te doen victualieeren door de compagnie
voor reekening van de administrateit. Fol: 367-392.
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BRIEFWISSELING
De briefwisseling is onderverdeeld in algemeen (inv.nrs. 93-95), Heren
Zeventien (inv.nrs. 98-99), Hoge Regering (inv.nrs. 101-107) en
Buitenkantoren (inv.nrs. 108-110). Briefwisseling (korespondensi) dibagi
menjadi korespondensi umum (algemeen, nomor 93-95), korespndensi ke
Heren Zeventien (nomor 101-107) dan korespondensi ke kantor-kantor luar
Batavia (buitenkantoren, nomor 108-110). Jalan masuk dari korespondensi
ini sebagian terdapat di nomor inventaris 111-114. Untuk korespondensi
Hoge Regering dengan Hoge Commissie ada di inventaris arsip Hoge
Regering nomor 3566 dan 4518-4528.

93-95

ALGEMEEN
Ingekomen missiven waarop nog geen beslissing is genomen.
1791 – 1800
93
1791 november 19 - 1799 september 12

3 banden

Geen nummers.

Zd

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

Lijst met verklaringen die niet zijn ontvangen. Fol: 115.
De belasting van den 14 julij anno 1797. Fol: 17.
Copia Pro Memoria, aangaande hetgeen bij wege van
parate executie ten behoeve van des compagnie uit
hoofde der te kort koming in het ijzer magazijn is
agterhaald bij de gewzen administrateurs dier
administratie. Fol: 18-19.
Notitie van alle zodanige poincten waar van de
disposities zijn aangehouden blijkens de Resolutien van
Heeren commissarissen Generaal zedert den 19
november 1793 tot den 30 september 1797. Fol: 20-29.
Rapport van den overgaaff van de equipagie
Timmerwerff 1807. Fol: 31-36.
Plan ter beveijligeng van de comptoiren en
regentschappen, so meede van de particuliere
handelaars langs zonex tegen de steech meer er meer
onde neemend wordende zee. Fol: 37-48.
Montant der in Indien ontvangene cargazoenen uit
Nederland, gelden op adsignatien, en van
nalaatenschappen, gereduceerd tot de waarde in anno
1768/9. Fol: 49-51.
Jaarlijks Montant der Cargazoenen in India uit
Nederland ontvangen. Fol: 52-54.
Montant der in Indien uit Nederland ontvangen
Cargazoenen, Assignatien Nalaatenschappen zeederd
1757, dat den handel op China nat meer bij de Indiasche
generale Boeken is ingenomen. Fol: 55-56.
Bijlage tot het montant der in Indien uit Nederland
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ontvange cargazoenen, Assignatien, Nalaatenschappen.
Fol: 57.
• Montant van de op China ontvange Cargazoenen direct
uit Nederland,vollgens de Chinase Handelboeken
zeedert den directe vaart en Handel uit Nederland. Fol:
58-60.
• Notitie der papieren dewelke heden door den Java
gouverneur van overstaten, verzonden worden aan Hun
Hoog Eedelheden de Hooge Indiasche Regeering te
Batavia. Fol: 61-62.
• Brief van Mattheus Petrus Raket, opperkoopman en
Hoofd administrateur des Ceilonschen gouvernements.
Fol: 63.
28 maart 1793
• Extract uijt de Notulen van het geresolveerde in raade
van India op den 28 maart 1793. Fol: 64.
• Korte aanteekening van degronden waar op de
verwarming der daar bij opgenoemde advisnati door de
Ceilonsche Ministers voor de aldaar in des kompagnie
kasse getelde gelden of papieren van credit afgegeven
op Batavia. Fol: 65-67.
2 september 1792
• Extract uit de Generaale Resolutien des casteels Batavia
genomen in Raade van India op den 2 september 1792.
Fol: 68-74.
• Memorie der inkomsten en emolumenten, die door de
ter Custe Java heeden zij de gequalificeerde en andere
des compagnie dienaaren naevolgens gedaene
gemoedelijke opgave, in haare presente bedieningen
worden genooten.. Fol: 76-106.
11 juni 1796
• Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaaal over geheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia op den 11 junij 1796. Fol:
107-109.
15 juni 1796
• Extract missive geschreeven door de Hoog Edele
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch India aan de Hoge Indiasche den 15 junij
1796. Fol: 109-110.
6 augustus 1796
• Extract uit de resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaaal over geheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia op den 16/8/1796. Fol: 111112.
15 augustus 1796
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•

Missive geschreven door de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
India aan de Hoge Indiasche Regeering den 15 augustus
1796. Fol: 113-114.
8 oktober 1796
• Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
India op den 8 oktober 1796. Fol: 115-116.
4 oktober 1796
• Extract uijt de notulen van het geresolveerde en Raade
van Indie op den 4 october 1796. Fol: 117-118.
Zd
• De vond gelezene papieren van de Hoog Edele
Gestrenge Heeren commissarissen Generaal en der
zelver bijlagen van de gecommitteer den tot en over de
zaken van den Inlander Nicolaus Engelhard . Fol: 119.
• Gerequreerd de consideratien deezer regering
opzichtelijk de beswaren van den gecommitteerden tot
en over de zaken van den Inlander Nicolaus engelhard
over het dor hunn Hoog Edelhedens voor die bediening
bepaalde amptgeld. Fol: 120-122.
• Berich om plightschuldig te voldoen en te
beantwoorden aan het request hunner Hoog Edelheden
Heeren Commissarissen Generaal sub dato 15 augustus
jongstleden. Fol: 123-136.
• Brief van den 15 augustus jongstledenaan dese
Regering geschreven en copielijk toegesonde adres en
daar bij gehorende bijlagen van den gecommitteerde tot
en over dezaken vanden Inlander Nicolaus Engelhard.
Fol: 137-142.
• Verzogt om de ter vergadering van heden ingediende
adviezen op hetberight van den gecommitteerde tot en
over dezaken vanden inlander Nicolaus Engelhard
overtenemen. Fol: 143-145.
10 oktober 1796
• Extract Missive geschreeven door de Hooge Regeering
van de Hoog edel Heeren Commissarissen Generaal in
dato 10 october 1796. Fol: 147-148.
15 oktober 1796
• Extract uit de resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
India op den 15 oktober 1796. Fol: 149-156.
2 november 1796
• Missive geschreven door de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
India aan de Hoge Indiasche Regeering den 2 november
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1796. Fol: 157-161.
• Extract missive geschreven door de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal aan den Heer gelij een
Commissaris
en
Gouverneur
Generaal
van
Nederlandsch India den 2 november 1796. Fol: 162163.
22 november 1796
• Extract Missive geschreven door de Hoge Regeering
aan de Hoog edele Heeren Commissarissen Generaal in
dato 22 november 1796. Fol: 164.
3 december 1796
• Extract uit de resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlands
Indie den 3 december 1796. Fol: 165-166.
21 december 1796
• Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie op den 21 december 1796. Fol: 167-169.
Zd
• Notitie van alle zodanige poincten waar van de
disposities zijn aangehouden blijkens de Resolutien van
Heeren commissarissen Generaal zedert den 19
november 1793 tot den 11 april 1798. Fol: 170-182.
• Extract uit de Generaale Resolutien des casteels Batavia
genomen in Raade van India op den 29 october 1793.
Fol: 183-245.
• Brief omtrend de hefting van het amptgeld tekomen
geeven, en hoe zeer zyn Hoog edelheid de consideratien
daar bij dezert. Fol: 246-249.
• Submisse gedachten omtrent het ampt-geld. Fol: 250255.
25 oktober 1792
• Extract Resolutie genomen in Rade van Politie en het
casteel de Goede Hoop op den 25 october 1792. Fol:
257-258.
19 maart 1793
• Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie en Kabo de Goede Hoop op den 19 maart 1793.
Fol: 259-260.
1 november 1794
• Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia op den 1 november 1794. Fol:
261-262.
27 september 1794
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•

Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie op den 27 september 1794. Fol: 263.
12 september
• Extract uit zeekere consideratien door den Heer
Commissaris General Mr. Sebastian Cornelis
Nederburgh in het besoigne van Heeren
commissarissen generaal gehouden op den 12
september. Fol: 264-265.
12 september 1799
• Extract uit de resolutie van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie op den 12 september 1799. Fol: 266-267.
10 december 1794
• Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie op den 10 december 1794. Fol: 268.
14 februari 1799
• Extract uit de Resolutien van de Hoog Edele Heeren
commissarissen Generaal over geeel Nederlandsch
Indie op den 14 februarij 1799. Fol: 269.
Zd
• Roete van een Land reise van Cheribon door de
Preanger landen naar Batavia. Fol: 270.
18 juni 1791
• Copie missive der Ceijlonsche aan als in den Hoofde
deezes gedateerd 18 junij 1791. Fol: 271-322.
Zd
• Een bondel gecolligeeren papieren rakende de
aanhouding van het Schip Orion van Boston te
Mauritius, en de Consiscatie daar van met dus lading
door het Taibunal. Fol: 323-340.
• Brief van Pieter Gerardus van Overstraten. Fol: 341.
• Bogislaus Fredricus van Lubehere, Abraham Henricus
Brouwer, Samuel Iperusz Wiselius en Jan Carel
Smissaart, als benoemde commissarissen uit het
committe tot de Oost Indische handel en bezittingen,
voor de secreete commissie concerneerende de
expeditie na Oost Indien ten eenee, verklaren dat zij met
elkaar hebben afgesproken en gecontracteerd over de
bevrachting van Schip. Fol: 342-346.
• Bogislaus Fredricus van Lubehere, Abraham Henricus
Brouwer, Samuel Iperusz Wiselius and Jan Carel
Smissaart, as authorized commissioners of the Eastern
trade committee and the appointed commissioners, for
the secretariat concerning the expedition to the East in
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one, declaring the have agreed and contracted with one
another about the freigting of Schip . Fol: 347-350.
21 oktober 1798
• Brief van William C. White, met betrekking tot de
vermeende roekeloosheid van kapitein Langford van de
Schip Ganges. Fol: 351-357.
25 maart 1791
• Extract Secreete Missive der Ceijlonsche Ministers aan
Generaal en Raden gedatteerd 25 maart 1791. Fol: 358371.
Zd
• Brief van Romswinke wat betreft de Hospitalen aan de
Caab en in Indien. Fol: 372-373.
• Extract Notulen van het geresolveerde in Raade van
Indie den 12 junij 1798. Fol: 374-375.
• Versoekt door de compagnie tot meender garantie te
geeven, bij de arrive van de Capitain Stevant . Fol: 376377.
12 april 1808
• Extract Notulen van het geresolveerde in Rade van
Indie op den 12 april 1808. Fol: 378-379.
Zd
• Welder Henschouwman laat 300 spoedig mogelijk of
ordonnancie afte scheepen voor en ten beschreven van
de hier William volgens na beweeste on ventig 3000
picies coffij boonen. Fol: 380-382.
26 mei 1806
• Staat en Inventaris van Wijlen Johannes de Koster van
Amsterdam in Leeven den 26 meij 1806. Fol: 383-397.
Zd
• Berich van het waarneemend hoofd der praauw
voerders nopens de Tjunias die zeedert den 2 tot den 8
van serstmaand 1810 in des landsdiensten zijn
geemploijeert geworden. Fol: 398-408.
• Opgaaft der aanreekeningen na diverde buijten
comptoiren october. Fol: 409-423.
31 mei 1811
• Notitie van diverse onvoldaane debet posten onder
ultimo (31) van bloeimaand (meij) anno 1811. Fol: 424429.
Zd

•
•

Bevending bij wijse van confrontatie vervolgd op de
Negotie Boeken van het Gouvernement Jabas Noord
Oost Cust de anno 1787/8 tot 1790/1. Fol: 430-436.
Pro Memorie, aanteekeningen op de bevinding der
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Javase Negotie Boeken de anno 1787/8 en 1790/1
inclusive . Fol: 437-439.
13 december 1791
• Extract Notulen van het geresolveerde en Raade van
Indie op den 13 december 1791. Fol: 440.
12 maart 1794
• Extract Resolutien van de Hoog Edee Heeren
Commissarissen Generaal over geeheel Nederlandsch
India op den 12 maart 1794. Fol: 442-443.
4 maart 1794
• Extract Missive geschreven door de Hoge Indiasche
Regeering aan de Hoog Edele Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch India den 4 maart
1794. Fol: 444.
Zd
• Het collegie van weesmeesteren opgelget zijnde van
aan de bank courant en bank van leening voor reekening
van den daar dit collegie geadministreens wordende
boedel van den gew kassier der beide banken Elardus
Magnus de Roth te voldaen. Fol: 445-449.
• In de vergaderzaal zal aan de vegterhand van Hoog
Edele zetten de heer oud gouverneur te Banda
Boeckholtz, de opperk fischer, major zannet resident
Massaun, fiscaal Rubenkoneng de onderk wardenaar de
onderk Elbers en de zoldij boekhouder A. van
Lugtenberg. Fol: 450.
• Brief van Pieter Gerardus van Overstraten, de fataak
tijding van de overgave van het eiland Ceilon . Fol: 451461.
• Rusak Berat. Fol: 462-470.
3 maart 1798
• Resumtie gedelibereerd zijnde op het voor komende in
missiven der Hooge Regeering . Fol: 471-472.
Zd
• Rusak Berat. Fol: 473-480.
• Missive van Pieter Gerardus van Overstraten met
bijlagen. Fol: 481-517.
30 december 1789
• Opgave des inkomste van de dienaren van Java, gedaan
in 30 december 1789. Fol: 518-519.
Zd
• Op de memorie van de Heer Titsingh. Fol: 520.
• Vergelijking
der
Lastreekeningen
van
het
Gouvernement van Ceijlon in drie onderscheide
Tydperkens. Fol: 521-522.
• Poincten waar op de dispositie door de vergadering van
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XVII aan
H:H:C:C:G:G: (Hoog Edele Heeren
Commissarissen Generaal) overgelaten. Fol: 523-524.
• Pro Memorie, Aangehonde zaaken aan Kabo de Goede
Hoop om de komst van commissarissen generaal op
Batavia te onderzoeken en vevoolgens daar op te
disponeren. Fol: 525-526.
• Poincten waar vande dispositien volgens het
voorgekomene
bij
het
geresolveerde
door
commissarissen generaa in debehandeling van zaken
het gouvernement Kabo de Goede Hoop betrehende,
zijn aangehouden tot Hoogst derzelve aankomst op
Batavia. Fol: 527-529.
• Poincten waar op de dispositie door de vergadering van
17ne aan commissarissen generaal op Batavia. Fol:
530-531.
• Korte Sterkte van de Equipagie Werff van dato ultimo
(31) julij anno 1792. Fol: 532-535.
• Korte Sterkte der ambagslieden en zeevaarende
zorteerende onder het departement van de equipagie
werff onder ultimo (31) julij 1792. Fol: 536-543.
31 juli 1793
• Nadere opgaven der inkomsten vande dienaren van
Java, gedaan in Julij 1793. Fol: 544-545.
• Extract Resolutien van de Hoog Edele Heeren
commissarissen generaal over geheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia op den 30 december 1797.
Fol: 546.
31 augustus 1791
• Lijst absent en aanteekening vergadering den 31
augustus anno 1791. Fol: 547-582.
2 augustus 1789
• Copie missive geschreeven door den wel edelen
gestrengen Heer Jan Greeve Raad van Nederlandsch
Indie, mitsgaders Gouvernement Directeur op en langs
Javas Noord Oost Cust aan den opperkoopman en Eerst
Resident te Soiracarta A: Hartsinck, den 2 augustus
1789. Fol: 583-589.
3 mei 1791
• Extract Resolutien des casteels Batavia genoomen in
Raaden van Indie op den 3 maij 1791. Fol: 590-603.
Zd
• Missive van Pieter Gerardus van Overstraten aan den
Sulthan en Radjas van Banjer. Fol: 604-613.
• Adres van den boekhouder generaal om een middel van
bestaan. Fol: 614-616.
• De gecombineerde vergadering van de commissarissen
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94

generaal en de Hoge Regeering van Nederlandsch
Indie, heeft besloten om een klein veerkent kasse,
gemerkt J:F aan u toe te zenden met het Amerikaansch
schip de Hoop, kapitein John Ferrier. Fol: 617-619.
• Request van Jan Greeve, ten eijnde met eenede
scheepen vande aanstaande eerste retour bezending te
kunnen vertrekken. Fol: 620-622.
2 november 1792
• Ceremonieel voor de Rheede bij vertrek van den Heer
Raad Extra, ordinair Jan Greeve als admiraal en cheff
van de rethour vloot op den 2 november 1792. Fol: 623626.
Zd
• De sarangs der alhier dienst doende moorsche
zeevaaren de onlangs, met oodmoedig versoek dat het
hoogst dezelve hun des jaarlijksen gagie afgehouden
wordende twee maanden bezolding seedert vien tijd dat
dezelve in des compagnie. Fol: 627-629.
• Naamlijst van hodanig perzoonen dewelke opgave
gedaan hebben, van hunne inkomsten die zig in de door
hun bekleed voordende respective bediningen komen te
genieten. Fol: 630-644.
• Korte Sterkte van de Ambagtslieden en zeevaarende
gehoorende onder het departement van de Werf ondee
ultimo (31) augustus 1792. Fol: 645-651.
• Korte Sterkte van de equipagie Werf van dato ultimo
(31) augustus anno 1792. Fol: 652-655.
• Requesten memorie en consideratien van diverse
personen waar op de dispositie bij commissarissen
generaal successivelijk zijn aangehouden. Fol: 656676.
• Aantekeningen onder bezondere respecten van
aangehoude zaaken door de vergadering van 17en aan
commissarissen generaal gedemandeerd doch zudert
alhier maarbekend gesteld, de aangehoude voordragte
welke aan commissarissen generaal inloer gedaan zijn.
Fol: 677-689.
1792 september 19 - 1800 juli 22
Nrs. 79-258.

Zd

•

Extract uit eenige aanmerkingen over den staat van
Indien tot eigen gebruik te zamen gebragt en aan
commissaris generaal gesuppediteerd waarbij eene
calculative bereekening van voordeel te behaalen door
den handel met twee scheepen van Batavia naar
Souratte waarva het eene met retouren ander direct na
Nederland en het ander met retouren na Batavia terug.
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Fol: 1-41.
31 augustus 1793
• Generaal vertoog van de weerentlijke waarbij waar van
het gouvernement van Java moet gehounden worden
voor de compagnie. Fol: 42-61.
Zd
• Consideratien om het vervaal van Indie. Fol: 62-118.
20 juli 1791
• Secetre missive der Ceijlonsche ministers aan de
vergadering van Heeren Zeventien gedatteerd 20 julij
1791. Fol: 119-121.
• Extract missive der Ceilonsche ministers aan den
gouverneur generaal en de raaden van Indie te Batavia
in dato 20 julij 1791. Fol: 122-127.
22 juli 1794
• Extract uit een journaal getrokken van een reijs van Port
Jackson na Canton aan board van het schip Haleijon22
julij 1794. Fol: 128-135.
juni 1795
• Request van de gewezen ordinair leeden in de Raad van
Justitie Hartman van Hoesen en wegener om
gelibereerd te worden van transport en kostgeld en te
mogen meede neemen om en bequaam logie op het
schip N den junij 1795. Fol: 136.
30 juni 1791
• Extract uit de missive geschreeven door de Ceilonsche
ministers aan den gouverneur generaal en de raaden van
Indie te Batavia in dato 30 junij 1791. Fol: 137-154.
8 juli 1791
• Secetre missive der Ceijlonsche ministers aan de
vergadering van Heeren Zeventien gedatteerd 8 julij
1791. Fol: 155-169.
1738-1739
• Elucidatie van den Groote winsten zo als die
voorkoomen in het jaar 1738/9. Fol: 170-171.
26 juli 1790
• Extract uit eene missive van dese Heer Java's
Gouverneur greeve aan hunne Hoog Edelheeden
gedateerd den 26 julij 1790. Fol: 172-180.
augustus 1768
• Onkosten op de goederen bij de rendementen te
bereekening volgens het plan daar van door de
opperkooplieden des kasteels Batavia aan raaden august
1768 over gegeeven te vinden 4 Batavia 1769. Fol: 181197.
Zd
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•
•

Indeks tempat Fol: 198-201.
Memorie betreffende eenige bij zonder heeden in de
besteering van het hospitaal te Amsterdam genaamt het
S. Pieters Gasthuijs Fol: 202- 211.
• Extract instructie voor den doctor in het S. Pieter
Gasthuijs te Amsterdam. Fol: 212-213.
• Extract instructie voor den doctor in het S. Pieter
Gasthuijs te Amsterdam. Fol: 214-216.
• Extract instructie voor den apothecer in het S. Pieter
Gasthuijs te Amsterdam. Fol: 217-219.
• Extract instructie voor den bumen vaders in het S. Pieter
Gasthuijs te Amsterdam. Fol: 220-222.
• Extract instructie voor de poortier in het S. Pieter
Gasthuijs te Amsterdam. Fol: 223-226.
9 december 1791
• Berigt door J.S Filietner ter kamer Amsterdam
ingedierd vervattende de tractement en emolumenten
voor den apothecers in het S. Pieter Gasthuijs te
Amsterdam. Fol: 227-228.
22 april 1791
• Dit papier benevens de vergelijking der lasten op
Ceijlon den 22 april 1791 aan de Heer Rendorp in
qualiteit als commissaris van H.H.M.M overgegeeven.
Fol: 229-232.
1792-1793
• Ordres door commissaris generaal gestatueerd om door
de ministers ten gouvernemente Kabo de Goede Hoop
ter excecutie te werden gelegt en als permanente agter
volgt in 1792 en 1793. Fol: 233-240.
1773-1781
• Notitie van de aan reekenings en verkoops prijs der
noten Foulij Caneel nagelen Japans koper en suiker op
de Mallabaar 1773-1781. Fol: 241-243.
28 april 1786
• Aan den Wel Edelen Groot Achtbaare Heer Willem
Jacob van de Graaff raad extra ordinair van
Nederlandsch Indie gouverneur en directeur van het
eijland Ceijlon met dies onder hoorigheeden. Fol: 244255.
28 mei 1757
• Aanmerkingen ter verbeetering van de plaats hebbende
gewoonte omtrend de zieken in het hospitaal op
Kolombo. Fol: 256-263.
1770-1780
• Notitie van de verkogte specerijen & Japans koper te
Batavia. Fol: 264-265.
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1755-1780
• Listen van de quantiteiten en avansen behaald op de
noten Foulij Canees nagelen Japans koper suiker in de
jaaren 1755/6 tot 1779/80 op de comptoiren Bengalen,
Chormandel, Mallabaar, Suratte. Fol: 266-278.
Zd
• Vertoning zo na mogelijk wegens het aan de compagnie
kost ende van dezelve schepen lang 150 voeten
aanbouw als vertimmering in weder uitrustingen
gedurende zeeven reisen van hier na Batavia. Fol: 279286.
• Nota van veranderinge welke inde betaling van intresse
en afte losse capital zo als dezelve bij de notitie onder
de bijlagen tot de memorie adstructief lit K.No:2
waaren gecalculeerd of bij vervolg waarschinlijk zullen
plaats hebben of reeds werklijk gemaakt zijn. Fol: 287288.
• Bereekening van de reedenen van het verschil tusschen
de winsten te Batavia en de tijdperken van 1750/1 tot
1759/60 en 1770/1 tot 1779/80. Fol: 289-292.
• Vermindering der geld specien bij de boeken op de
onderscheiden comptoiren in 1768/9. Fol: 293-294.
• Consideratien op eene reekening calculative van de
voordeelen welke de Souratse directie zoude kunnen
geeven bij de tegens woordige tijd wanneer dewaards
van Batavia wierd gehandelt met twee scheepen van
welke het eene direct na Nederland wierd
voortgezonden en het andere na Batavia te rug. Fol:
295-304.
1793
• Aanmerkingen op de consideratien op eene reekening
calculatief van voordeel het welk in de tegenswoordige
tijd nog zoude te behalen zijn met den handel met 2
schepen van Batavia na Souratte 1793. Fol: 305-312.
9 mei 1795
• Extract uit onze resolutien genomen op heeden ten sine
als daar bij vermeld wij beveelen Uw Edele in godes
beschriving en blijve na vriendelijke groetenisse. Fol:
313-327.
1760-1775
• Behaalde Winsten op de in China verhandel de
goederen van 1760/1-1774/5. Fol: 328-330.
24 juni 1790
• Ruwe calculatie van het fonds voor den Chinasche
handel voor 1790. Fol: 331-333.
Zd
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•

1792
•
Zd

•

Poincten uit de resolutie van de vergadering van Heren
Zeventien aan commissaris generaal gedemaandeerd.
Fol: 334-336.
Calculative van bereekening ontvang en uitgaave over
anno 1792-1794. Fol: 337-345.

Aantooning der gronden op welken men de post van
diverse uitgaven bij de calculative bereekening op
7000000 heeft gestelde. Fol: 346-349.
• Calculative bereekening van ontfang en uitgave bij de
generaal Nederlandsche over jaar compagnie in 1793.
Fol: 350-352.
• Calculative berekening van ontlang en uitgave bij de
generaal Nederlandsche over jaar compagnie in 1794.
Fol: 353-357.
• Declaratoir van den advocaat fiscaal van Nederland
India inderzeeke van den boekhouder pand bewaarder
van de bank van leening Jacob Paulus Barends. Fol:
358-377.
8 augustus 1797
• Resolutien der gecombineerde vergadering van den 8
augustus 1797. Fol: 378-398.
3 november 1795
• Aanmerking van zijn Hoog Edelheid den Heer
gouverneur generaal breeder vermeld bij mijn op den 18
daar aan overgelegde schriftuur. Fol: 399-429.
• (not exist) Fol: 430-446.
17 juli 1789
• Extract uit de resolutien van de Heeren staaten van
Holland ende groot mogen de vergaderinge genoomen
op vrijdag den 17 july 1789. Fol: 447-452.
27 november 1783
• Extract uit de missive door de vergadering van
zeventienen geschreeven aan den gouverneur generaal
en den raaden van Indie te Batavia in dato 27 november
1783 onder het comptoir Amboina. Fol: 453-456.
5 november 1795
• Extract uit de missive door de vergadering van
zeventienen geschreeven aan den gouverneur generaal
en den raaden van Indie te Batavia in dato 5 november
1785 onder het comptoir van Ceilon. Fol: 456-459.
12 december 1786
• Extract uit de missive door de vergadering van
zeventienen geschreeven aan den gouverneur generaal
en den raaden van Indie te Batavia in dato 12 december

H O G E C O M M I S S I E | 1434

1786 onder het comptoir van Batavia. Fol: 460.
20 december 1787
• Extract uit de missive door de vergadering van
zeventienen geschreeven aan den gouverneur generaal
en den raaden van Indie te Batavia in dato 20 december
1787 onder het comptoir van Batavia. Fol: 460-464.
4 december 1788
• Extract uit de missive door de vergadering van
zeventienen geschreeven aan den gouverneur generaal
en den raaden van Indie te Batavia in dato 4 december
1788 onder het comptoir van Ceilon. Fol: 464-465.
30 januari 1790
• Extract uit de resolutien van de Heeren staaten van
Holland en westvriesland in haar Edele groot mog
vergadering genoomen op Saturdag den 30 januarij
1790. Fol: 466-470.
30 april 1791
• Berigt ter schuldige obedientie aan der wel edele Hoog
Achtbaare Heeren Zeventien aan gouverneur en raaden
van de Caabo de Goede Hoop ondergetekende Johannes
Isaac Rhenius. Fol: 471-500.
16 mei 1794
• Aantekeeningen van den 15-16 meij 1794 volgens
verscheide berigten van de tegenwoordige behandeling
der zieken in het buiten hospitaal. Fol: 502-507.
augustus 1794
• Memorie calculatif der uit koop prijzen van het Chinase
retour jongst naar Nederland verzonden met de
onderstaande vier schepen gerekende nade onder
temelde rendementen der gehondene verkopingen
volgens rendement van augustus 1794. Fol: 509-514.
11 oktober 1793
• Brieven nog papieren van de schepen thans te cork in
jerland leggende ontvangen hebben zijn wij buiten de
mooglijkheid daar op bij deeze te antwoord. Fol: 516521.
oktober 1793
• Aanttoning in hoe verre is voldaan in de jaaren 1791 en
1792 tot october 1793 aan de verzending van contanten
naar Indie zo verre dezelve zijn gecalculeerd geworden
bij de calculative bereekeningen. Fol: 522-526.
16 augustus 1792
• Extract uit de memorie van de Heer van Braam
Houckgeest Macao den 16 augustus 1792 handelende
over de sluikhandel der engelschen in straat Banca ter
speculatie der Heeren commissarissen wegens hun
Hoog moge aangesteld ter verbetering van compagnie
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staat. Fol: 527-533.
30 december 1792
• Aanmerkingen op het rapport van de Heeren de Bock
en Barkeij omtrend het amptgeld in dato 30 december
1792. Fol: 536-543.
21 juli 1800
• Bericht wegens verzondene brieven van Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 545-547.
30 april 1798
• Aparte instructie voor den eerst gesworen klerk der
Hoge Commissie Jan Welters geduurende des
ondergeteekends absentie van Batavia. Fol: 548-550.
1770-1780
• Lijst van het in China ontfangen tin in het tijdperk van
1770 tot 1780. Fol: 552-553.
1700-1779
• Lijst van het bekostig de aan de fortificatien en aan de
reparatien en timmeragien anno 1700-1779. Fol: 554563.
Zd
• Getal der manschappen naar Indien vertrokken bij de
generaale Nederlandsche Oost Indie compagnie in de
onderstaande jaaren. Fol: 564.
• Bereekening van het kostende van vervoer der
manschappen na Batavia en Ceijlon 200 man. Fol: 565569.
• Lijst van in Indien betaalde lands en scheeps soldijen
gereduceerd tot Nederlands waar de van anno 1700 tot
1769. Fol: 570-571.
• Copie van een cognossement van goederen op vragt van
Batavia. Fol: 572-574.
• Lijsten van randsoenen en kost gelden te Batavia
betaald in 1706-1757. Fol: 575-578.
• Lijst van het generaal bedraagen der betaalde
randsoenen in Indien op de respective comptoiren in de
tijd vakken van anno 1706 tot 1719 en anno 1748-1767.
Fol: 579-580.
• Gehoudene besoignes van de Heeren Commissarissen
generaal. Fol: 581-585.
• Aanteekening bij hoge van ronen vrage onder de heeren
leden den Hoge Regeering. Fol: 586-588.
• Rendement van het verkogte compagnie posten de
Ganse Kraal en het Visscher Hock. Fol: 589-591.
15 mei 1797
• Besluit van den 15 meij 1797 is daar in verandering
gemaakt en worden zoo veel reviseuren aangesteld als
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•

Zd

•

daar raad van justitie over geseeten hebben welke plaats
blijven houden. Fol: 592-599.
Extract missive van de Hoog Edele gestrenge Heeren
commisarissen generaal aan de Hooge Indiansche
Regering gedateerd den 15 meij 1797. Fol: 600-602.

Brieven nopens de benoemingen van reviseuren. Fol:
603-605.
• Certe partij van het americaans schip Ozion. Fol: 606609.
11 oktober 1785
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in raaden
van Indie. Fol: 610-611.
19 april 1790
• Brief van Mr. Willem Arnold Alting gouverneur
generaal beneven de verdere wel edele gestrenge heeren
raaden van Nederlands Indie over voorzitter van den
raad van justitie Mr. Jacob George van Rossum heeft
behoorlijk ontfangen uwel edele hoog edelheeden
extract uijt de secrete notulen van het geresolveerde in
raade van Indie op den 19 maart 1790. Fol: 613-615.
20 april 1790
• Extract secrete notulen van het geresolveerde in raad
van Indie. Fol: 616-617.
17 maart 1789
• Extract secrete notulen van het geresolveerde in raad
van Indie op 17 maart 1789. Fol: 618-619.
Zd
• Extract secrete notulen van het geresolveerde in raad
van Indie op 19 maart 1790. Fol: 620.
21 juli 1800
• Bericht wegens verzondene brieven van Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 622-623.
januari 1792
• Notitie van het zuikere in Engelandt in de maand
januarij 1792 van den oud direct. Fol: 625.
3 juni 1794
• Ter ordonantie van hun edel moge de heeren
gecommitterden tot de zaaken van de oost Indie
compagnie. Fol: 627-631.
29 oktober 1793
• Poincten zeer opzettelijk wierden behandelt hebben wij
het best gecordeelt uwel agtbare te verzoeken gelijk wij
doen bij dere. Fol: 632-634.
6 mei 1794
• Circulaire missive aan de respective kameren van de 29
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october der voorgande jaar hebben te kenne gegeven
ons verlangen. Fol: 635-637.
12 januari 1798
• Brief van de heren bewind hebberen aan de
commissarissen generaal 12 januarij 1798. Fol: 638656.
8 augustus 1797
• Resolutien der gecombineerde vergadering van den 8
augustus 1797. Fol: 657-660.
Zd
• Notitie van de minder en meer der verstrek te hout
werken. Fol: 661-663.
• Project ceremonieel tot de plechtige receptie van de
alhier van Batavia verwagt wordende Hoog Edele
gestrenge Heer Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh
commissaris generaal over geheel Nederlandsch India.
Fol: 664-703.
25 februari 1797
• Extract uit de resolutien van de Hoog Edele Heeren
commissarissen generaal over gehaal Nederlandsch
India genomen te Batavia. Fol: 704-707.
9 september 1797
• Extract missive gesolve door de Hoog Edele heeren
commissarissen generaal aan de Hoge Regeering dato
primo september 1797 (9/9/1797) Fol: 708-710.
1780
• Register van alle zodanige papieren en verdere
documenten als bij de Hooge Indiansche Regeering in
de jaaren 1780 en 1786. Fol: 715-733.
Zd
• Generaal register van zodanige brieven en papieren als
onder dato dezer door Heeren Commissarissen
generaal. Fol: 734-747.
• Lijsten der tituls zoo als door de vergadering van 17en
magt genomen werd schrijvens aan gouverner generaal
raaden op Batavia. Fol: 749-751.
28 januari 1797
• Extract uit de resolutien van de Hoog edele Heeren
commissarissen generaal over geheel Nederlandsch
Indie genomen te Batavia. Fol: 752.
Zd
• Notitie van de aangehoudene dispositien van de Hoge
Commissie. Fol: 754-765.
• Specifique opgave der verdende tractementen van de
raad van justitie. Fol: 766-769.
• Specifique obgaaft der bepaalde en bepalde einkinsse
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die en den ondergeteenkerte sergaat en posthouder in de
chinees kamp aan de groote haart te gerieden koomen.
Fol: 770-771.
• Extract uit een missive van het comitte tot den
oostindischen handel en bezittingen aan Heeren
commissarissen generaal geschreeven te Amsterdam in
dato 17 januarij 1799 waar bij onder anderen deeze
woorden voorkomen. Fol: 772-773.
12 januari 1790
• Extract uit de generaale resolutien des kasteels Batavia
genomen in raade van Indie op den 12 januarij 1790.
Fol: 774-776.
Zd
• Rekening op den commandeur opper equipagie
meester. Fol: 778-785.
1791
• Lijst der hoge regeeringen in Indie na jaar 1791. Fol:
786-788.
• Lijst der gequalificeerd persoonen in Indie Na jaar
1791. Fol: 789-790.
1711-1746
• Koste uit treksel uit de ontfangen patriansche brieven
van 1711 tot 1746. Fol: 791-798.
2 mei 1794
• Extract uit de utrechtsche courant van vrijdag den 2
meij 1794. Fol: 799-814.
23 april 1799
• Notulen vande gecombineerde vergadering van den 23
april 1799. Fol: 815-821.
15 juni 1751
• Extract uit de generale resolutien des casteels Batavia
genomen in rade van Indie op den 15 junij 1751. Fol:
822.
Zd
• Aan zijn edelheid den hoog edelen groot achtbaren Heer
Jacob Mossel gouverneur generaal van Nederlands
India. Fol: 823-829.
21 oktober 1752
• Extract uit de generale resolutien des kasteels Batavia
genomen in rade van Indie. Fol: 830.
Zd
• Aan zijn edelheid den Hoog Edelen groot achtbare
Heeren Jacob Mossel gouverneur generaal ende de wel
edele heeren raden Nederlandsch India. Fol: 831-836.
• De Bewijsen van eijgendom van een schip, de bijlbrief
of gerechtelijke tarnsport of certificaat van laatste
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aankoop, de zeebrieven verleend door de regeering ten
vertrek plaatse en Europa, de paspoorten van de
admiraliteit of derzelver representeerende. Fol: 839865.
19 september 1798
• Reijroute voor 32 stuks paarden van den
ondergeteekende welke den 19 september 1798 van
overland naar Batavia vertrekken. Fol: 866-867.
30 september 1797
• Notitie van alle zodanige poincten waar van de
dispostitie zijn aangehouden blijkens de resolutien van
Heeren commissarissen generaal zeedert den 19
november 1793 tot den 30 september 1797. Fol: 869878.
19 september 1798
• Rapport van commissarissen generaal over geheel
Nederlands Indie Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh
per twee Mantries en thien javaanen van hier over den
gandweg naar Samarang. Fol: 879-880.
Zd
• Preparative plan tot de recipte alhier van zijn hoog
edelheid den Hoog edele gestrenge heere mr.
Sebastiaan Cornelis Nederburgh eerste commissaris
generaal overgeheel Nederlands India en Cabo de
Goede Hoop representeerende zijne doorlugtige
hoogheid den heere prince van orange en Nassau. Fol:
882-885.
19 januari 1798
• Aanpraak gedaan door de burger gouverneur te
Pallacatta op het vierde Nieuw jaar der Bataviasche
vrijheid of te 19 januarij 1798. Fol: 886-893.
25 april 1810
• Rapport van den gewezen prefect van Ambon L.
Heukerlugt aan den prefect van Banda R. loopa groem.
Fol: 894-897.
• Rapport den gewezen prefect van Ambon L. Heukerlugt
den luitenant collonel van mittman commandant ceriel
en militaire te Ternaten. Fol: 898-899.
• Rapport geweze prefect van Ambon L. Heukerlugt den
luijtenant collonel en commandant van Macasser J.
Wickerman. Fol: 900-902.
8 maart 1810
• Rapport in de zaak van den land drost der Moluccos L.
Heukerlugt. Fol: 903-905.
95

1793 december 7 - 1794 juni
Gedeeltelijk met inhoudsopgave. Nrs. 1-55.
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Zd

•

"Register over ingekomen missiven waarop nog geen
beslissing is genomen.
1793 december 7 - 1794 juni 20 Fol: 1-15."
9 december 1792
• Missive van over het proces van de Ratione Officie
Eijscher Contra Ontong van Macasser, Felix, Bappa
Bitja, Castor, en Onting van Balanboang. Fol: 1-11.
Zd
• Missive over zal niet intreede, welke redressen en in het
Nederland te maaken zij., Fol: 12-30.
• Missive over sommige op regten endoenelijk is
bevonden. Fol: 31-33.
• Lijst van de in het voorjaar 1793 naar Neederland
vertrokkene Scheepen, en Paketboten. Fol: 34.
16 december 1793
• Missive Van Wegens De Hoge Regering Deezer
Landen over word een iegelijk geadverteerd en bekend
gemaakt, dat de compagnie van meenig is, op
Maandach den 30 deezer loopende maand December.
Fol: 36.
Zd
• Rendement van de Jaccatrafche Domeinen 1793. Fol:
37.
• Lijst over eisch van zoganige Arthillerij goederen als er
voor den jaar 1795. Fol: 39-41.
• Reflectien op den hisch van behoeftens van Batavia
geeischt voor den jaare 1795. Fol: 42-51.
20 december 1790
• Missive over worden gemaakt men des niet te min
alhier egter bij de caabse boeken zal laaten on
dersoeken of den veralhier van zodanig geligt lijwaat
die noodsaakelijkheid berestigd. Fol: 53-55.
Zd
• Bereekening van het in - en uit hoops mitsgaders der
ongelsen en zuevere wierst twee casingen en kel zuijker
met scheepen van de kompagnie 150 voeten na Suratte
Fol: 57-60.
• Brief van Jan Robbert Van Sprang van Jatsanapatnam
aan Commissarissen Generaal over hij suppliant in het
begin van dit jaar als cadet de marine met 12 florins.
Fol: 61.
25 september 1796
• Extract uit de generale resolutien des kasteels Batavia
genomen in Raade van Indie op den 27 september 1796.
Fol: 63-68.
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•

Extract patriasche brief van 25 september 1770. Fol: 6970.
22 oktober 1770
• Extract patriasche brief van 22 october 1770. Fol: 7175.
19 februari 1772
• Extract afgaande brief naar Nederland van den 19
februarij 1772. Fol: 76-77.
17 januari 1772
• Extract uit de Resolutien van hum hoog Edeleheeden
van de 17 januarij 1772. Fol: 78-79.
15 oktober 1773
• Extract patriasche brief van 15 october 1773. Fol: 8082.
2 december 1793
• Memoire adresse Zee missieurs les commissaris
generaux pax Jean Frederic Spanlin Batavia te 2
december 1793. Fol: 83-92.
23 augustus 1793
• Extract uit de Generaale Resolutien genomen in Rade
van Indie op den 23 augustus 1793. Fol: 94-97.
Zd
• Brief van F. J. Rothenburhler aan Officier van
Banjoewangie over het papier beantwoord aan der
zelver articullen, schip in genaamt The Fair Americaan
capitein Lee van Briton. Fol: 98-99.
13 januari 1794
• Extract translaat uijt der Engelsen Brief van John
Keluen Captein, van het wegens de Bombaij Marine ter
ontdekeningen opneem, geefpedieert Fregat The
Panther geschreeven aan de Pilow Lilande dari 23
januarij 1793 en geaddres feest aan der heer Feerliat
present te Canton in China. Fol: 100-101.
1 januari 1794
• Brief van Zacharias van Hek aan Commissarissen
Generaal over dat in 1792 de Ampten, die zij de Eer
hebben tans te bekleeeden met het door de heeren
meesters gesteld interdiet van den bevooren door
kunnen voor zaten gedreeven particulieren handel. Fol:
102-111.
17 mei 1794
• Brief van Willem Popkens aan Commissarissen
Generaal over informeeren naar het gedrag van den
Raad van Justitie Meester Albertus Cornelis Hartman.
Fol: 112-115.
Zd
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•

Dit zegul behoort tot het in leggende Request van A. C.
Mom. Fol: 116-122.
10 januari 1794
• Beslooten over request van A. C. Mom over om de
pagten van de waag Foptafels en Waijangs. Fol: 123144.
Zd
• Brief van Isaac Gouverneur en Charles Smith over on
niet is bekend door de overleeden van de scheepen en
mindere voortuige. Fol: 145-146.
8 november 1790
• Extract uit de Resolutien van Heeren Schepenen der
stad Batavia. Fol: 147-163.
1 december 1793
• Translaat brief van Charles Schneider en Isaac
Gouverneur gedateert 1 december 1790. Fol: 164-168.
• Translaat brief van Isaac Gouverneur gedateert 1
december 1793. Fol: 169-171.
29 oktober 1793
• Extract uit de Resolutie des Casteels Batavia genomen
in Raade van Indie op den 29 october 1793. Fol: 172283.
10 januari 1794
• Extract uit de secreete Resolutien des Casteels Batavia
genomen in Raade van Indie op den 10 januarij 1794.
Fol: 284-289.
7 mei 1794
• Oude Instructie voor de Bank van Leening gedatert 7
meij 1794. Fol: 290-336.
26 mei 1794
• Brief over protest voor den Captain der twee onder
Noord Amerikaanse vlag aangehoudene scheepen
America en Enterprise Adam Bobrock teegens het
jugeeren voor den Raad van Justitie teegen gemelde
scheepen gedateerd 26 meij 1794. Fol: 337-342.
2 juni 1795
• Overlenkomst tuschen den Engelsche Command
Mitchel ter eenre en de Hooge Reg van weegens de
Generaal geoctroijeerd Oost Indische Compagnie ter
andere zij de en het afstaan van Compagnie schip
Schaagen ter over voer der door hem gemaakte krijgs
gevangerie naar Mauritius en zijn dato 2 junij 1794. Fol:
343-353.
7 oktober 1796
• Monster Rollen der Fransche, dewelke als pasagiers van
Samarang met de scheepen Christophorus Columbus,
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Meerwijk, Nederlands Welvaaren, en Vasco de Gama
naar Batavia zijn overgezonden, Monster Roll van
gemelde pasagiers welke door indispositie van eerste
gemelte schip weeder op Samarang zijn veerbleeven,
allegedall 7 october 1796. Fol: 354-362.
Zd

•

Consept instructie voor den Heer Raad Ordinair van
Indie Meester Isaac Fitisingh als Ambassadeur naar het
heeft van den keijzer van China. Fol: 363-385.
12 november 1794
• Missive van den heere Commissarissen Generaal
Siberg aan den Gouverneur van Java's, Nood Oost Kust
ter kennisgeeving van het besluijt van Heeren
Commissarissen Generaal om de retour vloot de route
door Straat Balie te laaten neemen, en verzoek om
desselfs consideratien op eenige poincten die dit
bezwaarlijk maken gedatteert 12 november 1794. Fol:
386-389.
20 november 1794
• Missive van zijn Hoog Edelheeden Sebastiaan Cornelis
Nederburgh aan de Heeren Commissarissen Generaal
Willem Arnold Alting en Johanes Siberg kennisgeeving
van de toe zending van drie brieven om en het besoihne
door op te delibereeren in dato 20 november 1796. Fol:
390-394.
Zd
• Missive van den fransche naturalist La Billardiere en
parest aan heeren Commissarissen Generaal houdende
verzoek om met het Parlementair Schip naar Mauritius
aan wel met een der retour scheepen naar Europa te
vertrekken. Fol: 395-396.
4 december 1794
• Missive capitein Adriaan Kuvel aan den
wempelvoorder der retour vloot ter kennisgeeving dat
onder tot convoijeering van gemelte vloot had
ontslangen en welk zijn van verkennung beraamd had
gedatteert 4 december 1796. Fol: 397-398.
6 december 1794
• Verproij brief van des compganie uijt Neederland
komend schip de onderneeming uijt Straat Sunda en
dato 6 december 1794. Fol: 399-406.

8 december 1794
• Missive van den Commandeur te Bantam aan de
wimpelvoerder van des Compagnie retour vloot ter
kennisgeeving van het en loopen van te scheepen met

H O G E C O M M I S S I E | 1444

fransche vlaggen en Straat Sunda in dato 8 december
1794. Fol: 407-408.
9 december 1794
• Missive van den wimpelvoerder van des Compagnie
retour vloot aan Heeren Commissarissen Generaal ter
kennisgeeving van den ontfangst van laatsgemelte brief
en die van de Heer Kuvel gedateerd 9 december 1794.
Fol: 409-411.
10 december 1794
• Missive van en aan als laatst gemelte ter kennisgeeving
dat te onbekende de scheepen in het gerigt waaren, en
verzoek om nadere oreders gedateert 10 desember
1794. Fol: 412-414.
14 december 1794
• Missive van zijn Hoog Edelheijd Sebastiaan Cornelis
Nederburgh van de verdere Heeren Commissaris
Generaal houdende propositie om de Seijlonsvaarder,
uijt hoofde der onveijligheijd van Straat Sunda voor
eenige tijd aan te houden gedateert 14 december 1794.
Fol: 415-416.
Zd
• Missive van zijn Hoog Edelheijd Willem Arnold Alting
in antwoord op eenegemelte. Fol: 417-418.
• Missive van zijn Hoog Edelheijd Simon Hendrik
Frijkenius meede in antwoord als laatstgemelte. Fol:
419-422.
1 februari 1795
• Propesitie van den Heere Commissarissen Generaal
Johanes Siberg om zig met de opgaaf van den
dispencieer de Wet, weegens desonder zijn berusting
zijnde restoriten, voldaan te houden en gecommitteer
dens tot den opneem van den Eed te ontslaan in dato 1
februari 1795. Fol: 423-426.
3 februari 1793
• Missive van Commandeur te Bantam aan zijn
HoogEdelheden Sebastiaan Cornelis Nederburgh ter
kennisgeeving van de toegending aan de Hoog
Regering der verpreij brief van het Engelsche 8 schip
Recovrij gedateert 3 februari 1793. Fol: 427-429.
6 februari 1795
• Missive van en aan als Eleven ter kennisgeeving van
eenige bekomene tijdingen van het Americaans schip de
Dolphijn gedateert 6 feburarij 1795. Fol: 430-432.
7 juli 1794
• Lijst der fransche gearmeerde scheepen in de oost
indiens welke den 7 julij 1794 op de Mauritius zig
bevonden. Fol: 433-435.
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Zd

•

Lijst der overzend baare retouren in augustus 1794 te
Batavia leggende. Fol: 436-437.
• Aanteekening van zijn HoogEdelheijd Johanes Siberg
op de consideratien van den Heer Raad Extraordinair
Conraad Martin Neun als Commissaris van de Bank van
Leening. Fol: 438-445.
• Opgave door den Heer Raad Extraordinair Conraad
Martin Neun hoe veel de percentos der gelden die door
particuliere op de oostersche gouvernementen in cas
naar herwaarts zijn geremitteerd in tien jaaren door den
andereen gereekend, hebben bedriagen. Fol: 446-447.
• Resepis van den fransche Lieutenant Brion
Commandeurende het Parlementair Scheepje Natalie
houdende ontfangst van een brief van weegens de
Hooge Regeering door de majoor Sandolroij aan hem
ter hand gesteld. Fol: 448.
• Aanteekeningen van de dispositie door de Hooge
Regeering genoomen op eenige verzoeken door de
Armenische kooplieden gedaan omtrent de door haar in
de Bank van Leening verpande Lijwaaten. Fol: 449452.
• Verklaring van eenige comptoir dienaaren te Canton,
omtrent de voorgenome morshandel in specerijen met
de scheepen Citade de Genua en America , /: zie
N.24,25, en 28. Fol: 453-455.
18 december 1793
• Missive van de indiens des compagnie zijnde
Boekhouder van schoor, aan den Commandeerende
officier te Banjoewangie houdende dat gepermitteerd
was om met het schip The Fair Americaan na de Caab
te vertrekken, en dat aldaar met dien Bodem uijtgebrek
aan water etcter anker waaren gekomen gedateert 18
desember 1793. Fol: 456-458.
14 december 1793
• Extract uijt het journaal van des compagnie schip de
Erfprins keujssende in Straat Sunda van der tot den 14
december 1793 houdende rencon ter met een
vrijandelijk schip. Fol: 459-469.
Zd
• Instructie voor den capitein commandent van het
guarnisoen van op de veldschans meester Corneelis, P
van Rhijn. Fol: 470-485.
96

Kopie-uitgaande missiven aan de Heren Zeventien en de inlandse vorsten.
1794 april 2 - 1795 juli 4
1 deel
2 april 1794
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•

•

Kopie uitgaande missiven aan de Heeren Zeventien en de
inlandse vorsten dat zij met zeer veel genoegen ontvangen de
brief den Reijzer Pacoeboeana op den 22 februarij deeses
jaars geschreeven, 2 april 1794. Fol: 1 - 3.
Kopie uitgaande missiven aan de Heeren Zeventien en de
inlandse vorsten dat zij met zeer veel genoegen ontvangen de
brief den Sulthaan Amingcoeboeana op den 22 februarij
deeses jaars geschreeven, 2 april 1794. Fol: 4 - 6.

4 juli 1795
• Kopie uitgaande missiven aan de Heeren Zeventien en de
inlandse vorsten dat Hun Hoog Mogende einde requireerden
zodanige wel gecalculeerde en uitvoerlijke plans van
verbeetering en bespaaring, 4 julij 1795. Fol: 7 - 194.
---

Kopie-brieven aan het Comité tot de Oostindische Handel en Bezittingen.
1797 december 30, 1798 september 24, 1798
1 omslag
oktober 29, 1798 december 22; 1799 oktober 9
Oud Hoge Regering 4218.

97

Briefwisseling met o.a. de commissarissen ter zee en te velde. Met bijlagen.
1794 november 26 - 1799 september 12
1 band
12 september 1799
• Briefwisseling met o.a. de commissarissen ter zee en te velde 1799
september 12 Fol: 1-65.
16 oktober 1795
• Brief van Goffried Christoffel Fetmenger en Albertus Hendricus
Wiese over de luitenant Collonel en Directeur van de fortificatie
werken Reimer heefth aan ons overgegeeven het hier bij gevoegt
berigt, nopens de plaatz, alwaar de equipagien van ilands fregat ten
van oorlog Hedenblik en de Amazone. Fol: 67-70.
13 oktober 1795
• Berigt van de luitenant Collonel en Directeur van de fortificatie
werken Reimer aan Goffried Christoffel Fetmenger en Albertus
Hendricus Wiese over nopens de plaatz, alwaar de equipagien van
ilands fregat ten van oorlog Hedenblik en de Amazone. Fol: 71-78.
8 oktober 1795
• Poincten van J. Wesselman aan Goffried Christoffel Fetmenger over
de commissarissen ter zee. Fol: 79-80.
6 november 1795
• een extract uit de resolutien van Goffried Christoffel Fetmenger en
Albertus Hendricus Wiese, ter onzer vergadering van den 31 october
heeden genomen, verzelt van drie daar bij geciteerde lijsten Fol: 8182.
31 oktober 1795
• Extract uijt de Resolutien genomen bij commissarissen ter zee en te
velde op Zaturdag den 31 October 1795 over de heer
Gecommitteerde tot en over de zaaken van den inlander Nicolaus
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Engelhard, heeft ingevolge en tervoldoening aan het besluit van den
24 deezer (october 1795) overgegeeven de korte sterktens, der
inlandschecompganien die cas van alarm. Fol: 83-102.
28 oktober 1795
• Korte Slerkte van de 17 Inlandsche compagnien, so als dezelve onder
Huijdigen datum sorteeren onder Hunne Inlandsch Commandanten
over de respective Inlandsche Campongs binnen de binnen Paster
genekend in den omtrek van Batavia. Fol: 103-104.
• Korte Slerkte van 8 Inlandsche compagnien, uit derespective
campongs randsomme Batavia en Vrijelanden, binnen de binnen
posten, zo als onder hunne respective commandenten en mindere
officieren, en cas van Alarm, onder de wapenen zullen trekken aan
wijzende tevens, hoe veel inlanden in de campongs verblijven en
dagen Nagt de wagthuizen betrekken zullen, te weeten. Fol: 105-106.
• Korte Slerkte van 23 Inlandsche compagnien van diverse Landrijen,
met bekend stelling uit welke landen dezelve. Fol: 107-108.
18 oktober 1795
• Berigt van Reimer aan Goffried Christoffel Fetmenger en Albertus
Hendricus Wiese over zig op de ploegerskasie te laaten vinden, en
zulks door nun gedaan zijnde zoo arriveerden Fol: 109-116.
26 oktober 1795
• Berigt van Reimer aan Goffried Christoffel Fetmenger en Albertus
Hendricus Wiese omtrent de volgens Raport van de 18 october op
den voorgen dag bespeurde onvoldoende strekte en slegte constructie
der conflicts. Fol: 117-133.
30 oktober 1793
• Berigt van Schaffer en Sandolroij aan Goffried Christoffel Fetmenger
en Albertus Hendricus Wiese over over de voordragt van uwel edele
gestrengens, omtrent het avancement van den heer Wesselman. Fol:
134-135.
24 oktober 1795
• Extract uijt de Resolutien genomen bij Commissarissen ter Zee eb te
velde op Saturdag den 24 october 1795 over een request den capitein
der Papangers Caria. Fol: 136-138.
29 oktober 1795
• Berigt van Reimer aan Goffried Christoffel Fetmenger en Albertus
Hendricus Wiese over inspectie der veld artillerie. Fol: 139-149.
31 oktober 1795
• Berigt van Goffried Christoffel Fetmenger en Albertus Hendricus
Wiese over dat wij de ter defensie geprojecteerde batterijen bij
oculaire inspectie hebben bevonden. Fol: 150-157.
februari 1796
• Notitie van de zende Junij a: p: tot heden verkochte Koopmanschape
Fol: 158-162.
19 november 1794
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•
Zd

•

Berigt van Josi aan Commissarissen Generaal over aanbehelsende op
te geven, op en in hoe verre, het corps Arthillerij. Fol: 163-169.

Missive van Commissarissen Generaal aan Gouverner Generaal over
dat op mauritius toebereidzelen zijn gemaakt om eenige
kaperscheepen om fregat. Fol: 170-171.
• Instructie voor de Europeesche, Beschuiden op de van Batavia
geexpediseerde kruijsvaartuijgen in Straat Sunda. Fol: 172-176.
16 oktober 1795
• Berigt van Goffried Christoffel Fetmenger en Albertus Hendricus
Wiese over om na voor afgegaan abouchement met de
commandanten van onrust en Edam te on werpen concept instructien
zo wel voor deze eilanden als voor purmerent en edam bij het aan
naderen van een vijandelijke vloot. Fol: 177-178.
21 augustus 1795
• Brief aan Commissarissen Generaal over de noodzakelijkheid welke
hen is voorgekomen, om in het bezonder over de inlandsche
militairen welke bereeds in dienst zijn en binnen korten noch van
Java verwagt worden. Fol: 179-181.
Zd
• Rapport over Geuri Jans Mastert van Groningen, is op Mauritius
aangekomen met de galeij de Benshutter. Fol: 182-200.
5 december 1795
• Brief van Schaffer en Sandolroi aan Goffried Christoffel Fetmenger
en Albertus Hendricus Wiese over den van Sourabaja met de
Madureesen overgekoomen vaendrig Tribolijn zullen mij tot hoogere
avancement uwelEdele gestrengen voordragen Fol: 201-207.
5 juni 1795
• Brief van Jan Hendrik Wiegerman en Pieter Van De Weerth over de
oogziesite waar aan den tweede tekenaar deezes heeft gelaboreerd,
en waar door hij een gemeene tijd verhindert is gevonden, in het
verrigte van eenig schrijfwert. Fol: 208-214.
19 maart 1795
• Brief van Reimer over den 19 maart 1795 vergadering bij heeren
Commissarissen ter zeeven te velde. Fol: 215-222.
26 maart 1795
• Brief van Reimer over den 26 maart 1795 vergadering bij heeren
Commissarissen ter zeeven te velde. Fol: 223-228.
1 april 1795
• Brief van Reimer over den 1 April 1795 vergadering bij heeren
Commissarissen ter zeeven te velde. Fol: 229-251.
Zd
• Missive van Commissarissen Generaal over door de aankomst alhier
van een doen het gouverneement van Mauritius, ten overbreng van
eenige hollandsch krijgsevangenen. Fol: 252-253.
11 oktober 1794
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•

Missive van Commissarissen Generaal over door de aankomst alhier
van een doen het gouverneement van Mauritius, ten overbreng van
eenige hollandsch krijgsevangenen Cartel genaamd Natalie zodanige
over te laten. Fol: 254-255.
8 november 1795
• Brief van John Willes over korte tijding wegens Isle de France. Fol:
256-258.
11 oktober 1796
• Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over de informatien door
de Hollandsch en Engelsche krijgsgevangen van Mauritius. Fol: 259261.
17 november 1794
• Verklaaren van John Willes over korte tijding wegens Isle de France.
Fol: 262.
19 november 1794
• Brief van Sebastiaan Cornelis Nederburgh over om met succes van
de in dienst gesteld ses inlandsche kruijsvaartuijgen gebruijk te
maaken, dienden men dezelve te laten kruijssen. Fol: 263-271.
6 februari 1796
• Extract uijt de Notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 2 junij 1796. Fol: 272.
28 mei 1796
• Extract uijt de Notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 28 meij 1796. Fol: 273-276.
29 februari 1796
• Wijders noten hier bij zo veel nar Gessing van de voorschreeven
contanten. Fol: 277.
5 november 1795
• Brief van Schaffer aan Goffried Christoffel Fetmenger over over
eenige der subaltern officieren nae de buiten comptoiren te
verplaatssen. Fol: 278.
27 juni 1795
• Brief van Jan Hendrik Wiegerman en Pieter Van De Weerth aan
Commissarissen Generaal over om geinformeert te worden hoe velde
door ons voor gesteld verandering aan de kaserne op de waterplaats.
Fol: 279-282.
24 juni 1795
• Brief van J. A. Beijvanck aan Jan Hendrik Wiegerman en Pieter Van
De Weerth over de extractie van een casern, en dien voegen van hout
on steen, als die thans op meester Cornelis zijn. Fol: 283-286.
27 mei 1795
• Extract uijt de Resolutien van de Heeren Commissarissen ter zee en
te velde, genomen op den 27 mei 1795. Fol: 287-306.
27 januari 1797
• Extract uijt de Notulen van het geresolverde in Raade van Indie op
den 27 jan 1797. Fol: 307.
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19 januari 1797
• Extract uit de Resolutien genomen in de vergadering van de Afioen
Directie op Den 19 januarij 1797. Fol: 308.
18 mei 1797
• Extract uit de Resolutien genomen in de vergadering van de Afioen
Directie op Den 18 meij 1797. Fol: 309-310.
22 maart 1796
• Verslag van Jan Hendrik Wiegerman over tegenwoordig zijn er 206
huijs houdens welke wagen pagt betalen waar voor circa 28000 tot
rijkdalders 30000 in cassa van heemraden word ontvangen en
verantwoord. Fol: 311-317.
21 maart 1796
• Verslag over de jongst roll van Heemraden zijn er 214 perzoonen die
zijtuijg houden, gesteld nu dat van deeze 214 perzoonen 1/3 zijndee
maar een 1/3 zijn die 2. Fol: 318-323.
10 oktober 1796
• Urgentpagt van Commissarissen Generaal over requeste door den
Burger Nicolaas Marcus Martheze, houdende verzoek om
gelibereerd te wrden van het minder rendement van vier kristen
Amfioen. Fol: 324-326.
• Brief van Commissarissen Generaal over consideratien en adries in
hoe verre reflexie zoude konnen woorden geslagen. Fol: 326-328.
14 november 1796
• Lijst van de aangekoomene en weder vertrokke zo compagnies aks
vreemde naties en particuliere scheepen zedert den 14 november
1793 tot den. Fol: 329-372.
18 november 1796
• Lijst van de aangekoomene en weder vertrokke zo compagnies aks
vreemde naties en particuliere scheepen zedert den 18 november
1793 tot den. Fol: 373-406.
15 juli 1745
• Extract uit de secreete Resolutien des kasteels Batavia genomen in
Rade van Indie op den 15 julij 1745. Fol: 407-408.
3 juli 1758
• Extract uit de generale Resolutien des kasteels Batavia genomen in
Rade van Indie op den 7 Maart 1758. Fol: 409.
Zd
• Extract van het regelement voor der van de Heer Militaire Commissie
Fol: 410-413.
14 maart 1799
• Briefwiseling van Sebastiaan Cornelis Nederburgh aan
Commissarissen te Nederland Indische. Fol: 414-465.
29 februari 1796
• Memorie van de verzondene contanten zedert primo (1) september
1795 tot ultimo (29) februari 1796. Fol: 466-467.
Zd
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•

Memorie aan wijzende den korten staat van het pucunieel financie
wezen van de comptoir te Batavia gedurende den tijd van zes
maanden op zedert primo (1) september 1795 tot ultimo (29) februari
1796. Fol: 468.
• Titul aan de brief aande Keijzer van China. Fol: 469-471.
26 november 1794
• Brief over der chineesen genootsaakt van den korten teid die tot mijn
april overblijft het besto gebruijk te maken. Fol: 472-615.
Zd
• Notitie van de zinds junij a.p. tot heeden verkochte koopmanschape
Fol: 616-619.

98-99

HEREN ZEVENTIEN
Minuut- en kopie-uitgaande missiven.
1792 – 1797
98
1792 september 19 – 1797

1 band, 1 deel
1 band

Bijlagen
Nrs. 36-95.

Zd

•

Aanreekening en verkoops prijs van het Japans Koper op Bengalen
ende Chormandel. Fol: 1.
• Concept reglement dienende tot ampliatie, alteratie en renovatie der
ordonnantie van den 4 october 1791 op de generaele invoering der
belasting op alle de legaarten en collateraele successien onder het
ressort van de geoetroij eerde Nederlandsche Oost Indische
Compagnie vollande. Fol: 3-30.
• Formulier van sommatie cedulle, eed voor een taxateur der losse
goederen, formulier te stellen onde de taxatie, formulier van
verklaaring, en lijst van de taxatie der lijfrenten. Fol: 31-39.
• Aanspraak bij de voorstellingen van de Heer Sluijsken aan de
Collegien. Fol: 43-57.
18 november 1893
• Memorie tot het afleggen der visitens aan de Hoog Edele gestrenge
Heeren Commissarissen Generaal op den 18 november 1793. Fol:
59-62.
28 maart 1752
• Extract Resolutie en Extract Missive genomen in Rade van Ceilon
en Batavia op den 28 Maart anno 1752 tot 30 september 1780. Fol:
63-86.
Zd
• Copia supplicatie van Johanna Catharina Jacobs cum suis. Fol: 8789.
1 maart 1793
• Vertooning van het kosten van des kompagnie Paar de stall op
Batavia in de jaaren 1780 tot 1787 mitsgaders der betalingen in de
jaaren 1780/1 en 1786/7 te dienste der voorn stat gedaan dato 1
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maart 1793. Fol: 91-94.
Zd

•

Register van alle zodanige placaten publicatien waarschouwingen
ordonnantien reglementen als door com missarissen generaal aan
Kabo de Goede Hoop zyn geemaneerd en gestatueerd in 1792 en
1793. Fol: 96-100.
• Register der papieren verzonden met de pacquet de Maria Louisa
en het scheepje het duijsje aande Hoog Edele Heeren Sebastiaan
Cornelis Nederburgh ende Simon Hendrik Frijkenius
commissarissen generaal over Indie aande Caab. Fol: 102.
17 mei 1792
• Origineele missive van de vergadering van 17en aan als in den
hoofde deezer in dato 17 meij 1792. Fol: 103-111.
11 mei 1792
• Extract uit de resolutien door gemelde vergadering in dato 11 meij
1792 weg de aparte correspondentie. Fol: 112-113.
5 maart 1789
• Copie resolutien van Hoog Mogende Heeren in dato 5 maart 1789
weg de oorlog scheepen. Fol: 114-117.
Zd
• Copie adres aan dezelve door de vergadering van 17en in dato 8
meij 1790. Fol: 118-119.
• Copie een brief van gen: raden aan de vergadering van 17 in dato 7
. Fol: 120-122.
4 juli 1791
• Extract Brief van en aan els even in dato 4 julij 1791. Fol: 124.
15 oktober 1791
• Extract brief van den Gouverneur van Ceijlon aan generaal van
raaden te Batavia in dato 15 october 1791. Fol: 125-127.
Zd
• Copie brief van de stren staatst gecommuniceerd aan de pracidiaale
Kamer Zeeland in dato 20 maart 1792. Fol: 128.
• Copie request van de gereformeerde predicanten te Batavia. Fol:
129-133.
• Copie request van Jean Gylberte Decker declaratoir. Fol: 134-136.
• Verzoek om uw permissie te verleenen einnieten vreemd schip naar
de Caab. Fol: 137-139.
• Relaas gegeven door den Maliyen Intje Gadong, Poea Ranrang en
Laoepa, welke ter overbrenging van provisie na Ternaten als
hoofden of Anachodas van de due door des compagnie uij chuurde
Caduwatkangs op den 14 februarij 1799. Fol: 141-146.
• Bepalingen van Simon Hendrik Frijkenius. Fol: 148-152.
• Vertooning van Winsten en Afschrijvingen op de verhandele
Europese en Indische Koopman Schappen daar van egter
geexcepteerd Producten ende Amphioen. Fol: 154.
• By besluit deezes raads van den 15 februarij laastleeden op
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gedragen, om een naoeuw keurig ondersoek te doen ten opzigte van
de gerequireerde elucidatien, omtrent alle zodanige overige
buitenposten, als voor des compagnie aan gehouden worden, en ten
belage van welke by de Hoog Gebiedende Heeren Majores in het
patria de dispositie is op geschort. Fol: 156-199.
• Notitie van de waarde der Lywaaten, in de jaaren 1775/6 tot
1779/80 te Batavia, voor compagnies reekening aangebragt. Fol:
200.
• Bylagen relatif de opmaaking van het waare kostende der retouren
in twee tydperken van 1700/1 -1739/40, 1740/1-1779/80. Fol: 202206.
• Lyst van het waare kostende den Retouren in twee tydperken als
van anno 1700/1 tot 1739/40 ende van 1740/41 tot 1779/80. Fol:
208.
• Vergelyking der betaalde Soldyen en Randsoenen in Indie en
Nederland van anno 1710 tot 1719 en 1748 tot 1768. Fol: 210.
• Opgaave ontrent het Kielen van Een Schip van 150 voeten. Fol:
212-215.
• Voordragt mitsgaders calculative bereekening de benodigde
contanten ter voldoening van den Eijch van Contant voor Batavia
voor 1792/3 . Fol: 217-232.
• Het adviesen en middel door Heeren Commissarissen Generaal uw
geslagen om ten spoeeligsten in het gebrek aan contante specie in
des compagnies kat te voorzien. Fol: 234-263.
• Correspondentie van William P. White aan den Heer Malartie
gouverneur generaal der franschen bezittingen belosten Cabo de
Goede Hoop. Fol: 265-289.
• Extract missive geschreeven door de Hooge Commissie aan de
Hooge Regeering gedateerd de 10 meij 1797. Fol: 291-292.
15 juli 1791
• Extract uit de secreete notulen van het geresolverde en rade van
Indie op den 15 julij 1791. Fol: 293-294.
Zd
• Aanmerkingen op de consideratien over den Handel te Souratte, en
in het byzon der over den suiker handel aldaar. Fol: 296-314.
1 januari 1793
• Specificatie der pretention die den Port hug: Koopman Joseph de
Ribeiro sustineerd te hebben tot lasten van de Gouvernement
Nederland des compagnies ontvangen vanden bewind hebben
Fransranger te Amsterdam de Pakket de Kraaij den Eersten Januarij
1793. Fol: 316-319.
Zd
• Ruuwe Calculatie van de te doene Handel te Canton in China voor
dit loopende jaar 1790. Fol: 321.
1 mei 1793
• Extract missive geschreeven door hunne Hoog Edelheden t Batavia
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aan de Hoog Edele Heeren 17en in Nederland gedateerd 1 maij
1793. Fol: 323.
11 maart 1793
• Extract missive gschreeven door Hunne Hoog Edelheden aan den
Gouverneur en Raade te Ceilon gedaaterd 11 maart 1794 versonden
met het Schip de Hercules over Chormandel. Fol: 324.
Zd
• Extract uijt een brieff van Colombo ende aanmerkingen op de
Ceijlonse Propositien bij briev gedateerd 27 januarij anno 1791 .
Fol: 325-342.
• Informatie van C. Roseboom aan zijn excellentie Jacob Mossel
general over de infanterie, te berigtten, wat de schepen en mindere
vaarthuijgen, hier onder gespecificeert de compagnie des maands
zouden komen te kosten.. Fol: 343-350.
• Notitie wegens het kosten van de spijkers en ijzer op 1789 tot
heeden uijt Nederland aan gedragt. Fol: 353-355.
8 oktober 1784
• Vande aangehoude 11 speceryen uit den Bandas op te slaans. Fol:
357.
Zd
• Generaal Register van alle zodanig brieven en daar toe gehoorende
Bijlagen als onder huijdigen datum van wegens de Hoge Commissie
werd afgezonden aan hun Wel Edele Hoog Agtbare de Heeren
Bewindhebberen van de generale Nederlandsche Oost Indische
Compagnie uit makende het committe tot den Oost Indischen
Handel en bezittingen resideerende te Amsterdam gedaateerd 9
november, 15 december en 21 december 1797. Fol: 358-369.
• Aanwijzing hoedanig de kosten vanden omslag aande Kaab gebragt
worden op derespective hoofd reekeningen of Lastposten bij de
boeking uit negotie journaal. Fol: 371-378.
• Ingekomen brieven van het bewind, zedert die in dato 30
november, ingek 3 december 1791. Fol: 380.
• Vertooning van het wel zentlyke der post van uit gave ter soming
van 55464.12 rijksdalders voor het regement van Luxemburg in
1788/9. Fol: 381.
19 januari 1799
• Opgave door den Raad extra ordinair en commissaris van en tot de
zaken van den Jalandar Wegerer gedaan bij worde in de
gekombineerde vergedoening op den 19 januarij 1799. Fol: 383385.
25 maart 1791
• Extract uit de generaale resolutien des kasteels Batavia genomen in
Raaden van Indie op den 25 maart 1791. Fol: 387-398.
Zd
• Instructie voor Cornelis Jacob van de Graff Gouverneur en
Directeur aan Cabo de Goede Hoop. Fol: 399-402.
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3 juli 1793
• Secreet missive Hun Edele Groot Mogende gecommitteerden tot de
zaaken der Oostindische Compagnie, met twee Bylaagen betreklyk
tot de momentaneele Geldnood . Fol: 404-415.
13 december 1790
• Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende
Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden den 13
december 1790. Fol: 417.
Zd
• Aanteekeningen over de reedenen van de vermeer de rung der
betaalde soldyen en randsoenen het tyd vakken 1748 tot 1767 in
vergelijking met dat van 1700 tot 1719. Fol: 419-421.
• Notitie van de behaalde winsten op specerijen en Japans Koper op
eenige comptoiren, in den tyd van een jaar. Fol: 423.
• Bericht van de secunde te Cabo de Goede Hoop J. J. Rhenius over
het uit zenden van goederen voor particulieren gedaterd 19
november 1790. Fol: 425-427.
• Consideratien van de Heeren Rhenius Le Sueur over het invoeren
van het collateraal en ampliatie omtrend het klein zeget te Cabo de
Goede Hoop. Fol: 430-437.
• Aanteekeningen uit de gemeene resolutien van Gouverneur en
Raden 1790. Fol: 438-457.
• Aanteekeningen uit de secreete resolutien van Gouverneur en
Raden van januarij tot ultimo augustus 1790 . Fol: 458-472.
25 maart 1791
• Extract uit de generaale resolutien des kasteels Batavia genomen in
Raaden van Indie op den 25 maart 1791. Fol: 474-481.
Zd
• Bijlage eener missive van de Heer Pieter Gerardus van Overstraten.
Fol: 481-483.
15 februari 1797
• Bij de examinatie der stukken rakende de door den Pro interim
Advokaat Fiskaal Mr. Willem Popkens geentameerde procedures
tegens den in zijn ambt gesuppendeerden commandeur en Opper
Equipagie Meester Willem Jacob Andriessen zijn bij deeze
vergadering zulke gemigtige bedenkingen ontstaan omtrend de
form en manier van procedeeren tot dus verre daar inne
geobserveerd. Fol: 486-543.
Zd
• Placaat tegens den uit voer van Europeesch goederen en Indische
Producten. Fol: 545-546.
• Lyst der vragten na Curacao anno 1786. Fol: 547.
• Formulier ondergeteekende neeme aan te laaden (onder bestier van
de Oost Indische Compagnie). Fol: 548-549.
29 maart 1792
• Conditien, volgens welke de Oost-Indische Compagnie dezer

H O G E C O M M I S S I E | 1456

Landen, ingevolge de Resolutie der Vergadering van Seventienen,
in dato 29 Maart 1792 en vervolgens, aan alle Pariculieren
accordeert, om voor hunne rekening in des compagnie Schepen te
laaden allerlei Goederen, Waaren en koppmanschappen,
uitgezonderd Amunitie van Oorlog, Opium en Ol: Vitriol, welke
Contrabande worden verklaard, na Batavia, Cylon, Cormandel,
Bengalen en Cabo de Goede Hoop. Fol: 550-553.
29 maart 1791
• Conditien, volgens welke de Oost-Indische Compagnie dezer
Landen, ingevolge de Resolutie der Vergadering van Zeventiene, in
dato 29 maart 1791, aan Particulieren accordeerd, om voortaan voor
Hunne Reekening, in Schip of Scheepen van de compagnie van
Batavia, Ceilon, Bengalen en Cormandel, ook van Cabo de Goede
Hoop, naar de respective Kameren in Nederland, te laaden alle
zodanige Goederen, welke een ieder zal goed vinden, met
uitzondering nogthans van die welke de compagnie aan zich zelve
referveerd. Fol: 554-558.
Zd
• Lyst der vragten, welke van de onderstaande Retouren van Batavia,
Ceylon, Cormandel en Bengale, na Nederland, zullen betaald
worden. Fol: 559.
• Lyst der Vragten, welke van de onderstaande Retouren van Cabo de
Goede Hoop, na Nederland, zullen betaald worden. Fol: 560.
99

1793 december 14 - 1797 juni 24
Kopie

14 december 1793
• Het Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen
Generaal aan de heeren gecommitterde bewindhebberen tot de
correspondentie met Commissaries generaal betreffende het
verzoek aan Commissaris Generaal gedaan van de raden ordinair
Titsingh en Wiegerman dat hunne optreeding tot raden ordinair niet
in praejudicie mogt stukken van hun verlangen om te repatrieren,
goedgevonden den Majoor Goerge Hendrik Schaeffer tot luitenant
collonel aan te stellen. Fol: 2-12.
22 februari 1794
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan zijn doorluchtige Hoogheid , aan heeren gecommitteerde
Bewindhebberen tot de correspondentie met Heeren Commissaris
Generaal betreffende compagnie schepen het verlies van Schip
Willem de Vierde naar Ceilon gedistineerd, mandmoedig gedrag
van de Kapitein Michiel Jurgens in de recontra voorden vijandelik
freegat, bedeeling den tijdingen successevelijk van Java Noord Oost
Kust ontvangen van de verscheijning van franche scheepen, enz
Fol: 13-26.
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Heeren gecomitteerde uijt de Provintien Holland en Zeeland tot
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de Zaken van de O.I.Compagnie betreffende aan bieding van een
geauthentiseerd afschrift van het schrijven van Commissaris
Generaal aan de vergadering van XVII (heren 17/) . Fol: 27.
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Heeren gecommitteerde tot den directen vaart en handel op het
rijk van China betreffende kennisgeving van de onfangst van zeer
belangrijke tijdingen van tot China opperhoofd van Braam
Houckgeest Fol: 28.
30 november 1794
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Zijn Doorluchtige hoogheid aan de Heeren gecommiteerde
bewindhebberen tot de correspondentie met heeren CC.GG
(commissarisen Generaal), betreffende het verlend ontslag aan den
Eerste Secretaris Daniels en permissie om te mogen repatrieren,
representatien omtrend de door de vergadering van XVII genome
dispositie op de van wegens gemelde Heer Daniels aan de zelve
gepresenteerde requeste, maatregelen genomen op bekome
informatien van gemelde krijgsgevangen, enz. Fol: 29-44.
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan heeren Gecommiteerde uijt de provintien Holland en Zeeland
tot de zaken van OIC, onder andere betreffende aanbieding van
copia missive aan Heeren gecommitterde vervatten de her verleend
ontslag aan den eerste Secretaris Daniels. Fol: 45.
3 januari 1795
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan heeren Bewindhebberen te Kamar Rotterdam betreffende
onderzoek het geval van het schip de Zeebouwer dat off schoon pas
nieuw uit hoofde van gaande gebreken publiek is de verkogt, het
diverse voorstellen gedaan wierden om de onveiligheid van 'S
Compagnie schepen. Fol: 46-59.
14 januari 1795
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Heeren Gecommitteerde van weegs de provintie Holland en
Zeeland tot de zaaken va de OIC betreffende aanbieding van dese
afschrift van eerste gedelte - overbrengen dese pakketboot De Vlijt
Fol: 60.
4 juli 1795
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Heeren Bewindhebberen ter vergadering van 17 (Hereen
Seventien) betreffende het verzoek om vernieuwing van het octrooij
der maatschappij het welk met het einde van het jaar 1796; over het
toekomstig bestaan van de compagnie in Indie open te leggen, de
comptoiren welke opbrake in overweeging zoude kunnen komen,
zijn Macasser, Timor, Japan, Sumatra Westkust, 's Compagnies
bezittingen en Bengale, kusten van Cormandel, Mallabaar, Suratta;
Het relatien Compagnie met het Hoofd van Bonij en andere vorsten
van Celebes, handelen en verkoop coffee, pepper, indigo, thin,
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zuijker enz Fol: 61-227.
11 juli 1795
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Zijn Doorlugtige Hoogheid, en aan de Heeren gecommitteerde
uit de vergadering van 17en (Heeren Seventien) tot de
correspondentie met Heeren Commissarissen Generaal betreffende
de opzending van de leden in de Raad van Justitie Albertus Cornelis
Hartman, Wijnand van Hoesem en Christianus Henricus
Christophorus Wegenar met het schip de Onderneeming naar
Nederland Fol: 228-229.
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Zijne Doorluchtige Hoogheid en aan Heeren Gecommitterde tot
de Correspondentie met Heeren CC,GG betreffende Communicatie
van aanstellingen van Fetmenger en Wiese tot Raden extra
Ordinaire van Indie , en Janzoon Haga, Grijbertus Marianus Jan
Heldewier en Andreas Cantebeen, en mitsgaders van Godfried
Christoffel Fetmenger tot President van de Raad. Fol: 230-231.
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan de Heeren gecommitterdens tot de zaaken van de Oost Indische
Compagnie betreffende het toezending van papieren als het copia
verslah en berigt relatif de meeste menage voor de compagnie, en
de opzending naar Nederland van drie leeden van de Raad van
Justitie de Kasteel Batavia Albertus Cornelis Hartman en Wijnand
van Hoesen en Christianus Henricus Christophorus Wegener. Fol:
232-233.
22 augustus 1795
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aanden Heer Commissaris over het Gouvernement en dies ressorte
van Kabo de Goede Hoop betreffende de aanleg Nederland van de
pakketboot de Maria Louiza met recommandatie omtrent de
afzending van scheep naar Europa te staken. Fol: 234-235.
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aande Heeren Gecommitteerde Bewindhebberen tot de
correspondentie met Heeren Commissarissen Generaal betreffende
gecommuniceerde de expeditie , onder het address worden
verzonden van gecommiiteerde tot de correspondentie met Heeren
Commissaris Generaal. Fol: 236-237.
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aande Heeren Gecommitterde Bewindhebberen en verdere
gevolgmagtigdens tot den Directeur Vaart en Handel op het Rijk
van China betreffende toezending eene copie missive en bijlagen
van den Ambassadeur Titsingh gedateert Canton in China. Fol: 238.
22 december 1795
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aande Heeren Bewindheberen en uit de respective kamer en
gecommitteerde ter vergadering van 17en (Heeren Seventien)
representateerende de generale geoctrooijeerde Oost Indische
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Compagnie der Vereenigde Nederlanden betreffende het informatie
der ontvangene tijding nopens de verandering van zaaken in de
Republeik Fol: 239-241.
9 mei 1796
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan de Heeren Bewindhebberen uit de respective kameren der
generale
Nederlandsche
Oost
Indische
Compagnie
gecommitteerden ter vergadering van 17en(Hereen Seventien) ter
Presidiale kamer Amsterdam betreffende aan bieding van een
extract resolutie relatif de pretensien van capitain Kuvel nopens de
scheepen America en Entreprise ; en om bezijden vermelde
reedenen kan omtrent de belangen der compagnie in Indie niets
worden bedeld Fol: 242-244.
4 juni 1796
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aande Heeren Bewindhebberen uitde respectische kameren der
generale Nederlandsch Oost Indiseche Compagnies gecommitterde
ter Vergadering van 17en (Heeren Seventien) ter presidiale kamer
Amsterdam betreffende ter zending van diversche papieren relatie
hebbende tot de memorie van kapitein Kuvel, betrekkelijk over de
Noord Americaansch scheepen America en Enterprise, en bezwaren
omtrent de geweeze Directeur van de Graaff, als opstellen van dat
schriftuur. Fol: 245-249.
5 juni 1795
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan de Heeren Bewindhebberen uijt de gerespectieerde aan de
generale Nederlandsche Oost Indische Compagnie gecommitterde
ter vergadering van 17en (Heeren Seventien) ter presidiale Kamer
Amsterdam betreffende het favorabel voorschrijvens relatif van
capitain Johan van Stralen. Fol: 250--252.
21 januari 1797
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan de Heeren Bewindhebberen van de generale Nederlandsche
Oost Indische Compagnies , uitmakende het Committe tot den Oost
Indischen Handel en Bezittingen residerende te Amsterdam
betreffende gecommuceerde ontvangst van hare missive in dato 2
Mei 1796 , en communicatie der differente gevoelens van de heeren
Commissaris Generale Nederland Indie relatief zeeker in gemelde
brief betrekkelijk de afdoening van zaaken, en informatie van het
verleend ontslag aan den Heer Commissaris Generale en
Gouverneur Generale, en de aantekeningen van de Raaden
Ordinaire de Bock en Wiegerman tegens voorschreven aanstelling
bij de Hooge Regeering ingediend worden stilzevijgend gepasseerd
Fol: 253-262.
8 april 1797
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan de Heeren Bewindhebberen van de Gouverneur Generaal
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Nederlands Oost Indische Compagnies uitmakende het Comitte tot
de Oost Indische Handelen Bezittingen Resideerende te Amsterdam
betreffende Communicatie van al het voorgevallen in de differente
vergaderingen van Heeren Commissaris Generaal nopens de
geweesten Raaden Directeur Generaal van de Graff Fol: 263-272.
3 juni 1797
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan de Heeren Bewindhebberen van de Generaal Nederlands Oost
Indische Compagnies uitmakende het Comitte tot de Oost Indische
Handelen Bezittingen Resideerende te Amsterdam betreffende om
de in paxter gealligeerd reedenen den Gouverneur van Java Noord
Oost Kust van Reede tot de Parkeler op aprobatie aangesteld tot
Raad Extra Ordinaris van Nederlandsch Indie Fol: 273-274.
10 juni 1797
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan de Heeren Bewindhebberen van de Generaale Nederlands Oost
Indische Compagnies uitmakende het Comitte tot de Oost Indische
Handel en Bezittingen te Amsterdam betreffende word bedeeld het
overleiden van den Heer Simon Hendrik Frijkenius, en om het
genomen besluit door Commissaris Generaal zo wel als door de
Hooge Regeering om de rouw voor sal het week aan te nemen . Fol:
275-276.
24 juni 1797
• Copia Boek der afgaande brieven van Commissarissen Generaal
aan Heeren Bewindhebberen van de Gouverneur Generaal
Nederlandshe Oost Indische Compagnies uitmakende het Comitte
tot de Oost Indische Handel en Bezittingen Residerende te
Amsterdam betreffende het overbrengen eenige brieven onder
andere voornamste brief was andermaal gedepecheerd met de schip
The Have en The Eliza, de scheepen waarmede voorschreven
missive over de Raden van Justitie in triplo was afgezonden in
handen van de vijand geraakt zijnde Fol: 277-296.
100

. Ingekomen bijlagen.
1795 januari 20 - 1795 oktober 9

1 band

Met inhoudsopgave.
Bevat kopie-generale en secrete circulaire missiven van de Heren Zeventien
aan
o.a. Kaap de Goede Hoop.

Zd

•
•
•

Register der papieren bijlagen, dewelke ter circulair verzending,
door den hoog edele Heeren Commissarissen Generaal uit
Nederland ontvangen 1795 en 1796. Fol: 1-4.
Copie brief van Heeren bewind hebberen ter Kamer Amsterdam aan
als in den hoogde dezes, gedateerd den 12 februarij 1795. Fol: 1-2.
Copie circulatie brief van als even, aan de respective gouverneur,
directeurs of bedienden vande Nederlandsche Compagnie in oost
indien, gee den 10 februari 1795. Fol: 3-6.
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20 Januari 1795
• Copie Publicatie van het Fransche volks aan het Bataafsche volk,
waar bij Nederland voor een vrije republiek word ekend gedateerd
20 januarij 1795. Fol: 7-9.
februari 1795
• Copie extract uit het register der resolutie van Hoog Mogende vanden
3 februarij 1795 gelastende op hoede te zijn tegen de engelsten. Fol:
10-13.
Zd
• Copie brief van den Heer Advocaat Guepin aan de Caabsche Minister
gedateerd 12 februarij 1795. Fol: 14.
25februari 1795
• Copie brief van Heeren Bewind hebberen ter Kamer Amsterdam aan
den Hoog edele Heeren Commissarissen Generaal gedaateerd 26
februarij 1795. Fol: 15.
Zd
• Copie brief van als even, aan als No. 2 en gedateerd als even. Fol: 1618.
16 februari 1795
• Extract uit het register der resolutien van Hoog Mogende gedateerd
den 16 februarij 1795. Fol: 19-20.
• Extract uit het register der resolutien van Hoog Mogende omtrend de
vernietiging van het standhouding der khap en de verkoming vande
op permagd van neerlands volk. Fol: 21-28.
Zd
• Copie brief van de Heeren Gemagtigdens vande vergadering van 17en
tot de secrete zaken aan de commissaris en secunde aan de Caab,
gedateerd 20 februarij 1795. Fol: 29-30.
• Copie brief van Heeren Bewind hebberen te Amsterdam aan het
Caapsche Ministerie, gedateerd den 26 februarij 1795. Fol: 31-33.
• Copie brief van als even, aan als No. 2 en gedateerd den 11 junij 1795.
Fol: 34-35.
• Copie brief van Hun Hoog Mogende aan Heeren Bewind hebberen
gedateerd den 5 junij 1795. Fol: 36.
5 juni 1795
• Extract resolutie van Haar Hoog Mogende van even gemelde datum
omtrend de verkondiging van het tractaat an vrede. Fol: 38-40.
6 juni 1795
• Copie missive vande Extra Ordinaire Ambassadeurs van Grasveld
ende Citter, gedateerd Parijs den 6 junij 1795. Fol: 42-46.
• Bahasa Perancis. Fol: 47.
• Bahasa Perancis. Fol: 48.
• Placaat van Haar Hoog Mogende nopens de verkondiging van het
tractaat van vrede met Trankrijk, gedateerd den 5 junij 1795. Fol: 49.
• Tractaat van vrede, vriendschap en alliantie in het Hollandsch. Fol:
50-57.
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•

Tractaat van vrede, vriendschap en alliantie in het Fransch. Fol: 5867.
• Copie missive van Heeren Bewind hebberen ter kemer te
Amsterdam, aan als no. 2, ter circulaire verbending. Fol: 68-71.
8 juni 1795
• Placaat van Haar Hoog Mogende vanden 8 junij 1795 omtrend de
erkennis vande general terts landen tot de zeven verlenigde
provintien. Fol: 72.
Zd
• Copie missive vande Hoog Edele Heeren 17en om circulair
verzonden te worden gedateerd 9 september 1795. Fol: 73-74.
• Extract missive van een Engelsche Capitan van St. Helena geschreven
gedateerd 18 en 19 junij. Fol: 75.
• Copia circulair secrete missive van de Hoog Edele Heeren 17 aan als
No.2 gedateerd 10 october 1795. Fol: 76-78.
15 september 1795
• Oorlogs verklaaring van Engeland tegens de vereenigde provintien,
gedaateerd 15 september 1795 . Fol: 79-82.
9 oktober 1795
• Extract uit het register der resolutie van Haar Hoog Mogende, vanden
9 october 1795. Fol: 83-84.
Zd
• Rapport van R. Muilman, der zelver Schip de Surcheance den 5
dezer in zee vergaan of gezonken is, op welke hoogte word niet
gemeld. Fol: 85-86.

101-104

HOGE REGERING
Kopie-uitgaande missiven.
1793 – 1799
4 delen
101
1793 november 19 - 1794 augustus 9
19 november 1793
• Copie Missive aan het opperhoofd van den Handel der
Nederlandsche Compagnie tot Canton in China Andrias
Everhardus van Braam Houckgeest van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de wij hebben geremarqueerd dat tijde van het
afgaan der voorschriven Missive ue nog geen kennis
heeft gedragen van de Maatregelen door de Heeren
Gecommitteerdens tot den directen vaart en handel op
het Rijk van China genomen, om gebruijk te maken van
de gelegenheid dat Lord Macartneij eene plegtige
Ambassade van Weegens zijne Groot Brittannische
Majesteet bij den Keijzer van China zoude afleggen.
Batavia den 19 November 1793. Fol: 1-3.
23 november 1793
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal en
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Raden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de een Extract Uit onze Resolutien genomen
op heden, betrekkelijk tot den vang der subalterne
officieren van s' lands schepen in Indie. Batavia 23
November 1793. Fol: 4.
27 november 1793
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal
benevens de Raden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de suppletie der drie
vaceerende plaatsen van Raad ordinair van Indie, de
Raden Extra ordinair Adriaan de Bock, Mr. Isaac
Fitsingh, en Jan Hendrik Wiegerman. En voorts ter
vervulling van Agt Vaceerende plaatsen van Raaden
Extra ordinair van Indie Johan Adam Schilling,
Gouverneur en Directeur van Ambon. Pieter van de
Weert, eerste secretaris van de Hoge Regeering.
Arnoldus Constantijn Mom, ond eerste opperkoopman
des Kasteels Batavia. Coenraad Martin Neun, Visitateur
Generaal der Indische Negotie Boeken. Steven Poelman,
drossaard der Bataviasche Ommelanden. Willem
Vincent Helvetius van Riemsdijk ond gecommitteerde
tot en over de zaaken van den inlander. Anthonij Barkeij,
gezaghebber in den Oost Hoek van Java, en Mr. Carel
Saxe, waarneemende de post van waterfiscaal. Batavia
den 27 November 1793. Fol: 5-8.
2 december 1793
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal
benevens de Raden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de extract uit onze Resolutien
genomen op heden, houdende onze dispositie op een
adres van de Ordinaire leeden van uwen Rade Mr. Isaac
Titsingh en J.H. Wiegerman. Batavia den 2 December
1793. Fol: 10.
11 december 1793
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal
benevens de Raden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de vergadering van XVII
ondermeer andere zaaken ook speciaal aan ons
gedemandeerd hebbende het doen van onderzoek naar
den Staat en Directie van de Bank Courant en Bank van
Leening. Batavia den 11 December 1793. Fol: 11-14.
18 december 1793
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal
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benevens de Raden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de een Extract uit onze
Resolutien genomen op heden, houdende onze dispositie
opzigtelijk de respective overheden en verdere
Equipagie op I' Compagnie Schip de Erfprins, wegens
derzelver man moedig gedrag in de rencontre met een
vijandelijkfregat, op de reise van Japan herwaards.
Batavia den 18 December 1793. Fol: 15.
8 januarij 1794
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal
benevens de Raden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de een Extract uit onse
Resolutien genomen op heeden op het Rapport ter onzer
requisitie aan ons ingediend door den Raad Extra
ordinair Arnoldus Constantijn Mom, den Boekhouder
Generaal Jacobus Prins mitsgaders den tegenwoordigen
Kassier en den Secretaris der Bank Courant en Bank van
Leening Hendrick Holle en Jacob Paulus Barends
betrekkelijk het ontdektedefcert van R. 63000. Batavia
den 8 Januarij 1794. Fol: 16.
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal
benevens de Raden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over den Heer mede Commissaris
Generaal Johannes Siberg aan Gouverneur Generaal
vertoond hebbende Hoogstderselve verlangen om
ontheeven te wonden van't praesidie van't Collegie van
Scheepenen, is goedgevonden gemeelde Heere Siberg
daar van te ontslaan en in Hoogst deselve plaats daar toe
aan te stellen den Raad Extra Ordinair Arnoldus
Constantijn Mom, mitsgaders tot Collonel der
Bataviasche Burgerij. Batavia den 8 Januarij 1794. Fol:
17-18.
15 januarij 1794
• Copie Missive aan de Heeren afgaande en aankomende
Gouverneur te Ceillon van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de
betrekkelijk het gestatueerde bij Hun Hoog Mogende
van den 5 Maart 1789, om geen Oorlog Scheepen van
Vreemde Nation in de Indische etablisementen te
admitteeren, ter zijn gevalle van uittersten nood. Door de
Heer van de Graff hier over aan de Hooge Regeering
voorgesteld zijnde drie vragen, dog welke wij voor als
nog zullen aanhouden. Laaten wij ue toekomen een
Extract uit de Missive de vergadering van XVII aan ons
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geschreeven. Batavia den 22 Januarij 1794. Fol: 27-28.
22 januarij 1794
• Copie Missive aan de Heeren afgaande en aankomende
Gouverneur te Ceillon van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de
betrekkelijk het gestatueerde bij Hun Hoog Mogende
van den 5 Maart 1789, om geen Oorlog Scheepen van
Vreemde Nation in de Indische etablisementen te
admitteeren, ter zijn gevalle van uittersten nood. Door
de Heer van de Graff hier over aan de Hooge Regeering
voorgesteld zijnde drie vragen, dog welke wij voor als
nog zullen aanhouden. Laaten wij ue toekomen een
Extract uit de Missive de vergadering van XVII aan ons
geschreeven. Batavia den 22 Januarij 1794. Fol: 27-28.
• Copie Missive aan de Respective Heeren Gouverneurs
en Commandeurs als bovengen van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de Hooge Regeering aan ue in den jaare 1789
en 1790 toegezonden hebbende een Extract Resolutien
van Hun Hoog Mogende waar bij gestatueert is om geen
oorlog scheepen van vreemde Natien in de Indische
etablisementen te admitteeren. Batavia den 22 Januarij
1794. Fol: 29.
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal en
Raden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over dat wij hebben goedgevonden dat de Fransche
officieren en gemeenen, den 12 deeser met het hernomen
Noord Amerikaansch Schip Canton hier opgebragt,
verdeelt over de op haar vertrek gereet leggende
retourscheepen naar Nederland zullen weeder gezonden.
Batavia den 22 Januarij 1794. Fol: 30.
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal ende
Raden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de copia van een request met dies bijlage,
door Pierre Isaac de Meuron geweezen Luitenant
Militair, in dienst der Nederlandsch Oost Indische
Compagnie en Commandant van de Post de qual, aan de
vergadering van XVII gepresenteert, houdende verzoek,
om reedenen daar bij in het breede geallegeert, dat
Hooge deselve de nodige ordres gelievden te stellen, ten
eende de papieren, effecten en andere goederen van den
suppliant, door op van wegen den Raad van Justitie te
Batavia. Batavia den 22 Januarij 1794. Fol: 31-35.
1 februarij 1794
• Copie Missive aan de Heer Commissaris over het
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gouvernement en desresoite van Kabo de Goede Hoop
van de Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de ongelegentheid die en voor
de Kaapsche ingesectenen legt opgesloten in de gemaak
te bepaaling bij het door de uit Nederland gekomen
Heeren Commissarissen Generaal ten uwen
Gouvernemente gemaneert Plaacat van den 21
November 1792, concerneerende den gepermitteerden
vrijen vaart en handel om met te mogen navigeeren in de
zeeen en vaarwaters of op de landen en plaatsen
beooften het Eiland Java en benoorden de dertigste
graad zuider breedte geleegen. Batavia den 1 Februarij
1794. Fol: 36.
• Copie Missive aan den Heere Gouverneur Generaal ende
Raden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de vergadering van XVII heeft ons kennisse
gegeeven dat van weegen het hop te Lisbon aanzoek was
gedaan, om de Portugeesen te ontheffen van de
verpligting tot het betaalen van ankeragie en passagie
geld te Malacca, en aan ons overgelaaten de
beoordeeling of en op welke wijze aan dat verlangen
gehoor zoude konnen worden gegeeven. Batavia den
Eerste Februarij 1794. Fol: 37-46.
19 februarij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de gedelibereert hebbende op den inhoud
uwer Missive van den 16 Januarij deeses jaars, en onse
nopens de dispositie die wij hebben genomen op de aan
ons toegeschikte verantwoording, van den eersten
Administrateur in de Medicinale Winkel Fredrik
Schouwman diend te verdere beantwoording van
voorschreeven missive. Batavia den 19 Februarij 1794.
Fol: 47-74.
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de te rug de papieren rakende den aanbring
van ongepeermitteerde goederen aan Cabo de Goede
Hoop met de in 1792 van hier naar Nederland
gedepecheerde Retour Scheppen de Sterre Schans en
West Capelle, en dewijl ons bij examinatie derzelve is
gebleeken, dat de scheepoverheeden daar bij hebben
opgegeeven, door welke persoonen een gedeelte der
gemelde goederen hier zijn ingekogt van een Javasch
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Scheepje, gelasten wij ue de voorschreven papieren te
stellen in handen van den prointerim advocaat fiscaal
van Indie en denzelven te ordoneeren naar de daar bij
voorkomende verboden handel met de overheden van
Compagnies Scheepen. Batavia den 19 Februarij 1794.
Fol: 75-77.
• Copie Missive aan het Opperhoofd en de verdere
Supercargas van Compagnies Handel te Canton in China
van de Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over detoezending van een afschrift
van de consideration van de Cantonsche bediendens
Bekker Feerlink en Certon aan Gouverneur Generaal
gesuppediteerd met betrekking tot de faveurs voor de
Compagnie op Macao te bedingen zouden zijn. Batavia
den 19 Februarij 1794. Fol: 78-79.
22 februarij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de informatie van de aanstelling tot eerste
suppost op het comptoire van de generale visite den
Onderkoopman Johannes Adolf Ham en in steede van
deesen den Boekhouden Josua van Iperen. Batavia den
22 Februarij 1794. Fol: 80.
28 februarij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de Raaden extra ordinair van de Weert en
Neun als door de Hoge Regeering gechangeert met het
opmaken van het generaal advis omtrend de Bank
Courant en Bank van Leening, aan Gouverneur Generaal
te kennen gegeeven hebbende dat de Bank van Leening
werkzaam zoude kunnen zijn zonder de Bank Courant.
Batavia den 28 Februarij 1794. Fol: 81-82.
22 maart 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de kennis geeving door den Raad Extra
Ordinair Neun van het verzoek door de Armenische
kooplieden aan hem als Directeur van de Bank van
Leening gedaan, omtrend den verkoop door dat Collegie
van zeekere sorteening van lijwaten voor den aanvang
der Mahomethaansche vasten. Batavia den 22 Maart
1794. Fol: 83.
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur van Javasch
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Oostcust te Samarang van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de wij
hebben ontfangen uwe Missive in dato 25 Februarij,
houdende antwoord op ons circulair aan schrijvens de
dato 22 Januarij betrekkelijk de admissie van oorlog
schepeenen van vreemde natien in de Indische
etablissementen. Batavia den 22 Maart 1794. Fol: 84-86.
26 maart 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de in respcriptie op uwe missive in dato 4
deser lopinde maand Maart, betuijgen wij ons genoegen
over de door ue in't werk gestelde middelen tot
recourering van de aan den geweeze Commandeur en
OpperEquipagie Meester Philip Hendrik de Haart
opgelegde vergoeding waar van wij den uitslagt zullen
afwagten. Batavia den 29 Maart 1794. Fol: 88-106.
29 maart 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de in respcriptie op uwe missive in dato 4
deser lopinde maand Maart, betuijgen wij ons genoegen
over de door ue in't werk gestelde middelen tot
recourering van de aan den geweeze Commandeur en
OpperEquipagie Meester Philip Hendrik de Haart
opgelegde vergoeding waar van wij den uitslagt zullen
afwagten. Batavia den 29 Maart 1794. Fol: 88-106.
31 maart 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de onderrigt geworden zijnde dat de Heer
Gouverneur Generaal Alting en nu wijlen de Heer
Directeur Generaal van Stokkum in uwe vergaderinge
hebben gecommuniceerd gehad een ontwerp tot
verbeetering van s Compagnies zaken in Indie,
verlangen wij zo spoedig mogelijk gediend te worden
van uwe consideratien, op de daar bij voorgeslagen
verandering in de directie van Bengale, Kust
Chormandel en Suratte. Batavia den 31 Maart 1794. Fol:
107-108.
2 maart 1794
• Copie Missive aan den Gouverneur Javasch Noord
Oostkust Residerende te Samarang van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch

H O G E C O M M I S S I E | 1469

Indie over de door retour van het Engelsche Esquader,
in staat gemaakt zijnde ue voor een korten tijd bij het s
Lands fregat de Amazoon met het gewapend schip de
Zwaan te adsisteeren en tot zodanig einde als ue omtrend
eerstgem bodem is aangeschreeven met recommendatie
om beide scheepen zo spoedig mogelijk weider
herwaarts te depecheeren en wel uiterlijk voor den 15
Meij aanstaande. Batavia den 2 April 1794. Fol: 109110.
• Copie Missive aan den Keijser van Java (de origineel in
de Javaansche Taale) van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de wijden
maken de Commissarissen Generaal over geheel
Nederlands Indien aan den Keijser Pacoeboeana de
Vierde bekend dat zij met zeer veel genoegen ontvangen
hebben de brieff die den Keijser Pacoeboeana de Vierde
op den 22 Februarij deeses jaars geschreeven heeft tot
een bewijs van zijn Hoogheids uit terste Hoogachting
voor de Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indien en Hoogstdesselvs onwankelbare
verkleefdheid aan de Compagnie. Casteel Batavia den 2
April 1794. Fol: 111-112.
• Copie Missive aan den Sulthan van Java (de origineel in
de Javaansche Taale) van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de
wijders maaken de Commissarissen Generaal over
geheel Neederlands Indien aan den Sulthan
Amingcoeboeana bekend, hofhoudende te Djocsocarta
Adiningrat, dat zij met zeer veel genoegen ontvangen
hebben, de brieff die den Sulthan Amingcoeboeana op
den 22 Februarij deeses jaars geschreeven heeft tot een
blijk van zijn Hoogheids bizondere attentie voor de
Commissarissen Generaal over geheel Neederlandsch
Indien en Hoogstdeszelfs voortduurend attachement aan
de Compagnie. Casteel Batavia den 2 April 1794. Fol:
113-114.
10 maart 1794
• Copie Missive aan den Koning van Bantam (de origineel
in de Javaansche Taale) van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de
wijders communiceeren de Commissarissen Generaal
zijne Hoogheid den Padoeka Sirie Sulthan Aboel
Mofachier Mochamat Alie Oeddin die te Bantam, dat de
zij allerints genegen zijnde op de instantien van zijn
Hoogheid, zo veel mogelijk reflectie te staan, uit dien
hoofde in overweeging hebben genomen de verzoeken
door zijne Hoogheid bij arrivement van Commissarissen
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Generaal in Straat Sunda, ter gelegentheid van desselfs
personeel aan weesen op 's lands Fregat de Amazoon
gedaan, en nader van wegen zijne Hoogheid
voorgedragen bij een brief van den Commandeur
Beijnon. Batavia deesen tienden dag van de maand April
1794. Fol: 115-118.
19 april 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal ende
Raden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de bekommerlijke toestand van de
Compagnie alhier door de groote sterfte die en heeft
plaats gehaad uithoofde van de ongezondheid deezen
hoofdplaats ze beschouwd, gelijk ook de nood
zakelijkheid dat al het mogelijke tot bevordering der
gesondheid alhier worden aangewend. Batavia den 19
April 1794. Fol: 119-122.
23 april 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal en de
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over in antwoord op uwe missives van den 21 en
28 der jongst gepasseerde maand maart, diend en de
eerste plaats tot ue informatie, dat wij hebben besloten
de dispositie op de ingebragte bezwaaren der
Bantamsche bediendens, bij haar aan ue overgezonden
adres, van de laatsten Augustus 1793, tegen de betaaling
van het amptgeld aantehouden, tot tijd en wijle wij een
vaste schikking zullen beramen, omtrend de heffing van
die nieuw ingevoerde belasting, op alle de comptoiren
van de compagnie, buiten Batavia gelegen. Batavia den
23 April 1794. Fol: 123-154.
8 meij 1794
• Copie Missive aan de Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de wanner wij bij de Note van den 31 Maart
joongstleeden door onzen Eersten Secretaris Daniels aan
Uweledele gestrenge ter hand gesteld, Uweledele
Gestrenge verzogten dat de scheepen onder Uweledele
Gestrenge ordres staande tot de helft deeser maand
alhier mogten vertoeven, om deese rheede en plaats
tegens vijandelijike onderneemongente dekken, tot het
Fregat de Amazoon en het gewapend schip de Zwaan
van hunne kruijstogt langs de Javasche kusten zouden
zijn terug gekomen, waren wij in de vaste verwagting
dat door dien tijd ons eenige hulp uit Europa zoude zijn
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geworden, en dat wij daar door deese geurgtige
bezittingen van de Republiek zouden hebben gezien
instaat gesteld, om met meer gerustheid het lot des
oorlogste kunnen afwagten, ingevalle het Engelsche
Esquader deeze zeeen mogt verlaten. Batavia den 8 Meij
1794. Fol: 155-157.
10 meij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal en de
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de daar het groot gebrek aan zeevarende
manschap over het welke ue zig veele agler een
volgende jaaren en derzelver brieven aan de vergadering
van XVII hebben beklaagt ondanks de gedane
verzendingen van volk uit Nederland steeds meer en
meer toeneemt, en ons bij onderzoek is gebleeken, geene
de minste van de daar toe mede werkende oorzaken te
zijn, de nog al aanhoudende zwaare sterfte ter deeser
hoofdplaatse hebben wij het des te noodzakelijker geagt,
alles in het werk te moeten stellen wat maar bij eenige
mogelijkheid kan worden aangewent tot een betere
conservatie of herstelling onder gods zeegen van des
volk gezontheid. Batavia den 10 Meij 1794. Fol: 158171.
15 meij 1794
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsche Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de wij hebben ontfangen UwelEdele
Gestrenge missive van den 7 deeser, waar bij UwelEdele
Gestrenge, onder aanmerking der noodzakelijkheid en
gepastheid om het esquader onder uw bevel in deese
zeeen onverdeeld te houden, verzoekt dat wij de nodige
ordres aan den Raad van Justitie alhier zullen uijtgeeven,
ten einde zitting te neemen over de Fransche scheepen
Le Vengeur en Le Resolu, door UwelEdele gestrenge
genomen, en deselve te condemneeren, en dat aan het
zelve geregtshoff ook werde gedemandeerd de
beslissing over de beide scheepen onder Amerikaansche
vlag. Batavia den 15 Meij 1794. Fol: 172-175.
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
benevens de Raden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de daar het groot gebrek aan
zeevarende manschap overkennis geeving van het
verzoek van den Commodore Mitchell aan
commissarissen generaal gedaan omtrend door hem
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genomen twee Fransche scheepen, en wel dat
commissarissen generaal aan den Raad van Justitie de
nodige ordre zoude uitgeeven om zitting overgem twee
scheepen te neemen en dezelve te condermeeren, gelijk
ook over de twee scheepen onder Amerikaansche vlag
genomen. Batavia den 15 Meij 1794. Fol: 176-179.
17 meij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur van Javasch
Noord Oostcust te Samarang van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de blijven den uitslag te gemoetzien die er
gemaakt is van s Land Fregat de Amazoon en compagnie
Schip de Zwaan ter bekruijssing langs Java, en welke
bodems dagelijksch worden terug verwagt omtrent het
bedoelen dat de ordres gegeven tegens de admissie van
vreemde scheepen naar uiterste vermogen ter executie
word gestelt. Batavia den 17 Meij 1794. Fol: 180-181.
21 meij 1794
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de Commissarissen Generaal hadden met veel
genoegen gezien uijt de van den Engelsche Commodore
Mitchell, dat hij met zijn Esquader tot den 1 Junij
aanstaande ter Bataviasche rheede zoudevertouven, om
als den met Commissarissen Generaal te overleggen wat
tot bervordering den onderlinge belangen nodig zal zijn.
Batavia den 21 Meij 1794. Fol: 182.
• Copie Missive aan den Heeren Afgaande en
aankomende Gouverneur van Ceijlon nevens den Raad
te Colombo van de Heeren Commissarissen Generaal
over geheel Nederlandsch Indie over de ordre
beraamdom de negotie boeken op des Compagnie
etablisementen buiten Batavia tegen ultimo December
tot ultimo Augustus aftesluiten en met uitrekking den
boeken van subalterne comptoiren in het voor jaar na
Batavia te verzonden, welke ordre ten eenemaale ter
deeze gouvernement buijten executie is gemaakt.
Batavia den 21 Meij 1794. Fol: 183-186.
• Copie Missive aan de respective Gouverneurs
Directeurs Commandeurs en verdere Opperhoofden op
alle de comptoiren van de Nederlandsche Compagnie in
Indie nevens derselve Raaden van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over daar aan Commissarissen Generaal uiteen
berigt van den Raad Extra Ordinair Neun gebleken is dat
de staat reekeningen der respective comptoiren
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meerendeels een valsche vertoning opleveren, zullende
maatschappij zig moeten gedragen nade modellen
omtrend dies inrigtuig door gemelde Raad Extra
Ordianir geformeerd. Batavia den 21 Meij 1794. Fol:
187-188.
31 meij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
nevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de werd bedeeld in antwoord
op de Missive der Hoge Regeering in dato 9 Meij 1794,
dat den Raad Extra Ordinair en Visitateur Generaal
Coenrad Martin Neun reeds voldaan had een het aan
hem gedemandeerde onderzoek nopend de Ceilonsche
lasten, doch vermits he Commissarissen Generaal was
voor gekomen dat deeze materie een nader onderzoek
vereijscht hadde daar toe benoemd den Eerste Secretaris
Daniels en voornoemde Raad Extra Ordinair van
welkers uijtslag Commissarissen Generaal de Hoge
Regeering in dertijd zullen kennis geeven. Batavia den
31 Meij 1794. Fol: 189-204.
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de communicatie van den ontfangst der
Missive in dato Meij 1794 en zoude Commissarissen
Generaal het tot een voorneg reekenen om te kunnen
voldoen aan het verzoek om met een schip van de
Compagnie te adsisteeren ter overvoen van de Fransche
krijgs gevangen naar Mauritius. Batavia den 31 Meij
1794. Fol: 205-206.
9 junij 1794
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de Commisarissen Generaal aangenaam
zullen zijn een mondgesprek te houden om middelen te
beramen tot wel zijn van beide de Natien, proponeeren
daar toe den dag van den 11 deeser ten einde als dan
weder aantedringen op het verblijf met zijn Esquader in
deeze Colonie. Batavia den 9 Junij 1794. Fol: 207-208.
11 junij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
nevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de Commissarissen Generaal
verlangen dat de perm: onder bereisting van de gewezen
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kassier en scriba van de gedisolveerde Amphioen
Societeit gehoorende aan in Europa zig bevindende
participanten in vier termijnen in des Compagnie kas
zullen worden overgebragt, om in drie termijnen per
compagnies kasse overgemaakt te worden ten welken
einde nevensgemelde somma s' jaarlijks menden ter
vemittering na Nederland zal worden geaccepteerd.
Batavia den 11 Junij 1794. Fol: 209-212.
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
nevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de Commissarissen Generaal
hebben op herhaald verzoek van den Engelsche
Commandeur Mitchell aan derzelver toegezegd, hem te
zullen adsistienen met een schip ter overnemen van de
Fransche krijgsgevengenen van de doen zijn Esquader
genomen scheepen. Authorisatie op de Hoge Regeering
om tot dato einde een bodem te doen projecteeren en
aanteleggen, mitsgaders om het gem. Comm. de nodige
arrangementen zo omtrend de betaling der randsoenen
als het geen door de Hoge Regeering dienstig zal worden
geoondeeld temaken. Batavia den 11 Junij 1794. Fol:
213-215.
14 junij 1794
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de heeden bekomen wij de tijdens van
Bantam dat bij de hoek van Anjer gezien is een vreemd
schip, voltenende eene Amerikansche vlag, het welk
volgins alle waarschijnelijkheid een vijandelijkheid
zoude zijn. Versoek om s' Land Fregat de Amazoon met
een der scheepen van het Engelsche Esquader te
adsisteeren ten einde gemelde schip op te zoeken.
Batavia den 14 Junij 1794. Fol: 216.
15 junij 1794
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de Commissarissen Generaal ontwaard
hebbende tijt de missive van den Commodore Mitchell
in dato 15 deezen dat zijn edele van voornemens was met
zijn geheel Esquader naar zee te begeeven, hebbende
deeze maare eendiep in druk op Commissarissen
Generaal gemaakt. Batavia den 15 Junij 1794. Fol: 217223.
18 junij 1794
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•

Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
benevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de rescriptie der missives van
de Hoge Regering in dato 10 en 13 deezen, zo zullen
Commissarissen Generaal blijven afwagten de stukken
gehoorende tot de memorie van wijlen den Heer Raad
Ordinair Radermacher, betreffende de verleende
vrijheid aan de suiker, molenaars en arackbranders om
met vreemde Europeezen te mogen handel drijven.
Batavia den 18 Junij 1794. Fol: 224-230.
• Copie Missive aan den Gouverneur van Macasser in het
Casteel Rotterdam van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de
rescriptie op de ontfangene consideratien betrekkelijk de
Resolutie van Hunne Hoog Mogende om geen oorlog
scheepen van vreemde Natien in de Indische
etablissementen te admitteeren. Batavia den 18 Junij
1794. Fol: 231-233.
20 junij 1794
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de uijt hoofde der toestand van deeze colonie
hadden Commissarissen Generaal verwagt dat gemelde
Commodore Mitchell zig tot een nader verblijk alhier
zoude hebben laten overreeden, beschouwing van het
gevaar waar in men zig na het vertrek van gemelde
Commandeur zal bevinden voorgesteld. Batavia den 20
Junij 1794. Fol: 234-236.
25 junij 1795
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
nevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de betrekkelijk het gevraagde
goedvenden door de Hoge Regeering bij missive van
den 20 deeser om voorligting op het aanhaar
gepresenteert request door den des Land Capitain Kuvel
en den Engelsche Commodore Mitchell concermerende
den Capitain Adam Babcock, hadde Commissarissen
Generaal omtrend een versoek van gemelde Capitain
Babcock aanhaar gedaan bereids de hier bij vermelde
dispositie genomen. Batavia den 25 Junij 1794. Fol:
237-239.
• Copie Missive aan zijn Excellentie den Hoog Edele
geboore Heer Gouverneur Generaal wegens de
Honorable Engelsche Compagnie Johns Shore en de
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Hoog Edele Gestrenge Heeren Raaden te Calcutta van
de Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de Commissarissen Generaal
waar en bij Hoogst derzelven aankomst alhier
geinformeerd geworden van deverzogte bijstand aan het
Engelsche gouvernement te Calcutta, hadden ook de
zending van het Esquader onder den Commodore
Mitchell naar herwaards als een gevolg hier van
beschouwd. Batavia den 25 Junij 1794. Fol: 240-242.
• Copie Missive aan den Heer Commodore van het
Engelsch Esquader Mitchell van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de antwoord op zijne missive van den 22
deezer houdende verzoek om de 60 man zeevaarende
aan hem ter assistentie afgeeven te mogen behouden tot
zijn retour in Bengalen. Batavia den 25 Junij 1794. Fol:
243-244.
9 julij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal en de
Raaden van Nederlandsch Indie van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de op het kennen geeven bij missive in dato
12 April jongstleeden van het Chinasch Opperhoofd van
Braam Houckgeest dat den eerste Mandarijn van het
Stads departement hem uitnaam van der onderkoning
had berigt van de ophanden zijnde sestig jaarige
regeering vanden, en dat gemelde koning hem had laten
afvragen op den Nederlandsch Compagnie als de ondste
vrienden der Chineesen zijnde/ even als de Engelschen,
Portugeesen en Spanjaarden zoude doen/ niet konde
besluiten iemand ter congratuleening van zijne Majesteit
naar het hop te zenden. Batavia den 9 Julij 1794. Fol:
245-259.
12 julij 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
benevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de rescriptie der missive van de
Hoge Regeering in dato 4 deezer, waar bij het
Commissarissen Generaal welgevallig was geweest
teverneemen de publicatie door de Hoge Regeering tot
buiten elucidatie gedaan ontrend deverleende vrijheid
van handel met vreemde Europeesen. Doch het
geondermeerde bij renovatie en ampliatie den Resolutie
van de Hoge Regeering in dato 2 Februarij en 1 Junij
1706 aan de Notarissen om geene actens voor
vreemdelingen op mooren buijten voor kennis van den
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Sabandhaar te passeeren. Batavia den 12 Julij 1794. Fol:
260-269.
• Copie Missive aan de Heer D' Auribeau Commandant
van de Fransche Fregatten La Recharge en L' Esperance
leggende te Sourabaija van de Heeren Commissarissen
Generaal over geheel Nederlandsch Indie over de
omtrend het gedaan versoek bij missive gedateerd 23
Junij jongstleeden Commissarissen Generaal om de
papieren die zig onder de daar bij voornoemde Fransche
officieren van Java overgekomen zig bevonden te laten
arresteeren, hebben Commissarissen Generaal uit
hoofde dat gemelde officieren reeds met het cartel schip
Schagen na Mauritius waren vertrokken niet aan kunnen
voeldoen. Batavia den 12 Julij 1794. Fol: 270.
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
benevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de door den Raad Extra
Ordinair Coenraad Martin Neun aan Commissarissen
Generaal kennis gegeeven zijnde van de ondekte
malversatien in de Bank van Leening en zijn vermoeden,
dat dezelve door den Secretaris en pand bewaarder Jacob
Paulus Barends. Batavia den 12 Julij 1794. Fol: 271-276.
• Copie Secreet Missive aan den Gouverneur van Javasch
Noord Oostcust te Samarang van de Heeren
Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
Indie over de door het herneemen van het Schip Houtlust
komende van Malacca, Commissarissen Generaal
meester geworden zijnde van de instructie door den
kaper kapitain aan den opgemelde bodem geplaats te
Fransche officiere gegeeven, hoedende hoedanig hij zijn
route zoude hebben te neemen ingevalle hij van
houdende mogt afraaken en de tijdnigen van de west van
Indie meede brengende dat vijf vijandelijke scheepen
van Mauritius waaren vertrokken om beoosten en Lang
Java te kruijssen. Batavia den 23 Julij 1794. Fol: 277279.
23 julij 1794
• Copie Secreet Missive aan den Heer Gouverneur
Generaal benevens de Raaden van Nederlandsch Indie
van de Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de aan Commissarissen
Generaal zeer opmerkelijk zijnde voorgekomen het
bedeel de bij missive den Hoge Regeering in dato 9
deezen rakende de aanhaling door den toenmalige water
fiskaal van een quantiteit koffij met het schip den arend
aangebragt, de welke volgens de verklaring van den
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matroos Class Spreeth op Joanna ingeladen. Batavia den
23 Julij 1794. Fol: 280-283.
9 augustus 1794
• Copie Missive aan den Heer Gouverneur Generaal
nevens de Raaden van Nederlandsch Indie van de
Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch Indie over de word kennis gegeeven van
de door Commissarissen Generaal genome dispositien
op de missives der Hoge Regeering in dato 9 Meij en 22
Julij jongstleeden, mitsgaders van de besluiten die door
Commissarissen Generaal successivelijk zijn genomen
en nodigt geagt dat ter kennisse van de Hoge Regeering
werde gebragt, en wel eerstelijk qualificatie tot de
afschrijving van 9178 ponden bederven koffij boonen
van een geconfisqueerde partij in het jaar 1793 met het
schip den Arend van Java aangebraagt. Batavia den 9
Augustus 1794. Fol: 284-308.
Zd
• Gecollationeerd van den 15 Meij 1794 tot het eijnde
door, W. van Wardendal. Fol: .
102

1794 augustus 9 - 1795 mei 9
9 augustus 1794
• Request en bijlagen aan Matthijs Senn van Basel aan
commissaris generaal geprosenteerd houdende versoek
omtrend zijn Pupille Anna Krijsman. Fol: 1.
• Antword van de missive door het afgaand opperhoofd
Andreas Everhardijs van Braam Houckgeest
geschreeven waar door wij zijn geinformeert gewoorden
dat den namhuijun hem uit naam van den Tsontocq of
onderkoming van Canton had berigt zijne masesterd den
keijzer van China. Fol: 2-9.
• Ingekomen circulaire missive van den 22 januarij deeses
jaars betrekkelijk het gestatueer de door hunne bij
extract uit hoogst derselver resolutie om geen oorlog
scheepen of gewapende manschappen van vreemde. Fol:
10-11.
23 augustus 1794
• Jongst missive betreffende qualificatie omtrend den
waterfiskaal Willem Popkens te doen afgeeven het
zelfde getal matroosen als zijne pradesserde tot roijens
hebben gehad. Fol: 12-22.
• Berigt op de requeste vanden groot kassier Matthijs
Senn van Basel. Fol: 23-25.
• Copien van eene requeste door den groot kassier
Matthijs Senn van Basel aan commissaris generaal
gepresenteerde. Fol: 26.
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30 augustus 1794
• Op gedaane instantie vanden raad extra ordinair en
president van justitie Mr. Carel Saxe. Fol: 27-34.
6 september 1794
• Onder de zaaken verlangen en onze voorzininge van
XVIJ om dat werde onderzogt het bestaan van haare
dienderen. Fol: 35-39.
13 september 1794
• Missive over te informeeren van zommige onzer
besluiten welke ter uwer kennisse behooren de dispositie
op her door Uwel Edele aan ons toegezonden request
van vrouwe Douariere Moens van wijlen directeur
generaal Adriaan Moens. Fol: 40-57.
25 september 1794
• Raad extra ordinair van Indie en president van het
collegie van schepenen zig bij commissaris generaal
hadde geaddresserd. Fol: 58-75.
29 september 1794
• Missive omtrend de doleantien van den raad van justitie
aan de Hoge Regeering gedaan over de anstelling van
het ordinair Herklots tot vaandrig en tweede adjudant bij
het corps permisten. Fol: 76-81.
4 oktober 1794
• Missive omtrend informatie dat commissaris generaal
aan den commandeur en opper equipagiemeester
Willem Jacob Andriesse hade geacoordeerd om een
schip na derwaarts te zenden. Fol: 82-84.
• Ontfangst den missives in dato 6 december 1793 met
dies hebben wij per de scheepen Kromhout en
Constantia duplicaat der missive in dato 25 october
derzelver jaare. Fol: 85-98.
• Request van den Chinees Theo Djisoeij houdende om
ontslag van zijn vaartug dat uijt hoofde van de daar in
geworden alhier was aangehouden. Fol: 99-100.
7 oktober 1794
• Versoek van kapitain ter zee Jacobus van Citters de
Reyke. Fol: 101-110.
15 oktober 1794
• De Waterfiscaal Popkens heeft aan ons bij requeste ter
kennisse gegeven den aan breng van eerige specerijen.
Fol: 111-116.
• Commissaris Generaal voorgekomen zijn de dat het met
aandoen der Javasche comptoiren door de schepen en
vaartuigen van Ambon en Banda met naar behooren
werden geexuteerd. Fol: 117-118.
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•

Dat met een Chineesche Barcq van den Chinees Tji
Djisoeij zijn in deselve ontdekt eenige noten muscaten
en Foelij waar van uit eene daar bij gevonde brief en
andere indien vrij klaar is gebleeken de afzender te zijn
de voorleezer en parkenier op Banda Adrianus Blanks.
Fol: 119-121.
18 oktober 1794
• De Hoge Regeering zig beklaad hebben de dat den
gezaghebber eilbragt haar op een brutaale wijze in het
beantwoorde van de 26 uit de missive der vergadering
van heeren zeventien stoutelijk geresummerd. Fol: 122123.
25 oktober 1794
• De dispositien door commissaris generaal genomen op
het berigt van den raden extra ordinair van de weert als
door hoogst dezelve gemandeert zijnde naauwkerig
onderzoek te door naar de situatie en gesteldheid der
zaken op het stadt verdu comptoir. Fol: 124-144.
10 november 1794
• Rescriptie op de missives der Hoge Regeering van den
12 augustus en 19 september uit de examinatie Fol: 145194.
• Aankomst alhier van een door het gouvernnement van
Mauritius ter overbreng van eenige Hollandsche
krijgevangen herwaarts gedepecheerd cartel genaamd
Natalie zodanige berigten bij ons ingekomen zijnde. Fol:
195-196.
• Missive over gedepecheerde cartel genaamd natalie
zodanige berichten bij ons ingekomen zijnde die geen
twijffel schynen over te laten of men is aldaar dadelijk
bezig met een ezpeditie uit te rusten. Fol: 197-198.
16 november 1794
• Missive geinformeerd hoe het in en buiten straat gesteld
es wanner erzig scheepen vertoonen van wat natie ook
daar van ten alle spoedigten en met de meest mogelijk
nauwkeurigheid in formatien te bekomen. Fol: 199-200.
21 november 1794
• Word bedeeld het bijsonden genoegen met welke
manhad vernoemen de beradwillighad vanderkoming
om nog aan omtrend zijner vaartugen ter bekruijsing
vandemand der straat de lakke hoek van Sumatra. Fol:
201-202.
22 november 1794
• Aan uwel edele gedaan en vervolgens ter onser
dispositie gebragt verzoek van Daniel Borgstein om in
zijne bediening en qualiteit als ordinair predikant alhier
te continueeren en zijne functien weder te mogen
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bekleeden. Fol: 203.
26 november 1794
• Aan zijne excellentie den Hoog Edelen geboore Heer
Gouverneur Generaal wegens de honorabele Engelsche
compagnie John Shore en de Hoog Edele gestrenge
heeren raaden te Calcutta. Fol: 204-206.
• Twee brieven door ons aan het Engelsh gouvernement
Calcatta geschreeven en gedateerd respectivelyk den 25
junij en den 26 november 1794 so om te strekken tot uwe
informatie als om de verzoeken daar bij aan het
voorschreven gouvernement. Fol: 207.
• De door den heer commissaris generaal Johannes Siberg
gegeve ouventure aan eene missive van gemelde
gouverneur in antwoord op die van Hoogstdezelve in
dato van den 12 deezer rakende deroute de retour
scheepen door straat Balij. Fol: 208-210.
29 november 1794
• Het scheepje de Arnoldina sal dierhalven als nu van het
convoij der retour scheepen aan de rheedes toegestaan
met kunnen profiteeren dog de aan het zelve verleende
permissie tot het doen eener reijse naar kabo de goede
hoop blijft overigens in zijn geheel. Fol: 211.
11 december 1794
• Dat Mr. Gijsbertus Adrianus Heldewier verzoek had
gedaan om afdoening zijner zaak betreffende te
kortkoming uit zijner magazijn. Fol: 212.
20 december 1794
• Kennis geeving van het door commissarissen generaal
genom in besluit de pakket de route naar Nederland
Indie straat Balij te laten neemen. Fol: 213-214.
31 december 1794
• Toezouding eener publicatie waar een ieder word
verboden den water fiscaal en zijne bediendens met
hunne huserlijk te zijn in de uit voering van pligt. Fol:
215-217.
20 januarij 1795
• Dat ingevolge zijn voorstel men gebruikt had gemaakt
onde uitkomende den oorlog in de oostmousson de route
door straat Balij te doen neemen. Fol: 218-220.
• Het besluit onde uit komen de scheepen hunne route te
doen neemen door straat Balij. Fol: 221-222.
21 januarij 1795
• Ter bevendering van het over brengen der tijdingen uit
straat Sunda waren ingehoud ses indische vaartuigen.
Fol: 223-257.
28 januarij 1795
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•

De aan den gerepatuerde commandeur de Haart op
gelegde vergadering van rijksdaalders 31219:9. Fol:
258-260.
• Missive over de klagten der Heeren bewindhebberen ter
kamer Rotterdam wegens de slegte gesteldheid van het
op Bengalen verkogte schip de Zeebouwer. Fol: 261.
4 februarij 1795
• Voor houding van het en genoegen van commissaris
generaal omtrend het ingediend berigt op de gedane
requisiten in hoe verud Mr. Gysbertus Adrianus Jan
Heldewier geconcerneerd is in de te kort koming van
ijzer magazijn. Fol: 262-263.
21 februarij 1795
• Missive aan den heer gouverneur generaal nevens de
raden van Nederlands Indie residierende te Batavia van
de commissarissenn general betreffende daar had
bevonden dat de verbazende extensie van het schrift
werk in Indie meede hade gecontribueerd tot het
excessief bedragen der lasten. Fol: 264-269.
• Missive aan den heer gouverneur generaal nevens de
raden van Nederlands Indie residierende te Batavia van
de commissarissenn general betreffende de deliberatien
der vergadering van Heren Zeventien tot voor koming
van verzoeken door de scheeps over heeden om
ontheffing van vergoedingen voor te mm uitgeleverde
ladingen. Fol: 270-277.
4 maart 1795
• Missive aan den heer gouverneur generaal nevens de
raden van Nederlands Indie residierende te Batavia van
de commissarissenn general betreffende examinati van
het berigt en declaratoir van het advocaat fiskaal en het
besluit door den raad door op genomen in de zaak van
de boekhouder secretaris en pandbewaarder van de Bank
van leening J. P. Barends. Fol: 278-281.
4 april 1795
• Missive aan den heer gouverneur generaal nevens de
raden van Nederlands Indie residierende te Batavia van
de commissarissenn general betreffende reflectien
omtrend poincten der door de Hoge Regeering ter
dispositie van Heeren commissarissen generaal worden
overgelaten. Fol: 282-283.
18 april 1795
• Missive aan den heer gouverneur generaal nevens de
raden van Nederlands Indie residierende te Batavia van
de commissarissenn general betreffende dat Willem
Hendrik Grave zijne bezwaaren aan heeren commissaris
generaal had te kennen gegeven nopens het door den
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raad ontzegt verzoek om geinformeert te worden van de
poincten zijner beschuldiging. Fol: 284-285.
• Copia der missive aan de kapiteins op des kompagnie
gewapende scheepen en zal moeten werden gezorgd dat
de ordres daar bij vervat steptelijk werden naar
gekomen. Fol: 286.
• Bekomen infomatien van het ontdekt lek aan het retour
schip Macasser en het genomen besluit om dezelve te
laaten reijs vorderen. Fol: 287-288.
25 april 1795
• Kennis geeving dat aan den gezaghebber van de cochim
chinasche bark De Armida Barizy De Kloret was
geaccordeerd zijn vaartuig op Java te laaten repareeren
en naar cochim China retourneeren. Fol: 289.
29 april 1795
• Missive aan den heer gouverneur generaal nevens de
raden van Nederlands Indie residierende te Batavia van
de commissarissenn general betreffende dat de
afschaffing van den handel in Bengalsche lijwaten voor
Europa noodzakelijk heeft gemaakt den omslag als aan
te veduceeren. Fol: 290-312.
9 meij 1795
• Extract uit onze resolutien genomen op heeden ten sine
als daar bij vermeld wij beveelen Uw Edele in godes
beschriving en blijve na vriendelijke groetenisse. Fol:
313.
103

1795 mei 27 - 1795 oktober 28
27 meij 1795
• Aan den Heere Gouverneur Generaal en Raaden van
Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia van De
commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie Sebastian Cornelis Nederburgh, Sijmon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over
Zending van copia der missive van den raad van justitie
vervattende de dispositien genomen op de remonstratie
in het addres van de zelve. Fol: 1.
• Aan den Resident en de Raaden van Justitie des Kasteels
Batavia van De commissarissen Generaal overgeheel
Nederlandsch Indie Sebastian Cornelis Nederburgh,
Sijmon Hendrik Frijkenius, Willem Arnold Alting,
Johannes Siberg over een geval zelfs niet anders
beschouwen dan als eene malitieuse tourneere om onder
den kmantel van te remonstreeren tegens een besluit der
Regeering, des te ruimer loop te kunnen laten aan de
licentieuze pen waar van men zig tot het opstellen dier
schriftuuren heeft bediend. Fol: 2-17.
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•

Aan den Heere Gouverneur Generaal en Raaden van
Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia van De
commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie Sebastian Cornelis Nederburgh, Sijmon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over
te informeeren om reedenen daartoe moveerende
goedgevonden hebben van der zelver bedieningen te
ontslaan, op approbatie tot raden extra ordinair, als ook
de vervulling depost van tweede secretatis, tot suppletie
der vaceerende plaatsen ingemelden Rade onder
bevordering van laastgemeldetot de effectieve qualiteid
van opperkoopman. Fol: 18-20.
20 junij 1795
• Aan den Heere Gouverneur Generaal en Raaden van
Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia van De
commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie Sebastian Cornelis Nederburgh, Sijmon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over
verhandelen de poincten bij zijn voorgekomen dispositie
te vereishen, dan alvorens daar toe te treeden geeven
voor afkennisse dat het instellen voormelde missive bij
paragraphen, en in de premisse van deselve
gecommuniceert voorneemen om daarbij in het vervolg
te continueeren. Fol: 21-117.
22 junij 1795
• Aan den Heere Gouverneur Generaal en Raaden van
Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia van De
commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie Sebastian Cornelis Nederburgh, Sijmon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over
toezending eener copia missive aan den Raad van
Justitie, beneevens een requeste van Anna Margaretha
van Gangel de huijsvrouw van Christianus Henricus
Christophorus Wegener om relevatie van zeekere acte.
Fol: 118-119.
• Aan den President nevens de leeden in den Raad van
Justitie des Casteels Batavia van De commissarissen
Generaal overgeheel Nederlandsch Indie Sebastian
Cornelis Nederburgh, Sijmon Hendrik Frijkenius,
Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over toezending
ter requeste van AnnaMargaretha van Gangel houdende
verzoek nopens van zekere acte van revocatie, en de
daarop door heeren Commissaris Generaal genomen
dispositie. Fol: 120-121.
27 junij 1795
• Aan den Heere Gouverneur Generaal en Raaden van
Nederlandsch Indie Resideerende te Batavia van De
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commissarissen Generaal overgeheel Nederlandsch
Indie Sebastian Cornelis Nederburgh, Sijmon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over
De Hoge Regeering moet dienen van berigt nopens de
daling den prijs van de amfioen. Fol: 122-123.
104

1797 juli 10 - 1799 september 12
10 juli 1797
• Missive aan de Heer GG en Raden van NI te Batavia van
Com. Gen. S.C Nederburg, P. G van Overstraten, J.
Siberg, over aanstellingen van Frederick Stamfer tot
koster vande Hollandische Kerk, Jan Hendrik Tienekes
tot binnen regent van het Chineesch Hospitaal, Achmat
Soeta Wangsa Poerba Nagara tot lid van
boedelmeesteren, Luitenant ter zee Dirk Hoogerwaard
tot extraordinaire luitenant bij de artillerie, ontslag van
Dirk te Boekhorst (opperchirrurgijn des casteels en
visitateur van der rheede), banneling Que Seksoan
gepermitteerd nog eer jaar alhier te blijven, en anderen
informatie. Fol: 1-4.
13 Juli 1797
• Missive aan de Heer GG en Raden van NI te Batavia van
Com. Gen. S.C Nederburg, P. G van Overstraten, J.
Siberg, over de reductie wer der soldijen. Fol: 5-9.
17 Juli 1797
• Missive aan de Heer GG en Raden van NI te Batavia
van Com. Gen. S.C Nederburg, P. G van Overstraten,
J. Siberg, over de ontvangst van het bericht en bijlagen
omtrent de situatie den Bataviasche Weeskamer ende
aan merkingen op het zelve vanden Heer Raad Extra
Ordinair Wiese als President can Weesmeesteren. Fol:
10-15.
19 Juli 1797
• Missive aan de Heer GG en Raden van NI te Batavia
van Com. Gen. S.C Nederburg, P. G van Overstraten,
J. Siberg, dat den dispositie omtrent de 37 kisten
Amfioen van Bandjermassing door Said Mowe Segab
op Samquang aangebragt was aangehonden tot na de
komst van die said ter deezer hoofd plaatsen. Fol: 1621.
20 juli 1797
• Missive aan de Heer GG en Raden van NI te Batavia
van Com. Gen. S.C Nederburg, P. G van Overstraten,
J. Siberg, aanschrijving om zonder uitstel alle
achterstallige ambtgelden in te vorderen. Fol: 22-23.
24 juli 1797
• Missive aan de Heer GG en Raden van NI te Batavia
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van Com. Gen. S.C Nederburg, P. G van Overstraten,
J. Siberg, dat de proef genomen van het repareeren der
vaartuigen bij aanbesteeding vrij wel aan de
verwagting had vordaan. Fol: 24-26.
22 juli 1797
• Missive aan den Gouverneur Willem Beth Jacobsz te
Maccasser betreffende qualificatie tot transport naar
herwaards van den Kapitain der artillerie aldaar Johan
Adriaan Wasschenfelder. Fol: 27.
31 juli 1797
• Missive aan GG en Raden van Indie betreffende de
redenen die heeren CCGG hebben bewogen om van
Maccasser sccuete van Manschappen te Eijsschen. Fol:
28-35.
7 augustus 1797
• Missive aan GG en Raden van Indie van CCGG
aanbeveeling om te zorgen dat van het vorige vendue
comptoir worde gerecouereend eene somma van 90000
Rd. Fol: 36-40.
14 augustus 1797
• Missive aan GG en Raden van Indie van CCGG
aanbeveeling om te zorgen dat van het vorige vendue
dat uit de ingekomen verhandelingen over de oorzaken
van de ongezondheid deezer hoofdplaats was
gebleeken dat de teegenswoordige staandplaats der
cooijerijen buffels en varkens slagterijen ten hoogsten
schadelijk moest worden geconsidereend Fol: 41-46.
• Missive aan den Gouverneur tetulair en Commissaris
van Wegens de Hooge Indische Regeering tot de van
Banjamassing, Francois van Boeckholtz te Semarang,
betreffende aanschrijvens om naar herwaards te komen
tot het doen van rapport van zijn commissie naar
Bandjer. Fol: 47.
21 augustus 1797
• Missive aan GG en Raden van Indie dat Heeren CCGG
met genoegen hadden vernomen de geprojectcende
nieuwe
begraafplaatsten
woordwesten
van
Tannaabang. Fol: 48-53.
14 augustus 1797
• Missive aan de GG en Raden van Indie dat
conformeerd zig met het voorstel omtrend het verzoek
van den Gouverneur van Java's Johan Fridrik Baron
van Reede en approbeert de genomen dispositien op de
ingekomen tijding van een armede der Engelschen te
Madras Fol: 54-56.
28 augustus 1797
• Missive aan de GG en Raden van Indie ,
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gedemandeerde examinatie van het verslag van de
commissaris van Boekholtz nopens den staat van zaken
op Banjermassing. Fol: 57-61.
4 september 1797
• Missive aan de GG en Raden van Indie, toez ending
van copia eener van den gecommitteeerde Engelhand
gerequireerd berigt relatief de Jaccatrasche en Preanger
landen met de dispositien daar opgenomen, ende
kennisgeeving van het toe gelegde vast tractement aan
den secretaris keijzer van Rd. 500 ter maand. Fol: 6263.
11 september 1797
• Missive aan de GG en Raden van Indie, dat aan heeren
CCGG bij examinatie van het verzoek van Specht en
Roseboom omtrend de afgave van Rd. 36696 in plaats
van de aan haar voor haaren principalen in Nederland
verleende assignatien. Fol: 64-71.
• Missive aan de GG en Raden van Indie, dat om de in
textu vermelde reedenen passeerd men den verkoop ter
sloop van de scheepen Vasco Da Gama, Christophorus
Columbus en St. Laurens. Fol: 72-77.
28 september 1797
• Missive aan de GG en Raden van Indie, dat de schrijver
aan de boom Hendrik Hendriks, den geweest groot
winkelier Jan Fredrik Heim ende doodgraver van het
buijten Portugesche kerkhof Isaac Jansz, zijn
gelibereerd vande betaling van het ambtgeld. Fol: 7880.
5 oktober 1797
• Missive aan de GG en Raden van Indie, dat heeren
CCGG om de in textu vermelde reedenen de schulden
de regenten aan den commissaris Nicolaus Engelhardt
voor reekening van de compagnie haden over
genomen. Fol: 81-83.
9 oktober 1797
• Missive aan GG en Raad van Indie, communicatie
bekomen hebbende van het ongeteekend schriftuur ,
ten titul vorende : "aan het volk van nederland en
desselfs vertegenwoordigers" welkers lasterlijken
inhoud tegens s'lands-regeering alhier en anderen, uw
edele genoopt heeft om het zelve te stellen in handen
van den prointerim advocaat fiscaal Mr. W. Topkens.
Fol: 84-91.
23 oktober 1797
• Missive an GG en Raad van Indie, provisioneel voor
gecommuniceerd houdende de bedeelde dispositie op
te verzoek der gemagtigdens van de Nederlandsche
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participanten in de geweesen Amfioen Societeit om
restitutie van zeekere som voor hunne principalen in
s'comp cas overgebragt. Fol: 92-96.
18 februarij 1797
• Missive aan Burgers en ingezetenen van de Colonie
Graaf Rij met Colonie Graaf Rij met Cabo de Goede
Hoop, betreffende toezending van ammutie en andere
goederen. wasgetekent P.G van Overstraten Fol: 9799.
30 oktober 1797
• Missive aan de GG en Raad van Indie, met genoegen
is vernomen dat de verstrekkingen van goederen in
natura aan de respective administratien etc.
verexcuseerd zijn en dat in dier steede geld word
afgegeeven. Fol: 100-103.
• Missive uit hoofde de noodzakelijkheid lat geheim
houding der expeditie naar de caab thans ingecesseerd
zoo word bij deezen daar van kennis gegeeven. Fol:
104-108.
6 november 1797
• Missive aan de GG en Raad van Indie berusting in
haare genome disposities op de verantwoording van
den
opperequipagiemeester
betrekkelijk
de
verstrekkingen aan des compagnie los en
laadvaartuijgen. Fol: 109-118.
13 november 1797
• Missive aan GG en Raad van Indie, over verleende
qualificatie om naar nederland aan te zeekenen het
verstrekte aan de fransche fregatten L'Esperance en La
Recherche tot f. 25'303:14. Fol: 119-121.
27 november 1797
• Missive aan de GG en Raad van Indie, over het in den
voorleeden jaar aan twee leraren der hervormde
gemeente toegelegd extra douceur. Fol: 122-127.
29 november 1797
• Missive aan der Commandeur Fredrik Hendrik Bijnon,
op het verzoek van den koning was aanzijn lijsarts Jean
Babtist Pinchette geaccordeerd de rang van chirrurgijn
major. Fol: 128.
11 december 1797
• Missive aan de GG en Raad van Indie, over de
kennisgave van te ontregd verzoek der geassumeerde
leeden van de raad van Justitie om met dezelfde in
komsten te worden begunstigd als die der
integreerende leeden. Fol: 129-131.
16 december 1797
• Missive aan de Heer Johan Fredrik Baron van Reede
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tot de Parkeler, Raad Extra ordinair van Indie en
Gouverneur en Directeur van Java's Noord Oostkust,
benevens de leeden van den Politicquen Raad aldaar
resideerende te Samarang, over de aangeschrevene
ordres en bepalingen betrekkelijk de extensie der
zuiker culture. Fol: 132-136.
• Missive aan Oppercoopman en Resident te Cheribon
Pieter Walbeeck, over de gerequireerde consideration
op welke wijse de zuijker de zuiker culture aldaar het
best zal komen worden geextendeert. Fol: 137.
18 december 1797
• Missive aan de GG en Raade van Indie, nopens de door
het collegie van heemraden nader gedaane opgaven
betrekkelijk den afstand van het land Papisangan aan
den Raad Extra Ordinair Heer van Riemsdijk
persisteeren H:H:C:C:G:G bij voorige ten dien opzigte
aangeschreevene dispositien. Fol: 138-140.
• Missive aan de Heer Johan Fredrik Baron van Reede
tot de Parkeler, Raad Extra ordinair van Indie en
Gouverneur en Directeur van Java's Noord Oostkust,
benevens de leeden van den Politicquen Raad aldaar
resideerende te Samarang, over de bedeeling der
genome dispositien op de door zijn edele bij missive
van den 31 August tt. voorgedrage verzoeken van
zommige dienaren aldaar om ontheffing dan wel
vermindering van het aan hem geimponeerd ambtgeld.
Fol: 141-144.
28 december 1797
• Missive aan de GG en Raad van Indie, over de
approbatie van het verslag van den gewezen eerste
klerk van politie te Banda, Matthijs Waterloo, nopens
zijne verrigtingen aldaar na het vertrek vanden
geweesen gezaghebber van Boeckholtz. Fol: 145-151.
• Missive aan GG en Raad van Indie, over de kennisgave
van de nu afgeloopen secreete expeditie naar Canton,
China met het Deensch Schip de Eenrom onder directie
van den supercarga daar op M.P Fabritius Fengnagel
onder toezending van alle de daar toe relatiere
papieren. Fol: 152-153.
30 december 1797
• Missive aan de GG en Raad van Indie, over de
gedefereerd aan haar voor slag om de afleijding voor
de koornmolen bewesten het Molenvliet eeniglijk
aftesluijten. Fol: 154-156.
10 december 1797
• Missive aan den Heer Kapitein Liutenant Rasch, dat is
niet moeijelijk voorgekomen ombuijten bezwaar van
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den lande aan den geweesen eerste schrijver van het
s'lands Fregat de Amazoon V. Broubagh transport te
bezorgen naar Europa. Fol: 157.
8 januari 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie, dat de officieren
van justitie, met meer andere ambtenaren en
bediendens hunne middelen van bestaan geheel of
gedeeltelijk komen te missen door de jongst
afgeschafte recognitien uit de Pagten, en het
gerenouveerd verbod tegens het aanneemen van
geschenken, sonder dat tot nog toe eenige voorzieninge
is gedaan, de disposities zullen bij uw edele bij dezer
zullen meede deelen. Fol: 158-163.
15 januari 1798
• Missive aan GG en Raad van Indie, over de accorder
ontslag als kerkmeester aan Nicolaes Maas, deeze
bediening zal geacrocheerd zijn aan te vice praeisident
van het Collegie van Scheepenen, Jacobus Martinus
Balje. Fol: 164-167.
• Missive aan GG en Raad van Indie, over de Informatie
van de nu afgelope expeditie naar Japan met het
Americaansche scheepje The Eliza, Capitein Stewart
onder toezonding van alle daar toe betrekkelijke
papieren. Fol: 168-172.
22 januari 1798
• Missive aan GG en Raad van Indie, over het bedeelde
nopens het bedragen va het gecolligeerde ooirgeld is
aan genaam geweest. Fol: 173-175.
29 januari 1798
• Missive van GG en Raad van Inide, over het
informatie: gecommuniceerde dispositie betrekkelijk
het comptoir Banjermassing, gedefereerde dispositie
betrek den gesuspendeerden oosthoeks gezaghebber
Jan Dirk van Hogendorp, gecommuniceerde
bevestiging der van Cochin alhier aangekomen
officieren in hunne provisioneel qualiteiten (met lijst
van zij namen). Fol: 176-183.
12 februari 1798
• Misive aan GG en Raad van Nederland Indie,
gecommuniceerde aanmerkingen over haare Sustenue
dat met het leggen van een overtoom in de afleijding
uit het Molenvliet voor de koornmolen bewesten het
zelve, veele inconvenienten zouden verzeld gaan. Fol:
184-189.
19 februari 1798
• Missive aan GG en Raad van NI, over de
communicatie dat de kaart van collegie van
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Heemraden nopens het aan den heer van Riemsdijk
gedeeltelijk aftestaan land Papisangan als nu aan de
gemanifesteerde intentie heeft beantwoord. dezelve
kan nu dadelijk gevolg neemen tegens een gelijken
afstand van het stuk land bezuijden Tanna-Abang. Fol:
190-193.
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de Aprobatie der wijze waar op zij de voordragt van
den Macassars Gouverneur, van den gedeporteerden
Bonthain Jacobus Augustus Wisse tot onderkoopman
heeft behandeld. Fol: 194-195.
24 februari 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de gecommuniceerde besluiten genomen met opzigt tot
het stuk der administratien het bestaan der
administrateurs etc. Fol: 196-223.
26 februari 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de Qualificatie in het verzoek van den geweezen
commandant van de Kampong Pisang Batoe,
Mochamat Katewel, om alhier op vrije voeten te
blijven te acordeeren. Fol: 224-227.
5 maart 1798
• Qualificatie tot dempling der sloot in de zuijder
voorstad de Ribalsgang. Fol: 228-230.
10 maart 1798
• Missive aan de Sulthan en Radjas van Bandjer van
CCGG, over de geschillen tusschen haar en de
residenten Jorissen en Diets zijn daar uit met
leetweezen vernomen. Fol: 231-233.
12 maart 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de Informatie van de verminderde borgtogt van den 2
administrateur in het ijzer magazijn Evert Joost Lewe
op Rd.1000. Fol: 233-237.
19 maart 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de bedeeld voorneemen van den heer Nederburgh om
naar Samarang te vertrekken tervisiteering der
comptoiren op Java. Fol: 238-240.
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de zaak van den gesuspendeerden gezaghebber inden
Oosthoek Dirk van Hogendorp. Fol: 241-243.
6 april 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de gedefereerde dispositie nopens de reductie der
slaven in het Ambagts Quartier. Fol: 244-277.
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•

Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de toezending van een berigt van den Major der
Arthillerie d'Ormanceij d'Omois en den Liutenant
Ingenieur Jurgen Otto Mehl, houdende haare
consideratien op de door den geweesen commissaris
naar Bandjermassing van Boeckholtz geproponeerde
verplaatzing van het comptoir aldaar. Fol: 278-286.
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de Rescriptie op die van den 8 Maart nopens de
extensie der zuiker culture op Java. Fol: 287-289.
11 april 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de kennisgave van de aanstellingvan den
gecommitteerde tot en over de zaaken van den Inlander
Nicolaus Engelhardt tot raad extra ordinair van Indie.
Fol: 290-291.
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de informatie van de gemaakte schikkingen omtrend
het door den presenten heer Gouverneur Generaal
aangekogte Landgoed Wel te Veede ten einde te
kunnen dienen tot een verblijf voor zijn Hoogedelheids
successeur en in der tijd en tevens voor de troupes van
het Bataviasche Guarnisoen. Fol: 292-295.
11 october 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG,
omtrend de door den Heer C.G op Java in het werk
gestelde middelen tot uitbreiding der zuijker culture.
Fol: 296-308.
22 december 1798
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de door den heer Directeur Generaal Siberg nader
ingediende papieren almeede relatie hebbende tot de
gehouden Directie zedert 1795 waren met vel
genoegen ontfangen. Fol: 309-312.
• Missive aan den Opperkoopman en Resident ten
comptoire Cheribon, Pieter Walbeek van CCGG,
betreffende Qualificatie tot bevordering der aanleg van
drie zuiker molens. Fol: 313-314.
19 februari 1799
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de reflectien op het voorstel om voortaan maar twee
commissarissen in de Bank van Lening te plaatsen. Fol:
315-321.
3 juni 1799
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG,
betreffende den Governeur van Ternaten Johan
Godfried Budach tot Raad extra ordinair van
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Nederland Indie aangesteld. Fol: 322-326.
8 juli 1799
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de bevordering van den bookhouder en gesworen klerk
te Bantam Johan Fredrik Neef tot onderkoopman, als
meede de Pakhuijsmeester te Japan Leopold Willem
Ras tot koopman. Fol: 327-329.
4 september 1799
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de aanstelling van den commissaris van Java's
Oosthoek Wouter Hendrik van Ijsseldijk tot Raad extra
Ordinair van Nederland Indie. Fol: 330.
7 september 1799
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de Mede gedeelde gedagten over den vaart en handel
op en langs Java. Fol: 331-340.
12 september 1799
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de Bedeelde dispositie op het request aan dezelve
gepresenteert
door
den
geweezen
eersten
administrateur der Westzijdsche Negotie Pakhuijzen
Carel Pieter Rijgersman verzoekende om ontheffing
van de belasting op zijne gage. Fol: 341-378.
• Missive aan de GG en Raad van Indie van CCGG, over
de qualificatie op de Hoge Regering om aan de
gemagtigdens van den capitain ter zee Johannes de
Freijn desselfs te goed hebbende gage uit te betaalen.
Fol: 379-384.
105

Minuut-uitgaande missiven.
1794 april 23 - 1794 september 13

1 band

Met bijlagen.
Missive 1794 september 13 niet kompleet.

23 meij 1794
• Missive omtrend de ..... van de nieuw ingevoetde bela.... op alle
de comptoiren van de compagnie buiten Batavia geleegen het bij
uh gearresteerd ..... nopens de afschraffing van de pesumitteerde
lasten der scheeps overheeden, 23 april 1794. Fol: 1-62.
15 meij 1794
• Secreete missive dat de nodige ordres aan den Raad van Justitie
des casteels Batavia zouden uijtgeeven te neemen over de
Fransche scheepen Levengeur en Le Resolu, 15 maij 1794. Fol:
63-70.
7 meij 1794
• Missive dat Uw Excellentien de noodzaakelijkheid aanmerk van
de geheele Magt van het esquader onder commando in deese
zeen, 7 meij 1794. Fol: 71-73.
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11 meij 1794
• Missive verzokt dat de nodige ordres aan den Raad van Justitie
alhier zullen uitgeeven ten einde zetting te neemen over de
Fransche scheepen Le Vengeur en Le Resolu, 11 meij 1794. Fol:
74-78.
27 meij 1794
• Secreete missive dat het reets ingeviert gebruik om een van
compagnies afgevaaren kielen tot een hospitaalsch schip te
emploijeeren bij uw resolutie afgeschaft is geworden, 27 meij
1794. Fol: 79-123.
25 junij 1794
• Missive dat op het versoek door genoemde Adam Babcock om
met Engelsche brik The Rescharsch naar Bengale te mogen
vertrekken, 25 junij 1794. Fol: 124-130.
31 meij 1794
• Missive dat vermits het berigt van den Raad Extraordinair en
Visitateur Generaal der Indische negotie boeken Coenraad Martin
Neun nopens de aan hem gedemandeerde examinatie der
Ceijlonsche boeken, 31 meij 1794. Fol: 131-161.
20 junij 1794
• Missive dat dienst wegen ter zaake van de verschillende
gevoelens daar omtrend van ider lid uwer vergadering in het dij
zonder waaren gevondert en qualificeeren immiddens, 20 junij
1794. Fol: 163-176.
9 julij 1794
• Missive namhuijm een der eerste Mandarijns van het stads
apartement hem uit naam van den Tjontocq of onderkoning van
Canton had bericht, 9 julij 1794. Fol: 177-229.
12 julij 1794
• Missive dat de voormalige banks officianten van deeze
malversatien en morserijen narigt ontvangen hebbende
provisioneel protest hadden laten aantekenen tegens alle mindere
rendementen, 12 julij 1794. Fol: 230-252.
• Missive dat de daar nevens ontvangen publicatie van den
bevoorens waar bij ingevolge ons aanschrijvens bij missive van
het biljet aan allen en een regelijk is bekend gemaakt dat met
alleen de suijkermoolenaars en araks, 12 julij 1794. Fol: 253-292.
9 augustus 1794
• Missive dat geheel bedorven en onbruik daar waren in zee te
laaten werpen op de partuij afgeschreeven worden indien zulks
nog niet magt zijn gescheed, 9 augustus 1794. Fol: 293-388.
30 augustus 1794
• Missive dat het als mede met en goede gunste zijn mogte hem
toetevoegen het genot van zodanige stoneurs, 30 augustus 1794.
Fol: 389-410.
6 september 1794
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•

Missive dat zo nauwkeurig moogelijk geinformeerd werden van
den waaren staad der inkomsten van die respectieve dienaaren, 6
september 1794. Fol: 411-428.
13 september1794
• Missive dat den dispositie op het voor aan ons toegezonden
request van vrouwe Douarieren Moens en de executeuren ....... en
nalaten schop van nu wijlen den ons Adriaan aan Moens
verzoekende ontheffing van diverse belastengen, 13 september
1794. Fol: 429-500.
Zd
• Missive dat schrifteuur gerequireerd en resumtie het zelve
goedgevonden aan te schrijven voornoemde Raade van Justitie bij
extract dat op bekomen onderrigting van de differenten welke de
voornoemde aanstelling. Fol: 501-520.
106-107

Kopie-ingekomen rekesten van de Hoge Regering.
1795 – 1798

2 banden

Met bijlagen.

106

1795 december 4 - 1797 april 17
Nrs. 10-103.

11 december 1795
• Aan heeren Commissarissen Generaal van de Hoge Regering
betreffende Johanna Brouwer huijsvrouw van den Commandeur
en Opperequipagiemeester Willem Jacob Andriesse door de
facheuve omstandigheden. Fol: 1-2.
• Voor den officieren der cavallerij infanterij en arthillerij
betreffende het plan van betaling der militairen. Fol: 3-4.
3 december 1795
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
van de Hoge Regering betreffende de executriee en executeuren
in de boedel van wijlen den Heer Raad Extra Ordinair van Indie
Pieter van de Weert. Fol: 5-6.
10 december 1795
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
van de Hoge Regering betreffende verzoek den onderkoopman
buiten emplooi Johannes van Haeften. Fol: 7.
december 1795
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
van de Hoge Regering betreffende bottelier Johan Jacob Oost
1790 met het schip Sparenrijk. Fol: 8.
Zd
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
van de Hoge Regering betreffende verzoek van de David van der
Beuku uijt den dienst van compagnie. Fol: 9-10.
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
van de Hoge Regering betreffende Jan Willemse van Amsterdam
anno 1793 met het schip Ijsselmonde. Fol: 11.
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9 december 1795
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
van de Hoge Regering betreffende extract uit de Bengaalse briev
van de daar bij verzogte afreekeningen der successive
overleedene Moorse zeevaarende van die ploegen en zeedert van
Bengalen. Fol: 12-15.
30 november 1795
• Specificatie van alle zodanige overleedene Moorze zeevaarende
als er tot Houglij in Bengalen den 23 desember 1780 op Bengalen
indienst aangenomen en 1781 per de bovenkerkerpolder op
Batavia gearriveerd zijn onder de zarang Mannoe met specificque
aanthooning wanneer overleeden wat een ider van hum bij het
sluijten hunner reekening heeft tegoed dan wel tequaard
behouden als Jaffer van Bengalen tandel enz. Fol: 16-17.
• Specificatie van alle zodanige overleedene Moorze zeevaarende
als er tot Houglij in Bengalen den 17 maart 1789 indienst van de
compagnie aangenomen per de particulier schip Eijk en Linde op
Batavia aangekomen onder de zarang Roeloff Lanket met
specificque aanthooning wanneer overleeden wat een ider van
hum bij het sluijten hunner reekening heeft tegoed dan wel
tequaard behouden namentlijk Hendrik Brengman van Bengale
Mattroos enz. Fol: 19-22.
• Specificatie van alle zodanige overleedene Moorze zeevaarende
als er tot Houglij in Bengalen den 17 maart 1789 indienst van de
compagnie aangenomen per de particuliere schip Eijk en Linde
op Batavia gearriveert zijn onder de zarang Harroe met
specificque aanthooning wanneer overleeden wat een ider van
hum bij het sluijten hunner reekening heeft tegoed dan wel
tequaard behouden namentlijk Sjecq van Nenko van Bengalen
Mattroos enz. Fol: 23-25.
• Specificatie van alle zodanige overleedene Moorze zeevaarende
als er tot Houglij in Bengalen den 23 desember 1780 op Bengalen
indienst aangenomen en 1781 per de bovenkerkerpolder op
Batavia gearriveerd zijn onder de zarang Mannoe met specificque
aanthooning wanneer overleeden wat een ider van hum bij het
sluijten hunner reekening heeft tegoed dan wel tequaard
behouden als Mookkoe van Bengalen Mattroos enz. Fol: 26-29.
• Specificatie van alle zodanige overleedene Moorze zeevaarende
als er tot Houglij in Bengalen den 18 januari 1781 indienst van de
compagnie aangenomen per de bovenkerkerpolder op Batavia
gearriveerd zijn onder de zarang Domingo met specificque
aanthooning wanneer overleeden wat een ider van hum bij het
sluijten hunner reekening heeft tegoed dan wel tequaard
behouden namentlijk Tojoe van Bengalen tandel enz. Fol: 30-33
en 41.
11 december 1795
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
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betreffende het schip Johanna Elisabeth een lading van
verschillende zoorten van artikelen verzoeken om te Batavia te
mogen. Fol: 34-35.
30 november 1795
11 december 1795
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende Fredrik Willem Houtman in gualiteid als executeur
van den testamente van wijlen de weduwe van H.L. van der Crap.
Fol: 36-38.
Zd
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende Gerrit Kool van Batavia in scompagnie dienst
g'readmitteerd en tevens aangesteld tot onder koopman en
translateur in de Maleidsche. Fol: 39-40.
30 november 1795
• Specificatie van alle zodanige overleedene Moorze zeevaarende
als er tot Houglij in Bengalen den 17 maart 1789 indienst van de
compagnie aangenomen per de particulier schip Eijk en Linde op
Batavia aangekomen onder de zarang Roeloff Lanket met
specificque aanthooning wanneer overleeden wat een ider van
hum bij het sluijten hunner reekening heeft tegoed dan wel
tequaard behouden namentlijk Jorjie van Bengalen tandel enz.
Fol: 42.
• Specificatie van alle zodanige overleedene Moorze zeevaarende
als er tot Houglij in Bengalen den 17 maart 1789 indienst van de
compagnie aangenomen per de particuliere schip Eijk en Linde
op Batavia gearriveert zijn onder de zarang Harroe met
specificque aanthooning wanneer overleeden wat een ider van
hum bij het sluijten hunner reekening heeft tegoed dan wel
tequaard behouden namentlijk Antoe van Bengalen Tandel enz.
Fol: 43-44.
20 december 1795
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende ter ontvangst in 'scompagnie cassa van de halve gagie
der militairen. Fol: 45-47.
10 december 1795
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende de telling van gelden op assignatien naar Nederland.
Fol: 48-49.
Zd
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende copia van een door den gezaghebber van de
paquetboot de kraaij Daniel Zutterman ingedient request ter
ontvangen van sodanige gelden uit scompagnies cassa bij
gevoegde naamlijstaan soldijen. Fol: 50-52.
3 december 1795
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
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betreffende de uit reis van het schip aan Cabo de Goede Hoop
door de ministers aldaar op approbatie der hoge indische
regeering de natenoemene perzoonen in de daar bij
gespecificeerde qualifiteijten te weeten. Fol: 53-54.
Zd

•

Project lading in het particulier ingehuurd Americaans Fregat
Schip. Fol: 55-56.
• Extract uit den principaalen eisch van Ternaten voor het boek jaar
1796/7 gedateerd ultimo (31) Augustus en alhier ontvangen den
6 december daar aan. Fol: 57-59.
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende verzoek van de Opperchirurgijn Franciscus Carolus
Henricus Asmus te permitteeren aanland op het hospitaals schip.
Fol: 60.
14 december 1795
• Aan de Heeren Commissarissen Generaal betreffende arresteeren
den Raad van Justitie Mr Johannes Gothfridus Hartman en den
Commandeur en Opperequipagiemeester Willem Jacob
Andriessen. Fol: 61-62.
Zd.
• Aan Heeren Commissarissen Generaal betreffende de assistenten
van het gestigt den pennisten G.V. der Leeden, C. de Graaf, J.
Brinkman, J. Borgers, H.C. Westenberg verzoeken dat zij moeten
worden verplaatst in de toren. Fol: 63-64.
9 december 1795
• Extract uit de resolutien van Heeren scheepenen der stad Batavia
genomen betreffende letteren requisitoir door den secretaris Lohr
als curator in de insolventen nalatenschap van wijlen den Chinees
Jan Joatko gedaan en aan hem geaccordeerd verzoek aan den
Raad Justitie tot Bantam en den Resident van Cheribon verzonden
te worden. Fol: 65.
13 december 1795
• Aan de Heer Godfried Christoffel Fetmenger betreffende het
draagen der nationaale cocardes onder de militairen. Fol: 66.
18 december 1795
• Ingekomen request van capitains ter zee betreffende de ordre
bereets ontackeld zijn of nog zullen worden en geduurende
dientijd aan de wat hun verblijf zullen moeten dat de mindere
officieren buiten derzelver gage. Fol: 67-70.
Zd.
• Concept instructie in cas van allarm. Fol: 71-94.
4 april 1792
• Extract uit de bedenkingen van de Heeren van de Militaire
Commissie vaillant verheul en gravestein gedateerd 4 april 1792
dat de vier vestingen bevinden de casteel niet in staat zijn om
tegens een europeesche mogendheid. Fol: 95-98.
24 december 1795
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•

Verzoeken dat vergadering voor gekomen betreffend het
condenneeren bij Raad van Justitie en vergadering geaproveert
van eenige aftesenig opgrabgt schip onder vreemde vlag. Fol: 99.
26 december 1795
• Aan zijn Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende een van Lampong Calianda te rug gekomen inlands
vaartuijg. Fol: 100-102.
Zd
• Berigt over de Engelsche koomen uit de west ze op Bantam zullen
aangaan om den koning in te nemen tegens onze tegens woordige
regerings form Fol: 103.
6 december 1795
• Extract uit de resolutien van commissarissen over het defensie
weezen genomen op zondach den 6 december 1795 betreffende
de vergader plaats van de pennisten en burgers buiten de stad
wonende. Fol: 104-108.
Zd
• Extract uit de resolutien van commissarissen over het defensie
weezen genomen op donderdag den 24 december 1795
betreffende de Heer Godfried Christoffel Fetmenger heeft te
kennen gegeeven vergadering belegd te hebben tot het
resumeeren van eenige resolutie aan den Commandeur en
Opperequipagiemeester Andriese. Fol: 109-112.
13 december 1795
• Aan de Heer Godfried Christoffel Fetmenger Raad Extra Ordinair
van Nederlands Indie betreffende uit de door de heeren
gecommitteerde Capitains Schenck en Nagel overgegeevene
rapport van de gedaane overgave van de zig bij de compagnie van
de Capitain Sleeman. Fol: 113-116.
29 december 1795
• Aan de Heer Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende den schriver Jan Bentsen dewelke verzookt om van
het Deensch schip Nancovrij protectie mag obtineeren. Fol: 117118.
Zd
• Informatie gehenden ten huijs van den Sabandhaar Reijnst ten
opzigte van een bestaan tusschen de capitain Lorentzen van het
Deensch schip Nancovrij onder directie van de supra carga. Fol:
119-120.
• De Heer Jan Bentsen verklaart dat hij met permissie van boord is
vertrekken om aan boord te gaan van ondere ter rheede leggende
scheepen en in steede van dien zig na de wal heefts begeeven.
Fol: 121-122.
24 december 1795
• Versoek van de Albertus Henricus Wiese over de de opbreking
en ontruiming der omstreeks leggende eijlande Onrust en Edam.
Fol: 123-126.
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Zd

•

De jongst van Samarang overgekomene Luthersche Predicant van
Wurthemberger Regiment te kennen gegeeven bekrompen en
weemoedige situatie over de gage en emolumenten. Fol: 127-130.
• Copie ongetekende en ongedateerde missive van de edele Heer
Willem Jacob van de Graaf aan de edele Heeren Godfried
Christoffel Fetmenger en Henricus Wiese Wiese betreffende de
gehouden zamen komsten van zijn de Captains Decker en Kuvel.
Fol: 131-133.
31 december 1795
• Extract uit de resolutien genomen bij Heeren Commissarissen ter
zee en te velde op donderdach den 31 december 1795 over de
zaeken van den inlander Engelhard uit de waperkamer en diverse
ander landerijen en te emploijeeren in cas van alarm. Fol: 134135.
• Aan hunne de Heeren Commissarissen Generaal den Heere
Gouverneur Generaal en Raaden van Nederlands India
betreffende in der zaake der gearresteerde Heeren den Raad van
Justitie Mr Johannes Gothofridus Hartman en Commandeur van
de Indische zee Willem Jacob Andriesse. Fol: 136-140.
22 december 1795
• Extra Ordinair vergadering wel edele gestr Heer President en den
Heer Johannes Gothofridus Hartman is door den Heer Pro Interim
Advocaat Fiscaal van Nederlands Indie Mr Willem Popkens aan
den Raad geprasenteerd het request. Fol: 141-144.
• Extract uir de notulen van het geresolveerd in Raade van Justitie
de Casteels Batavia op dingsdag den 22 december 1795. Fol: 145.
Zd
• Aan zijn Heer Johannes Siberg Commissaris Generaal mitsgaders
Raad Ordinair en Prointerim waarmende het empt van directeur
generaal. Fol: 146-153.
30 december 1795
• Poincten voor een instructie van het hoofd der chirurgie. Fol: 154155.
Zd
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
betreffende de belasting voor het te min uitgeleeverde Japans
kopper, Bengaalsche rijst enzovoort. Fol: 156-159.
• Wij ondergetekende officieren bescheiden op scompagnie schip
Vreedenburg veklaaren ter requisitie van den Capitain ter zee
Commandeur voornamelijk bodem Jan Mulder hebben
afgescheept ses hondert kistjes japans koper. Fol: 160.
2 januarij 1796
• Extract uit de resolutien genomen bij heeren commissarissen ter
zee en te velde op saturdach den 2 januari 1796 over de zaeken
van den inlander Engelhard. Fol: 161-164.
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7 januarij 1796
• Extract uit de resolutien van commissarissen ter zee en te velde
genomen op donderdag den 7 januari 1796 betreffende het
reglement op het alarm nader geresumeert. Fol: 165-166.
15 januarij 1796
• Reglement op het alarm. Fol: 167-177.
Zd
• Aan zijn excellentie den Heer Gouverneur Generaal en de Raden
van wegens de Nederlandsche over de authentiek translaat te
annexeeren van Capitain Nicholas Suter commandeerende het
Amerikaansch schip Greijhound. Fol: 178-182.
• Copia der resolutien van Heeren Commissarissen ter zee en te
velde genomen op zondag den 17 januarij 1796 over de een
extract uit de notulen van het geresolveerde door Heeren
Commissarissen Generaal Gouverneur Generaal en de Raden va
Indie dat het capitains ter zee als commandanten op de nieuwe
batterije te plaatzen. Fol: 183-186.
21 november 1795
• Aan de Heeren de Commissarissen Generaal in aan alle de edele
leeden der regering te Batavia van wegens Jean Fredrik Spoenlin
te Isle de France den 21 november 1795 betreffende memorie te
adresseeren dewelke aan de Heeren Negotianten van Batavia en
Java voor wezentlijke meedewerking in de koophandel. Fol: 187191.
4 februari 1796
• Berigt door het Hoofd der Chirurgie Jacob George Diderik
Paschen omtrent de sobere middelen van bestaan der chrurgijns
in het generaal. Fol: 192-194.
• Heeren Commissarissen Generaal hebben aangeboden het
bewind over het defensie wesen vergadering aftestaan. Fol: 195197.
• Berigt van de Willem Jacob van de Graaf over de Heeren van de
Militaire Commissie dat de stad en het kasteel welke thans zijn
eer enkel te zamenhangend vesting om het vijand het landen te
betwisten anderzijd de Heeren Godfried Christoffel Fetmenger en
Albertus Henricus Wiese de instructie in kas van allarm die
tevens is een plan van defensie. Fol: 198-203.
2 februari 1796
6 februari 1796
• Extract uit de resolutien genomen bij Heeren Commissarissen ter
zee en te velde op den 2 februari 1796 en Extract uit als vooren
op den 6 februari 1796 over de assistentie der equipagie van
'slands freguat Meedenblik gesuppleerde equipagie van 'slands
freguat de Amazoon tot het bezetten van alle batterijen. Fol: 204205.
6 februari 1796
• Berigt van de Albertus Henricus Wiese over het mogelijke bij te
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draagen tot conservatie der thans ter rheede en beoosten dezelve
leggende scompagnie kostbaare scheepen Fol: 206-208.
6-21 januari 1796
• Brief aan Heer Albertus Henricus Wiese Raad van Indie en
Commissaris ter zee van de kapitein te schepen over de versoek
tot conservatie van den bodem. Fol: 209-238.
28 december 1795
• De ondergeteekende Raaden Ordinair en Extra Ordinair A. de
Bock en W.V.H. van Riemsdijk aan gedemandeerde bij besluit
om te revideeren het placcaat met de intentie hoog edelheeden.
Fol: 239-247.
22 februari 1796
• Aan Heer Commissarissen Generaal over Nederland Indie en de
Kabo de Goede Hoop en Heer Gouverneur Generaal en de edele
Heeren Raaden van Nederlands Indie den ondergeteekenden
eerste Raad en Directeur Generaal van Nederlandsch Indie
Willem Jacob van de Graaf, gehecht het extract uit de secrete
notulen van het geresolveerde door de Heeren Commissarissen
Generaal, Gouverneur Generaal en de Raaden van Indie op den 8
februari 1796. Fol: 248-264.
• Uit een aan ons door de Luitenant Colonel Schaffer en de Simon
Sandol Roij gepresenteerd adres dat de thans indienst zijnde ses
compagnie Madureesen en Sumanappers die nen te worden
gecompleteerd tot 260 koppen per bataillon. Fol: 265-267.
18 februari 1796
• Aan den Heeren Godfried Christoffel Fetmenger en Albertus
Henricus Wiese Raaden Extra Ordinair van Nederlands Indie en
Commissarissen ter zee en te velde over de de aanhoudende
desertie en sterfgevallen der in de stad leggende bataillons dat de
trouppen zo infanterij als arthillerij ter verdeediging der colonie.
Fol: 268-271.
Zd.
• Aan Heeren Commissarissen Generaal over de Primus Anthonius
Amende gezweezen clercq bij het collegies van Heeren
Heemraden om bij allarm aan wel onverhoopten. Fol: 272-273.
• Register der copij stukken in der zaaken van den Heere Mr
Willem Popkens water fiskaal alhier als in deezen waarnemende
het ampt van advocaat fiscaal Raad Ordinair contra Willem Jacob
Andriessen Commandeur en Opperequipagiemeester in dienst der
Extra Ordinair Oost indische Compagnie. Fol: 274-275.
6 januari 1796
• Extract uit het register der resolutien genomen bij den achtbaaren
Raad van Justitie als Casteels Batavia op woensdag den 6 januari
1796 dat bij een door den Heere Water Fiscaal Mr Willem
Popkens als prointerim het ampt van Advocaat Fiscaal
waarneemende. Fol: 276-277.
Zd.
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•

Het verbaal van enquesten voor Heeren Commissarissen
gehouden. Fol: 278-283.
10 december 1795
• Extract uit de notulen van het geresolveerde door Heeren
Commissarissen Generaal mitsgaders door den Heer Gouverneur
Generaal in de Raaden van India op den 10 december 1795
omtrent gedaan onderzoek traces. Fol: 284-285.
11 december 1795
• Extract uit de notulen van het geresolveerde door Heeren
Commissarissen Generaal mitsgaders door den Heer Gouverneur
Generaal in de Raaden van India op den 11 december 1795 over
de het oproerig gedaag der pennisten in het penniste gesticht en
de huijsvrouw van den in de arthillerij gearresteerde
Commandeur en Opperequipagie Meester Andriesse, Johanna
Brouwer. Fol: 286-288.
Zd.
• Aan den Heeren Godfried Christoffel Fetmenger Raad Extra
Ordinair van Nederlandsch India over de Mr Willem Popkens
Water Fiscaal indispositien van den Heere Advocaat Fiscaal Paul
Mounier het regt van de Hoge overigheid waarneemende dat
geinformeert is geworden verscheiden beweegingen in het gestigt
der pennisten. Fol: 289-290.
• Den ondergeteekende adsistend George van der Leeden dat het
onlangs afgepubliceerd placaat aanbeiding had gegeeven tot
veelvuldige discourssen omstandig onder de pennisten, vergezeld
verklaring op den 11 december 1795 en 12 december 1795. Fol:
291-302.
• Aan den Heeren Godfried Christoffel Fetmenger Raad Extra
Ordinair van Nederlandsch India over de ondergeteekende Water
Fiscaal de enquesten heeden voor de Heeren Commissarissen Mr
Jacob George van Rossum en Jan Justinus Keijzer in der zaaken
van eenige perzoonen van het pennisten gesticht gehouden,
vergezeld verklaring op den 11 december 1795 en 12 december
1795. Fol: 303-319.
• Aan Heeren Commissarissen Generaal over geheel Nederlandsch
indien en Cabo de Goede Hoop van den burger stand over de
getroffen vreede vriendschap en alliantie tusschen de Bataafsche
en Fransche republieken van de staaten generaal. Fol: 320-329.
• Informatie articulen gedaan maaken en aan de Heeren Raaden Mr
Jacob George van Rossum en Jan Justinus Keijzer over den
indispositie zijnde advocaat fiscaal om daar op gehoort en
geexamineert te worden Willem Jacob Andriessen Commandeur
en Opperequipagiemeester indienst van de compagnie zijnde
arrestant, vergezeld verklaring op den 14 december 1795. Fol:
330-340.
30 november 1795
• Extract uit het bericht van den commandeur en
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opperequipagiemeester Willem Jacob Andriesse aan de wel edele
gestrenge Heeren Commissarissen ter zee en ter velde
geschreeven en gedateerd den 30 november 1795 over de het
resumeeren van het plan van defensie in cas van alarm. Fol: 341343.
8 maart 1796
• Berigt ondergeteekende Sebastian Cornelis Nederburgh over de
besluit bij de gecombineerde vergadering genomen om het voor
bij rijden der Hoge Regering. Fol: 344-347.
15 februari 1796
• Berigt ondergeteekende Simon Hendrik Frijkenius over de het
voorstel van de Heer Sebastian Cornelis Nederburgh betrekkelijk
der eersten Raad en Directeur Willem Jacob van de Graaf. Fol:
348-351.
Zd.
• Extract uit de resolutie van Heeren Commissarissen Generaal
genomen op den 18de april anno 1796 over de Heer
Commissarissen Generaal Sebastian Cornelis Nederburgh heeft
in het besoigne geproduceerd een pakket verzegelt en
gesuperscribeert aan de Hoge Regering. Fol: 352-354.
• Berigt ondergeteekende Simon Hendrik Frijkenius over de eene
missive van de Heer Sebastian Cornelis Nederburgh om een
gecombineerde vergadering over eene missive bij de Hoge
Regering van de na Nederland opgezondene Heer Directeur
Generaal Willem Jacob van de Graaf ontfangen en vervolgens.
Fol: 355-357.
10 april 1797
• Specificque notitie weegens het verbruijkte ijzerwerk lood aan
het paticuliere schip Juliana Maria. Fol: 358-359.
• Gespecificeerde opgaave der vandag tot dag gewerkt hebbende
manschappen aan het particuliere schip Juliana Maria eertijds
genoment Amazone. Fol: 360-371.
18 maart 1796
• Berigt ondergeteekende Heeren Godfried Christoffel Fetmenger
en Albertus Henricus Wiese op fundament van het bij ons
ontfangen extract uit de notulen van de 22 februari jongstleden en
het extractuit een door den Heer Eerste Raad en Directeur
Generaal Willem Jacob van de Graaf ter gecombineerde
vergadering op in substantie schriftelijk. Fol: 398-401.
15 maart 1796
• Berigt ondergeteekende Heeren Godfried Christoffel Fetmenger
en Albertus Henricus Wiese op fundament van het ter
gecombineerde vergadering van den 22 februari L.L. Fol: 402403.
24 maart 1796
• Aan Heeren Commissarissen Generaal over Nederlandsch Indie
en Kabo de Goede Hoop en Heer Gouverneur Generaal en Heeren
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Raaden van Nederlandsch Indien ondergeteekende Willem Jacob
van de Graaff over de buiten de onlangs nieuwe aangelegde
batterijen. Fol: 404-406.
• Extract uit de notulen van het geresolveerde bij Heeren
Commissarissen Generaal mitsgaders den Heer Gouverneur
Generaal en Raade van Indie op den 24 maart 1796 over de
ingekomen missive van den Heer Eerste Raad en Directeur
Generaal Willem Jacob van de Graaf in antwoord op de resolutie
van vergadering. Fol: 407.
28 februari 1797
• Aan Heeren Commissarissen Generaal over Nederlandsch Indie
en Kabo de Goede Hoop en de Hoge Indiasche Regering
uitmaakende
de
hoge
gecombineerde
vergadering
ondergeteekende A.C. Mom over de intentie van de resolutie
genomen in de gecombineerde vergadering van de Hoge
Commissie de Hoge Regering op den 8 en 24 maart 1796, item
15 februari 1797. Fol: 408-412.
22 maart 1796
• Berigt ondergeteekende Godfried Christoffel Fetmenger over de
Lieutenant Colonel en Commandant van de veldschans Mr
Cornelis, Simon de Sandol Roij heeft aan ons geprasenteert dat
aan de weduwe van de commandant werden afbetaalt voor drie
vrouwe opgerechte casenes op het hoge land over de post Mr
Cornelis. Fol: 413-416.
17 maart 1796
• Aan den Heeren Godfried Christoffel Fetmenger en Albertus
Henricus Wiese Raden Extra Ordinair van Nederlands India en
Commissarissen ter zee en ter velde over de hoge ordre van
Hunne Hoog Edelheden vervat bij extract uit de notulen van het
geresolveerde in Rade van Indie om zo spoedig mogelijk in
stede van de op Mr Cornelis afgebrande vier barakken voor de
Maduresen en Sumanappers nieuwe te laten opbouwen. Fol:
417-422.
26 maart 1796
• Aan den Heeren Godfried Christoffel Fetmenger en Albertus
Henricus Wiese Raden Extra Ordinair van Nederlands India en
Commissarissen ter zee en ter velde over het corps dragonder
lijfwacht van geen mantelzakken is voorsien en de
onderofficieren en dragonders geen de minste verschoning
mede kunnen nemen. Fol: 423-424.
25 april 1796
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
ondergeteekende capitains ter zee als mede de Baasen van
Onrust als van de equipagiewerf over de extract van Hun Hoog
Edelheden ter examinatie van de 'scompagnie schepen
Teilingen en Trinconomale. Fol: 425-427.
11 maart 1796
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•

Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
ondergeteekende
Vice
Commandeur
en
onder
Equipagiemeester Zacharias van Hek dat de schepen Teilingen
en Trinconomale beide in aangebouwt de eerste voor de Kamer
Rotterdam en de laaste voor de Kamer Amsterdam. Fol: 428430.
15 maart 1796
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
en Johannes Siberg Directeur Genereaal ondergeteekende
scheeps Opperchirurgijns door hunne Opperhoofd Jacob
George Diderik Paschen over de besluijt van den 5 februari
jongstleden aan ider van hun insleede van vijftien voortaan
rijksdaalder twintig's maands hadden toegelegd. Fol: 431-433.
22 maart 1796
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
ondergeteekende executrice en executeuren in den boedel van
wijlen den Heer Raad Extra Ordinair Pieter van de Weert over
de aan te bieden den staat van gemelden boedel. Fol: 434-438.
Zd.
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
over de de oud scheepen Christiaan Laus Arnold dat het schip
The Citij of Philadelphia heeden ochtend heeft verlaaten. Fol:
439-441.
• Aan zijn Heer Mr Pieter Gerardus van Overstraten Commisaris
en Gouverneur Generaal van Nederlands Indie mitsgaders
afgaande Gouverneur en Directeur van Javas Noord Oost Kust
over de oorlog scheepen en een brik in Straat Sunda en onlangs
van Mauritius ontvangen project der Engelschen. Fol: 442-443.
• Aan zijn Heer Mr Willem Arnold Alting Gouverneur Generaal
over de gearriveerde scheepen bestaan in een Fransche divisie
is als een Engelsche prijs buiten straat genomen en twee
Engelshe gequalificeerdent van Bancahoeloe. Fol: 444-445.
• Opgaave aan de wel edele heeren rheeders van het particuliere
schip Juliana Maria eertijds genoment Amazone weegens de
aangemelde bodem gedaane vernieuwing en reparatie als meede
leverantie van de benoodigde materiaalen. Fol: 446-448.
9 december 1796
• Berigt ondergeteekende Simon Hendrik Frijkenius en Johannes
Siberg over de indispositie van de Heer Fetmenger in een
gecombineerde vergadering. Fol: 449-450.
23 maart 1796
• Aan de Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch India en Cabo de Goede Hoop den Heer
Gouverneur Generaal en Raden van India resideerende te
Batavia over de ontfangen een extract uit het geresolveerde in
vergadering van den 8 maart jogstleden over de fondament van
regt of practijcq de Commandeur Willem Jacob Andriesse
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sonder crimineelijk gedagvaart te zijn. Fol: 451-457.
Zd.

•

Ondergeteekende pennisten gedefroijeerd wordende in het
gestigt der pennisten en bescheiden op het negotie comptoir
verklaaren in aanmerking namen dat op principale aanmodiging
van mannen als den Heer Raad van Justitie Johannes
Gothofridus Hartman en den Heer Commandeur Willem Jacob
Andriesse. Fol: 458.
24 maart 1796
• Aan hunne hoogedelheeden den Commissarissen Generaal en
Raaden van India over de extract uijt notulen van het
geresolveerde over de gelntameerde procedures van den
ondergetekende Pro Interim Advocaat Fiscaal tegens den
Commandeur en Opperequipagiemeester Willem Jacob
Andriesse. Fol: 459-463.
april 1797
• De Heer Monneron sig beklaagden dat reparatie van het schip
de Jupiter die voortgang met wierde gemaakt en verdere
elucidatie van de reden dat het Deensch schip van Capitain Wit
zo spoedig heeft komen geholpen worden. Fol: 464-466.
17 april 1797
• Aan den Heer Albertus Henricus Wiese Raad Extra Ordinair van
Nederlandsch Indie en Commissaris ter zee en te velde den
ondergeteekende Baas der scheeps timmerlieden ten Eijlande
Onrust over de ordre te moeten verantwoorden op de door den
particuliere Capitain Monneron gedaane klagten weegens
voorsien en repareeren ten gemelde eiland. Fol: 467-478.
107

1796 maart 22 - 1798 februari 27
Nrs. 77-ca.119.

22 maart 1796
• De informatie door de Luitenant Colonel en Commandant van de
Veldschans Cornelis de Sandol Roij betreffende de versogt van
de weduwe van Commandant van Rhijn om de kosten te betalen.
Fol: 1 - 4.
17 maart 1796
• Meester Cornelis afbrande vier barakken voor den Maduressen en
Sumanappers nieuw te laaten opbouwen. Fol: 5 - 10.
20 maart 1796
• Het verslag betreffende het corps Dragonders die marcheerde met
hunne wapenen. Fol: 11 - 12.
11 maart 1796
• De situatie van de scheepen teilingens en trinconomale beide in
1788 aangebouwt voor de kamer Rotterdam en Amsterdam. Fol:
13 - 15.
25 april 1796
• De informatie door de capitains ter zee van Onrust als van de
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equipagie Werf Beneffens, van Hek over de examinatie van de
compagnie scheepen teilingens en trinconomale. Fol: 16 - 18.
15 maart 1796
• De situatie door de schips opperchirurgijns opperhoofd Passchal
over de gedwongen met den diepste eerbied toevlugt tot de
Hoogedele te neemen en een gunstige reflecties. Fol: 19 - 22.
22 maart 1796
• De informatie door Heer Raad Extra Ordinair Pieter van de Weert
betreffende de boedelsbehandeling, het verzoek over de
consideratie van de staat en negotie. Fol: 23 - 28.
Zd
• De informatie betreffende de vaartuigen The Cilij of Philadelphia
en het De Indische Hawn. Fol: 29 - 32.
• De informatie betreffende bedienden van de Justitie, het kasteel
in Batavia, en de vijandelijke aanval. Fol: 33 - 35.
• De informatie betreffende de vaartuigen van de oorlogscheepen
Brik, en een Frans Esquader in Straat Sunda, Onrust, Samarang,
enz. Fol: 36 - 38.
16 september 1796
• De aankomst van scheepen in een Fransch divisie, en het versoeck
van het esquader om verversing en sallen dien eijnde voor Batavia
ten anker komen. Fol: 39 - 40.
Zd
• De consideraties van de reijzen na Batavia. Fol: 41.
18 april 1796
• Het besoigne van geproduceert een Pakket van de Heer
Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 43 - 44.
Zd
• Een missive van de Heer Nederburgh betreffende een
gecombineerde vergadering, en paket. Fol: 45 - 47.
• Een copia missive betreffende het Amerikaansch scheepje de
Eliza. Fol: 48 - 49.
24 november 1796
• De journal van het Amerikaansch scheepje de Eliza door het
Fransch Escader na Batavia. Fol: 50 -53.
29 november 1796
• De consideraties van de verhindering van reijsen naar Europa.
Fol: 54 - 58.
Zd
• Een Fransche missive van Le Contre Amiral Serceij aan Le
General et messieurs de la Regence. Fol: 59 - 61.
9 december 1796
• De situatie van de gecombineerde vergadering. Fol: 62 - 63.
• Het versoeck van Nagt Serceij aan de Heeren Commissarissen
Generaal en de leeden van de Hoge Regeering te Batavia om vier
lakken copijen in koopmaschappen ten einde het behoud van des
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gewigtige plaats van Isle de France te verzeekeren. Fol: 64 - 68.
23 maart 1796
• De drie ophelderingen van het extract resolutie aan Hoog Edele
Gestrengen Heeren Commissarissen Generaal over geheel
Nederlandsch India en Cabo de Goede Hoop den Heeren
Gouverneur Generaal en Raad van India. Fol: 69 - 73.
10 december 1795
• De verklaaring van J.H. Hilligert over gedwongen en
schoorvoelende te hebben. Fol: 74.
24 maart 1796
• De informatoire articulen door den advocaat discaal betreffende
het advocaat fiscaal prointerim. Fol: 75 - 78.
15 februari 1797
• De examinatie der stukken rakende de door den pro interim
advokaat fiskaal Heer Willem Popkens. Fol: 79 - 114.
• De copia van de resumtie van gestelde stukken betreffende de
zaak in quantitie van den Commandeur en opper Equipage
Meester Willem Jacob Andriessen. Fol: 115 - 132.
Zd
• Het besluit van den 8e bevoorens als nog te voldoen. Fol: 133 134.
29 maart 1797
• De simulatie omtrent eene verwaarloosing van de defensie in
deeser hoofd plaats tegens den vijand. Fol: 135 - 142.
Zd
• De copia van de consideratien den Heer de Graaf over de nieuw
aangelegde batterijen. Fol: 143 - 149.
29 maart 1797
• Register van zodanige bijlagen als gevoegd zijn bij de missive de
welke onder huidigen datum werd afgezonden aan hun wel Edele
Hoog Agtbaare de Heeren bewindhebberen uitmakende het
committee tot de zaken van de Oost Indische Compagnie te
weeten. Fol: 150 - 152.
• De informatie betreffende het vertrek naar Europa van den
Willem Jacob van de Graaf, het verzoek van de Graaf over het
32e artikel en de nodige ordres te willen stellen, het
Amerikaansch schipje The Elisa, het Fransche Esquader en de
Fransche Generaal Serceij Fol: 153 - 164.
11 april 1797
• De verandering van de noodzaakelijkheid verschude
beraamingen, en het verzoek om het contract met den admiraal
Serceij te vervullen. Fol: 165 - 166.
• Het verzoeck van den Vice Admiraal Serceij voor reekening van
de Fransche Republiek. Fol: 167 - 171.
30 april 1797
• De informatie betreffende de reparatie van het schip De Jupiter
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en het situatie. Fol: 172 - 173.
17 april 1797
• De informatie van de Baas der schips timmerlieden ten Eilande
Onrust, W. Hoestemark, over de eerbied de vrijheid voor
scheepen, de reparatie, particuliere scheepen, de onwaarheid der
klagten, de Fransche vloot, enz. Met bijlagen. Fol: 174 - 196.
Zd
• De aansprakelijkheid tusschen Siberg met den Franschen Contra
Admiraal Serceij over de adsistentie van het Eiland Mauritius.
Fol: 197 - 199.
18 april 1797
• De twee consideratien betreffende de contra opinien van A.G.
Monneron tegen Commissaris Generaal Nederburgh. Fol: 200 202.
• De instructie voor den tot Capitain Militair George Fredrik
winkelmans gaande van wegens der Hoog Regeering van
Nederlands Indie naar Isle de France. Fol: 203 - 207.
13 november 1796
• De copia missive van Heil en Broederschap betreffende hun
antwoord over de resciptie tot tot eene volgende gelegenheid aan
de Commissarissen Generaal over Nederlands Indie en de Kaap
de Goede Hoop; mitsgaders aan Gouverneur Generaal en de
Raaden van Nederlands Indie. Fol: 208 - 218.
3 september 1796
• De copia missive betreffende de rapporten van Batavia,
Bengalen, Chormandel, Ceijlon, Mallabaar, en Kaap de Goede
Hoop. Fol: 219 - 237.
Zd
• De copia translaat van een missive betreffende de
militairessituatie in Mauritius en het consideratien van Monneren.
Fol: 238 - 242.
7 juni 1797
• De informatie betreffende de aankomst van twee pakketten van
het deensche schip de Eenrom, en den staat der zaaken in Europa.
Fol: 243 - 267.
Zd
• Eenige papieren gevonden in den boedel van wijlen zijn
Hoogedelheid Frijkenius relatief de onderhandeliegen met den
Franschen Contse Admral Serceij. Fol: 268.
8 augustus
• De informatie betreffende de expeditie van de Engelschen op de
Kust van Chormandel, Batavia, en Buitenzorg, en het verzoek om
de secreete resolutie te maken. Fol: 269 - 274.
• De bedenkingen van A.G. Monneren betreffende de algemeene
retraite met de twee consideratien. Fol: 275 - 299.
31 september 1797
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•

Het adfluctiesvoorstellen van P.G. van Overstraten betreffende de
Engelschen in Batavia en het verzoek om de secreete resolutie te
insereeren. Fol: 300 - 319.
4 september 1797
• De beantwoorden van N. Engelhard betreffende de Engelschen in
Batavia, oorlogen op Ceilon-Mallabaar, de West Cust, Mallacca,
Ternaten, Maccasser, Bantam enz Fol: 320 - 327.
11 augustus 1797
• De informatie door G.H. Schaffer betreffende een overmagt van
de Engelschen, en de retraite over Molenvliet en Jaccatra. Fol:
328 - 329.
16 augustus 1797
• Het rapport van De Sandolroij over de Engelsche overmagte
militaire in Batavia en met een Fraans rapport. Fol: 330 - 331.
• Het Fraanse rapport over de Engelschen in Weltefreede door De
Saldolroij. Fol: 332 - 333.
15 augustus 1797
• De informatie betreffende eene groote overmagt Batavia. Fol: 334
- 337.
• De informatie betreffende de battaljons van L. Kesmann en
Engeland. Fol: 338 - 339.
16 augustus 1797
• De informatie van de situatie en de retraite in Jaccatra, en het
intresse van de maatschappij door S. Fribolin. Fol: 340 - 341.
• De antwoorden door D. Barbier betreffende het toestand, de
vijanden, en de militaire macht in Batavia. Fol: 342 - 345.
• De antwoorden aan Heer Pieter Gerardus van Overstraten door
betreffende het onderzoek over de retraite, en vijanden in
Batavia. Fol: 346 - 349.
15 augustus 1797
• De informatie betreffende de situatie voor een buiten landsche
vijand door L. Dormanceij. Fol: 350 - 354.
22 september 1797
• De informatie betreffende de geadopteerd retraite en de resumtie
der secreete memorie door van Overstraten. Fol: 355 - 361.
20 augustus 1797
• De copia missive door W.V.H. van Riemsdeijk betreffende de
vijanden in Batavia en het ongesondgeijd, en het versoeck om het
advis te aantekeenen bij de resolutie. Fol: 362 - 363.
Zd
• Het rapport der overige Indische bezittingen van Batavia,
Bengalen, Chormandel, Ceijlon, Mallabaar, Souratte, en de Kaap.
Fol: 364 - 376.
• De informatie over des compagnie o.a, wiens, goederen,
commisarissen, en bezittingen. Fol: 377 - 388.
18 juni 1796
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•

De copia missive betreffende het vertrek van een Zweeden schip
naar Indie en het verzoek over de laatst gemeelde lijding. Fol: 389
- 394.
• De copia missive door de bewindhebberen der Nederlandsch Oost
Indische Compagnie betreffende de liden van den direktent vart
in handel op China. Fol: 395 - 396.
14 september 1796
• De copia missive betreffende de bezzitingen van Indische handel
en maatschappij, en het verzoek over de defensie tegens de
Engelschen en Franschen. Fol: 397 - 401.
5 september 1796
• De copia missivedoor de bewindhebberen der generaale der
Nederlandsch Oost Indische betreffende de overige Indische
bezittingen van Batavia, Bengalen, Chormandel, Ceijlon,
Mallabaar, Souratte, en de Kaap Goede Hoop. Fol: 402 - 419.
10 september 1796
• De copia missivedoor de bewindhebberen der generaale der
Nederlandsch Oost Indische betreffende de retounereen scheepen
in Portugal namelijk Ceijlon, de Phornicer, Noord Holland, de
Zwaan, Washington, Siam, de Zuipool, Geertruida, Petrnonella,
Dordrecht en de Vluijt. Fol: 420 - 421.
Zd
• De copia missive door Smessaert betreffende de beantwoorden
van de behandeling en onderzoeken der de Oost Indische
Maatschappij. Fol: 422 - 432.
• De copia van een Fraanse missive aan Le Gouverneur Generaal
et les Conscillers de la haute Regence a Batavia. Fol: 433 - 435.
14 september 1796
• Een Fraanse missive aan les Commissaires Nationaux ae la
Republique Batave & a Messieurs les Conseillers des Indes. Fol:
436 - 440.
27 september 1796
• Een Fraanse missive. Fol: 441 - 446.
18 januari 1798
• De extract resolutien betreffende de overeenkomstig aan de
Heeren de Conick en Compagnie te Koppenhagen. Fol: 447 - 458.
10 april 1798
• De informatie betreffende de resolutien van de gecombineerde
vergaderingen tot den 22 September 1797. Fol: 459.
27 februari 1798
• De bekommeringen van de belangen tusschen de Fraanse
Republicque en Colonien van Nederland. Fol: 460 - 466.
Zd
• De copia translaat van betreffende de militairessituatie in
Mauritius en het consideratien van Monneren. Fol: 467 - 470.
14 februari 1798
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•

De copia tranlaat van de situatie van de Fraansen en colonien in
Batavia. Fol: 471 - 474.
25 januari 1798
• De informatie betreffende de reizen van Jan Justinus Keijzer naar
Samarang, en Sourabaija. Fol: 475 - 476.
14 junij 1797
• Het rapport over de verkogte goederen aan de Heeren De Coninck
a Coppenhagen. Fol: 477 - 479.
7 maart 1797
• De voorgemelde suppossitie aan toevoer van Europesche
provisien Fol: 480 - 481.
27 februari 1797
• De copia missive betreffende het rapport over de verkogte
goederen aan de Heeren De Coninck a Coppenhagen. Fol: 482 484.
• De copia missive betreffende den Oost Indischen handel en
bezittingen, en het arrivement van diverse particuliere schepen
provisioneel. Fol: 485 - 486.
10 juli 1797
• De copia missive betreffende de zaakensbehandeling en de
gestremde vaart en Handel der Oostindische Maatschappij. Fol:
487 - 488.
27 december 1797
• Het onderzoek omtrent het gedrag van den gezach hebben in den
Oosthoek Fol: 489 - 493.
• De consideratien en het verzoek om Dirk van Hogendorp te
suspendeeren als de gezachhebber in Sourabaija wegens zijn
schuldig, en de recommandatie aan Jan Justinus Keijzer. Fol: 494
- 496.
• De goedkeuring aan Jan Justinus Keijzer naar Sourabaija en zijn
aanstelling van Dirk van Hogendorp als gezachhebber in
Sourabaija. Fol: 497 - 513.
Zd
• De informatie omtrend het bestuur der zaaken in den Oosthoek
van Java en het verzoek om de gewoone te bekraagtigen. Fol: 514
- 516.
23 februari 1797
• Het rapport van Heil en Broederchap betreffende de nodige
provisien naar Indische bezittingen te expendiuren. Fol: 517 518.
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BUITENKANTOREN
Kopie-ingekomen missiven van de raad van politie van Kaap de Goede
Hoop. 1792 oktober 12 - 1794 augustus 1 omslag
12 oktober 1792
• Copie Missive aan de Heeren Mr. Sebastiaan Cornelis
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Nederburgh en Sijmon Hendrik Frijkenius, Commissarissen
Generaal over geheel Neerlands Indie en Kaap de Goede Hoop
van de I.J. Rhenius, J.J. Le Sueur, O.G. de Wes, en van Reede van
Oudtshoorn over de uit de informatien welke van weegens dit
gouvernement reeds zeedert verscheidene jaaren aan de hustre
vergadering van zeeventienen zijn gestippediteerd geworden
omtrent den staat deezer colonie en de dadelijk bevonding welk
uwe Hoog Edelheedens daar van onder het oog hebben, is
gebleeken dat de middelen van bestaan der ingezeetenen niet
toereikende zijn, en dat zoo eene vermeerdering derzelver hen
geene nieuwe werkzaam heeden en middelen verschafte, om den
over het algemeen zeer zorglijken staat hunner finantien te
verbeeteren door den lijd eene totale confusie en ruine van zeer
veelen te duchten zouden zijn. Hebben hoogstdeze bij
gevenereerde letteren van den 13 Julij jongstleeden gelieven te
vorderen onze consideratien en advies of omme daar inne te
voorzien aan de ingezetenen dezer colonie zou kunnen worden
toegestaan, om de walvischvangst te exerceeren in de Baaien hier
omstreeks geleegen, en om daar toe eenige geschikte vaartuigen
te mogen aanhouden en of zonder prejudicie van der Compagnie
wettige belangens die vergunning zich zelfs niet tot eene vaart
langs de oostkust van Africa of verder naar Indien zouden kunnen
uitstrekken. Casteel de Goede Hoop den 12 October 1792. Fol: 154.
1 oktober 1792
• Copie Missive aan de Heer Johannes Isaac Rhenius gezaghebber
van Cabo de Goede Hoop met de Ressorte van den mitsgaders de
achtbaare Raad van Politie van de Jacob Pieter Deneijs over dat
de vertoonder om met alle mogelijk spoed te voldoenaan uwel
Edele Achtbaare Heer gevenereerde raads besluijt van den 28
Augustus jongstleeden, den eersten Resident van Tagal Radeen
Hatjen ten eersten van het Robben Eijland na dit heeft doen
transporteeren om hem te intervogeeren en examineeren over
zekere pretentie groot twee duizent Spaansche Reaalen, die ten
zijne taste geformeerd word, door zekeren Gustij Carang Assan.
1 October 1792. Fol: 55-56.
21 agustus 1794
• Missive aan de Heeren Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh en
Sijmon Hendrik Frijkenius, Commissarissen Generaal over
geheel Neerlands Indie en Kaap de Goede Hoop over dat het
Brigantijnscheepje de dankbaare Africaan, waarin uwe
Hoogedelheedens uit nooitvolpreeren inzichten heeft behaagd,
onder boekhouderschap van den eerste teekenaar deezer wel te
willen rheeden en harideeren eene somma van tien duizend
Guldens Kaapse waarde, onder expres beding dat de voordeelen
welke uit deeze eventueele portie mogten voortsprutten door uwe
Hoogedelheedens werden geschouken aan het instituut der
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publicque schooten alhier van deszelfs tocht naar Batavia op den
8 Februarij jongstleeden alhier ter rhede behouden en rampvrij is
gereverteerd, aan brengende eene Lading van zodanige indiase
behoeftens, als waaran de ingezeetenen deezes lands van kinds
afgewend, reeds gebrek kwaamen te hebben. Kaap de Goede
Hoop den 21 Augustus 1794. Fol: 58-86.
109

Ingekomen missiven van Java's Noordoostkust.
1794 oktober 31 - 1795 maart

1 band

Met bijlagen.

30 december 1794
• Brieven over reijst kosten transporten. Fol: 1-7.
18 januari 1794
• Brieven aan hunne Hoog Edelheedens de Hoog Edele gestrenge
groot achtbaare en wijd gebiedens heeren commissarissen
generaal over geheel Nederlands India en Cabo de Goede Hoop
etc. Fol: 9-11.
19 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg, Simon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over over
specifique opgaave ye doen van de generaale inkomsten die zij in
haare respective ampten bedieningen genieten. Fol: 13-15.
15 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg, Simon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over over
specifique opgaave te doen van de generaale inkomsten die zij in
haare respective ampten bedieningen hebben aanuw hoog
edelheeden te doen voor zo verre zulks door hun nog niet mogte
zijn geschied en daar den nedregen teekenaar reeds in de jaaren
1789 en 1792. Fol: 17-18.
• Brieven over ontmoedige bede dat hij mag blijven volstaan met
de betaling van rijksdaalders 450 jaarlijks waar op hij bij de
provisioneele taxatie van den wel edele gestrenge agtbare. Fol:
19-21.
4 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburg over te geeven de
generaale inkomsten die een ijder dienaar in de twee laatste
genoten heeft als koopman en tweede resident ter deeze
comptoiren in den jaare 1793. Fol: 23-24.
31 augustus 1789
• Lijst en gemoedelijke opgaave van dusdanige inkomsten en
emoluminten als door ieder der alhier ten comptoire bescheidene
dinaaren genooten worden als. Fol: 26-29.
• Extract uit de aparte missive geschreeven door den Tagalsche
resident aan den Heer gouverneur en directeur deezer kuste
gedateerd ultimo augustus 1789. Fol: 30.
31 october 1789

H O G E C O M M I S S I E | 1516

•

Extract uit de missive geschreeven door den Tagalsche resident
aan den Heer gouverneur en directeur deezer kuste gedateerd
ultimo october 1792. Fol: 31.
3 november 1794
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraaten raad van Nederland
Indie over requisit wegens de opgave der inkomsten neem ik de
vrijheid uwel edele gestrenge zeer needrig te bedeelen. Fol: 3233.
20 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg, Simon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over extracte
opgave te doen van alle de inkomsten hoe ook genoemt neemt
den nedrigen teekenaar Antonis Schwenke koopman en geweesen
resident van Grisse de vrijheid. Fol: 34-39.
10 januari 1795
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraaten raad van Nederland
Indie over conform de zeer gerespecteerde ordre van de Hoog
Edele gestrenge Groot Achtbaare Heeren Commissarissen
generaal over geheel Nederlands Indie en de Cabo de Goede
Hoop eene opgave van alle de winsten en inkomsten die ik
gedurende vermaanden als resident deeser plaatse genooten heb
namentlijk. Fol: 40-43.
3 januari 1795
• Brieven over requisit van Uw Hoog Edelheid nopens de
inkomsten die aan rijden of bediening verkrijt zijn en de exacte
opgave. Fol: 44-46.
30 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over specifique
opgave van alle de inkomsten hoe ook genaamd en geene
uitgezondert van de respective ambten en bedieningen welke zij
sedert de twee jongste jaren hebben bekleed af nog bekleeden
neemt den eerbiedigen teekenaar Johannes Wilhelmus Crose. Fol:
48-56.
20 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburg over negotie
overdragen de compagnie te Samarang de vrijheid Uwe Hoog
Edele gestrenge groot achtbare mits deesen te communiceeren dat
zijne zuivere winsten in de 1792 en 1793. Fol: 58-62.
15 januari 1795
• Bericht aan Sebastiaan Cornelis Nederburg over welke inkomsten
hij in den jaare 1792/3 en 1793/4 als ondercoopman buijten
emploij en zeedert primo julij 1794 als soldij boekhouder en
curator ad-lites genoten heeft. Fol: 63-65.
Zd
• Memorie van zodanige inkomsten als den ondergeteekende
buiten van de compagnie jaarlijks uit zijne differente bedieningen
zeedert 2 jaaren elk anderen gereekendt genooten heeft als. Fol:

H O G E C O M M I S S I E | 1517

67-70.
31 december 1795
• Brieven aan Sebastian Cornelis Nederburgh over inkomsten
profiten en winsten als door den ondergeteekende zeedert twee
jaaren door malkander en gereekent uit den dienst van cassier
ontfanger der domainen Sabandhaar Licent post en
opperwijkmeester. Fol: 71-73.
Zd
• Brieven aan Sebastian Cornelis Nederburgh over inkomsten in de
hoedanigheid van onderkoopman en geweezen secretaris van
politie te Samarang en vendumeester in den jaaren 1792 en 1793.
Fol: 74-81.
18 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over respective
buiten comptoiren circulair gelieven te gelasten om voor zo ver
zulks door hun noch met mogt zijn geschid ten spodigsten naar
Batavia. Fol: 82-83.
27 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg, Simon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over requisit
om op te geeven de inkomsten als gezaghebber van Javas
oostheek seedert de twee laatse jaaren dat ik die post heb bekleed
deselve hebben in 1792 bestaan in het ondervolgende. Fol: 84-91.
19 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over specifique
opgave emoluminten en verdere inkomsten gedurende het jaar
1792 en 1793 genoten heeft als. Fol: 92-99.
20 maart 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over specifique
opgave te doen van het geen hij als administrateur van Sourabaija
in de laste twee jaaren van 1793 en 1794. Fol: 100-102.
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over opgave van
de inkomsten welke in de twee laast jaren van 1793 en 1794 door
mij in de Soerabaijsch administratie behald zijn. Fol: 104.
15 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over inkomsten
van wat aard dezelve ook zouden mogen weezen die een ieder
dienaar zeeder de twee jongst jaaren in de door hem bevoorens
bekleede needrigen teekenaar Cornelis van Massau
onderkoopman en negotie boekhouder. Fol: 105-107.
25 december 1794
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraaten over presentatie
van hede de winste en inkomsten mijner dienst geduurende een
rond jaar op te geeven. Fol: 109-111.
16 januari 1795
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraaten over costgeld en
emoluminten geried dat is jaarlijk. Fol: 113.
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30 november 1794
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraaten over negotie aen
belangt. Fol: 114-115.
20 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburg over inkomsten als
en in den jaare 1793/4 naar mijn best weeten in mijn tens bekleed
worbediening door mij sijn genoten namentlijk. Fol: 117-122.
5 februari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg, Simon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over specifieq
op te geven alle de winsten en inkomsten die ik als resident van
Pacalongang in de laaste twee jaaren gehad heb zoo hebbe de
eerdie hier onder bekend te stellen namelijk. Fol: 123-126.
31 december 1794
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraaten over ter
contemplatie van ambt en bediening des jaars worden genoten
zoo neeme eerbiedigst de vrijheid in voldoening aan dat hoog
gevenereerd bevel van zulk eene opgaave te doen en wel dat den
needrigen teekenaar is geniet. Fol: 127-136.
5 februari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over inkomsten
geene uitgezondert die dezelve in de respective bedieningen
welke door hun zeedert de jongste twee jaaren hebben genoten
den nedrigen teekenaar Hubert Palm onderkoopman van de
compagnie beschicten te Samarang. Fol: 138-140.
7 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over waar bij alle
compagnies dienaaren ten erustigsten gelast zijn om aan uwe
hoog edelheid verzeeguld te doen toekomen specifiecke opgave
van alle de inkomsten hoe ook genaamt en geene uitgezondert.
Fol: 142-145.
15 januari 1795
• Brieven omtrend opgave der emoluminten geduurende de twee
jongst verloopene jaaren in dienst der compagnie genooten
referende heb ik de uw edele bij dese te melden. Fol: 146-147.
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over besluit van
den wel edele gestrenge heer gouverneur en directeur deeser
custen en de raad van politie onderdaenigst te suppediteeren een
specifique opgave van sodanige gagie emoluminten en inkomsten
als geduurende de jaar 1792 en 1793. Fol: 149-156.
14 december 1794
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg over publicatie
van de wel edele gestrenge heere gouverneur en directeur dezer
kuste benevens de raad van politie alhier alle zodanige inkomsten
als ik in de laatste twee jaaren in de ondervolgen de diensten
gehad heb als. Fol: 157-160.
31 oktober 1794
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•

Brieven aan Sebastiaan Cornelis van Nederburg, Simon Hendrik
Frijkenius, Willem Arnold Alting, Johannes Siberg over
inkomste als fiskaal van Banda geduurende de twee jongste jaaren
gereekend van primo september tot ultimo augustus 1794 hebben
bestaan in het volgende te weeten. Fol: 161-164.
31 december 1794
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraten over de wensten en
inkomsten die door een translateur alhier vast kan bepaald
worden. Fol: 165-169.
31 december 1793
• Notitie van zodanige inkomsten als welke door den
ondersteekende door middel van zijn als translateur genooten
worden namenlijk anno 1793. Fol: 170-172.
31 december 1794
• Notitie van zodanige inkomsten als welke door den
ondersteekende door middel van zijn als translateur genooten
worden namenlijk anno 1794. Fol: 173-175.
30 november 1794
• Missive over specificq opgaaf van alle mijne inkomsten alhier
neeme ik bij deeze de vrijheid van met alle onderdaanigheid. Fol:
177-178.
31 december 1793
• Specificq en zuivere opgaaf van de waare inkomsten voor den
ondergeteekende hoofd te dezer plaatze zeedert twee jaaren af van
primo januarij tot ultimo december 1793 te weeten. Fol: 179-180.
15 januari 1795
• Predikant deer te berichten dat hij in de jaren 1792/3 circum circa
enige kleinigheden uitgesondert de volgende inkomsten gehad
heeft. Fol: 181-182.
6 maart 1795
• Brieven aan Pieter Gerardus van Overstraten over berigt te willen
dienen weegens het qwart van mijn inkomen laaste van
gepasseerde jaar de visiter gedaan na Sumanap. Fol: 183-185.
20 december 1794
• Brieven over extra inkomsten met welke opgaave ik verhoope aan
Uw Hoog Edelheeden gestrenge groot achtbaare hoog
g'respecteerde orders voldaan te hebben. Fol: 187.
25 december 1794
• Brieven over eerbidigst en nauwkeurigste opgave van alle
inkomsten in de twee jongst gepasseerde jaaren en wel. Fol: 189191.
10 januari 1795
• Bijlage in jaar 1793 den 8 junij mede onder eide het amptgeld
afgelegt eene som van rijksdalders 161.12 volgens bewijs en
quitantie. Fol: 193-202.
12 januari 1795
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•

Brieven aan Sebastian Cornelis Nederburgh over inkomsten en
emolumenten van onse bediening so hebbede here Hoog Edele
gestrenge te dienen dat mals capitain der Dragonders met mijn
tweede verband maandelijks aan gagie. Fol: 203-204.
18 januari 1795
• Extract resolutie gunner Hoog Edelheden de Hoge Indiansche
Regeering ondergeteekende capitain der cavallerij alhier over
inkomsten heeft als het geen door hem in den jaar 1789 en 1792.
Fol: 205-206.
28 december 1794
• Brieven aan Sebastian Cornelis Nederburgh over opgegeeven
welke inkoomen hij van deeze zijne dienste heeft neemt den
needrige tekenaar Joseph Tion de vrijheid aan dit hooge
gerespeeteerd bevel te volden alle desselfs inkoomen die hij in
den dienst van luijtenant bij de cavallerij komt te gemeten te
weeten. Fol: 207-208.
• Brieven aan Sebastian Cornelis Nederburgh over opgegeeven
welke inkoomen hij van deeze zijne dienste heeft neemt den
needrige tekenaar Joseph Smith de vrijheid aan dit hooge
respeeteerde bevel te voldoen. Fol: 210-213.
31 december 1794
• Brieven aan Sebastian Cornelis Nederburgh over de teekenaar de
vrijheid zijne inkomsten bij deezen te vertoonen dat hij als cornet
onder de Samarangsche in anno 1792 aen winsten de nedrigen
teekenaar heeft in dit loopende jaar van den edele heer
gouverneur en directeur tewens present gekreegen een nieuwe
monteering en met de voorsteling van zijn Hoogheid den Sulthan
te Djocjacarta. Fol: 214-220.
• Berigt aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh dat ik als cornet der
cavallerij in dienst der compagnie winende aan gagie 30 s mands
gereekend de gulden tegens 15 afte in de twee jaaren seedert 1792
en 1793 bedrag. Fol: 222-225.
28 december 1794
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh die in eenig ampt of
bediening is te worden opgegeeven welke inkoomen hij naar
deese zijne dienste neemt den needrige Gerrit Dussellar de
vrijheid van dit hooge gerepeeterd. Fol: 226-229.
12 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over specifique
opgaaft van alle inkomsten hoe ook genaamd en geene
uijtgezondert die door hun genoten worden. Fol: 230-231.
15 januari 1795
• Extract resolutie van hunne Hoog Edelheeden de Hooge
Indiasche Regering van den 16 dier maand opgegevene in den
jaare 1789 van zijn gage inkomsten gehad heeft dus hij de vrijheid
gebruijkt zig aandezelve in allen eerbied te refereren. Fol: 232233.
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28 december 1794
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over inkoomen hij
van deese zijne dienste heeft neemt den needrige tekenaar Pierre
Tremio de vrijheid aan dit hooge geresteerde bevel te voldoen.
Fol: 234-240.
11 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over met de alle
dienste eerbied van subindenatie hebbe ik de uw hoog edelen
gestrengen groot achtbaren op het gemaneert placaat van den 20
october 1794 aan te bieden mijne inkomsten per maant en in het
geheele jaar. Fol: 242-243.
31 december 1794
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over specifique
opgave van alle de inkomsten groot genaamt den needrigen
teekenaar Johan Henrich Wilhem Ludwig. Fol: 244-251.
12 januari 1795
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over specifique
opgave van alle de inkomsten hoe ook genoemd eene uitgesondert
van de respective ambten. Fol: 252-254.
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over inkomsten van
onse bedieningen so hebbe de Uw Hoog Edele gestrenge te
dienen dat ik maandelijks aan gagie. Fol: 256-258.
• Brieven aan Sebastiaan Cornelis Nederburgh over inkomsten hoe
ook genaamdt en geene uijtegesondert die door hun genoten
worden. Fol: 260-261.
110

Ingekomen missive van Banjermassing.
1799 oktober 30

1 stuk

Niet kompleet; begin ontbreekt.

TOEGANGEN
Repertorium op de uitgaande missiven aan de Hoge Regering, andere
111

112

instellingen in Batavia en de buitenkantoren.
1792 november 19 - 1795 oktober 28
Index op de uitgaande missiven.
1793 november 19 - 1794 augustus 9

1 deel
1 deel

Niet kompleet.

113-114

Repertoria op de uitgaande missiven aan de Hoge Regering en de
buitenkantoren.
1796 – 1799
113
1796 september 12 - 1797 juni 12
Met inhoudsopgave.

114

1797 juni 27 - 1799 september 20

2 delen
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BIJZONDERE ONDERWERPEN
Seri ini berisi arsip-arsip lepasan yang dahulunya ditarik menjadi seri umum
atau secara sadar memang dipisahkan. Banyak arsip ini yang secara jelas
telah dideskripsikan, dan terdapat juga di seri-seri lain seperti notulen,
resolutie, bijlagen notlen, dan generale-secrete resolutie dan seri
briefwisseling.
115

Stukken betreffende de staat van de Compagnie.
1622 – 1806
Zd

1 band

•

De verjarige rekeeningen een aanzig hebbende genomen met het
jaar 1644 vertog de zivh nadere deze. Fol: 1-4.
• Notulen gehouden vande besoignes der sesteende verjaarge tenie
jkgkjgh acte van het octroij der oost compagnie ter Camer Amsterdam. Fol:
5-35.
• de drie en dertigste verjaange reckeening van de Oost Indische
Compganie ter kamer van Amsterdam zedert de continatie van het
octroij aan dezelve verleent is bequames met 1 juni 1772 en
genodigd met 31 mei 1776. Fol: 36-42.
• Vierjarige rekening ons 1777-1780 Fol: 44-74.
30 juni 1782
• Staat der Goederen bij de onderscheidene kamers op 30 juni 1782.
Fol: 75-100.
• Notitie der verdeeling van de ampter en beneficiere. Fol: 101-129.
• Brieven over Boers groote advokaat der Oost Indische
Maatschappij 1779. Fol: 130-147.
12 februari 1793
• Memorie over den Engelschen Oorlog en de verderingen der
engelschen als grondslagen van de aanstaande vrede 12 februari
1783 (kamer van 17). Fol: 149-335.
• Brieven over Haag de Barrique 1775 Fol: 336-399.
• Brieven over Commissarissen Visiteurs tot en met van Rheede V.
Mijdrecht 1790 Fol: 400-432.
• Memorie en Huis 1786 Fol: 433-465.
• Sommiere Rekeening 1622 Fol: 466-472.
• Brieven over Fitsingh beantwoording der waag: Is de O. J.
Maatschappij in zargelijken toestand en is redres mogelijk Fol: 473509.
116

Rapport betreffende de Japanse handel.
[1791]

1 stuk

Niet kompleet; einde ontbreekt.

117

Kopie-memorie betreffende het ambtgeld naar aanleiding van het plan van
oud-secretaris Kraane.
na 1791
1 stuk
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118

119

Stukken betreffende de inkomsten en uitgaven van de verpachtingen in
verband met het ambtgeld, verzameld door de Gecommitteerde tot de
zaken van de inlander N. Engelhard.
1792 januari 1 - 1797 december 15
1 band

Ingekomen kopie-resoluties van de raad van politie van Kaap de Goede
Hoop betreffende behandelde rekesten.
1792 juli 26 - 1793 april 15 1 band
Nrs. 1-70
26 juli 1792
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende de behandelde rekenen, het goedgekeurd
de request van de Gerri Kleen te permitteren naar Europa te
vertrekken onder afgeschreeve gagie. Fol: 1-3.
3 september 1792
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende de behandelde rekenen, het niet
goedgekeurd de request en verzoek van zommige ingezeetenen der
gemelde colonie, ten derende om te worden ontheeven van de
betaaling van zeeker pontgeld . Fol: 4-6.
4 october 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende de behandelde rekenen, het goedgekeurd de request van Abraham de Smit
derhalven verzoekende de voorschijde partij wol in 5 baalen te mogen aflaadenmet des
companies schip de Constitutie na Nederland. Fol: 7-10.
15 november 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende de behandelde rekenen, het goedgekeurd de request van Capitein schip of
Compagnie Hilverbeek Klaas Voet, omtrent dat gedeelte van de supplianten verzoek
tendierende omme remmissie dat opgelegd verbeurte van drie manden gagie, Fol: 11-13.
12 november 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende de behandelde rekenen, het goedgekeurd de request van Capitein ter zee in of
Compagnies dienst Nicolas Acker , aan den supplianten te accordeeren oome alhier den tijd
van drie manden ingaande met den dag van heeden te mogen verblijven tot het stellen der
nodige ordres op deszelfs zaaken Fol: 14-16.
27 november 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende de behandelde rekenen, het goedgekeurd de request van capitein Nicolaas Acker
toegestaan, nog voor vijf a zes maanden te verlangen verblijven. Fol: 17-19.
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffendede behandelde rekenen, het goedgekeurd de request van capitein op het schip
Macassar Hendrik Weemeyer dat hij behoudens zijne qualiteit in s Compagnies moge
blijven, Fol: 20-22.
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen, goedgekeurd dat
Johan Anthonij Amman met
afgeschreeven gagie na Europa zal werden terug gezonden. Fol: 23-25.
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3 december 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen, beslooten de voorschrijven requeste te zenden aan den
gezeghebberom zo spoedig mogelijk in de waarneming van de posten van landdrosten
secretaris der colonie Graffe Rejnet Fol: 26-28.
6 december 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen, het niet gekeurd verzoek van Christiaan Velborn dat het
Commissarisen Generaal behaagen mogte middelen van redres te benaamen betrekkelijk de
bataaling van zodanige zomma van rijkdalders 658 als sullianten per Resto was schuldig
gebleeven aan den adjunct fiscaal Mr. Johs Ands Fruter als waarnemende de crimineele
procedures van den landdrost van Zwellendam Anthonij Alexander Faure Fol: 29-32.
11 december 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen, het goedgekeurd de request van Salomon van Echten en
Willem Stepanus van Rijneveld over de Weeskamer deezer steede aan de supplianten voor
hare principaalen voornemen moetende werden afgegeven zeekere erffnis penningen ter
somma van Rd (Rijksdaalder) 12095 Fol: 36-38.
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen, het goedgekeurd de request van Edzard Adolph Grembeek
dat de Supplianten bij vacatures in zijn post als Oppermeester ter deezen Gouvernemente zal
worden eemploijeerd Fol: 39-41.
12 december 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen,het goeg gekeurd de request van Johannes Stephanus Gous,
Hugo van Nieukerk , Adriaan Louw Az, Gerrit Hendrik Slabber de Oude, alle wonende de
aan de Koebergen over verzoekende de stuk lands . Fol: 42-46.
24 december 1792
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen,het niet goed gekeurd de request van Johanes Hendrik
Lubbe woonachtig aan de Olijphant Rivier verzoeken de om redeenen daar bij in het breede
geallegueerd de voorzieninge van Commissarissen Generaal ten einde de supplianten voor
de zomma van zes duijzend geldens mogt behouden zeekere plaats genaamd de groote
valley, erst door des supplianten gezamentlijke ouders Barend Lubbe en Martha Burger Fol:
47-50.
•
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekenen, goed gekeurd requeste van Magdalena Retiess,te kennen
gevende hoe der supplianten respectieve zoonvader en broeder Johannes Roos genaamd, zig
zedert den jaare 1785 in Nederland bevindende, wenschte naar herwaards te mogen
weederkeeren. Fol: 51-53.
5 januari 1793
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goed gekeurd van het
verzoek van den apothecar G.Lion, om als vrijburger alhier te
norden geadmitteerd , dan wel bij aldien Commissarissen Generaal
daar in mogten difficulteeren eenig bewijs te mogen ontfangen, om
den supplianten te verzeekeren, deszelfs aan houdende verblijf
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alhier. Fol: 54-56.
11 januari 1793
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goed gekeurd van het
verzoek van den Cornelis van Deventer Capitein ter zee
commandeerende het retourschip Nieuwstad, verzoekende om
reedenen bij de voorschreeven request geallegeerd om in het
gemelde schip Nieuw Stad te mogen laten verblijven 8780 ponden
staart peper Fol: 57-60.
16 januari 1793
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goed gekeurd van het
verzoek van den Kapiteiten ter zee Nicolaas Ackermet verzoek om
dispensatie te mogen hebben te permitteren van zig in echten staat
te mogen verbinden met zijnen overledenen huijsvrouws zuster
dogter Johanna Laubscher. Fol: 61-64.
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goed gekeurd van het
verzoek van den Thomas Welling Francis, Carga en Eijgenaar van
het ter deezer rheede leggend Noord Americaans Part Schip The
President Washington verzoekende om te reedenen daar bij breeder
gealligeerd omme alhier in voldoening zijner gemaakte kosten, te
mogen van de hand zetten 22 Balen met grof lijwaat, een baal met
grove Chitzen en 6 pakken met grove gingans diverse couleuren
mitsgaders om onder betaaling der gewoone vragt in Nederland.
Fol: 65-67.
17 januari 1793
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goed gekeurd van het
voorstel van gezaghebber Rhenius aan de Commissaris Generaal
betreffende de goederen van het schip Zeenimph met de schipper
Adriaan van Hall Fol: 68-71.
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, niet goed gekeurd de
requeste van Christoffel Groenewald N:U Wilhelmina Catharina
van Gent, houdende verzoek dat het Commissarissen Generaal
goedgunstig mogte behaagen de verkogte kinderen van Flora van
de Kaap met naame Gerit, Adam, en Eva te doen reclameezen van
de onwettige bezitters, en op vrije voelen stellen, mitsgaders bij de
voorschreven requeste gementioneerde Dorothea met haare
kinderen als wettig aan des supplianten huijsvrouwe als vrije
mensschen comoeteerende, Fol: 72-74.
18 januari 1793
• Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goed gekeurd de
requeste van Petrus Stephanus Buissine kapitein ter zee
commandeerende het alhier ter rheede leggende 'SCompagnie
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retourschip Reesthoff, verzoekende om reedenen bij de
voorschreven requeste geallegueerd, dat hem moge werden
gepermitterd om in zijn onder hebbende bodem voornemen te
mogen laaten verblijven Fol: 79-82.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden het
requeste van kapitein Anthonie Joquim van Portugal voorende het
ter deezer rheede leggende Portugesche schip Frovoado te kennen
geevende hoedanig der supplianten door eene langduurigereize van
Goa tot hier Fol: 83-85.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden het
requeste van Maria Dorothea Smit laats weduwe wijlen den
Botteliersmaat Godfried Muller, houdende verzoek ten einde aan
haar permissie moge werden verleend, om met een der alhier ter
rheede gereed leggende retourscheepen vrij van transpot en
kostgelden te mogen repatrieeren . Fol: 86-88.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden het
requeste van Simon Laurentius kapitein ter zee commandereende
kompagnie retourschip West Capelle , verzoekede om redenen bij
de voorschreven requeste geallegueerd dat hem mogte werden
gepermitteerd om in het voornoemen schip West Capelle te mogen
laten verblijven goederen, ten einde derzelver op vragt na
Nederland te mogen transporteeren. Fol: 89-94.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden daar
aan kapitein Becquet voerende te fransch schip L' Heureuse, zal
worden gepermitteerd , gelijk hem gepermitteerd word mits deezen,
om teegens conatante betaling zo veel tarwe en andere
levensmiddelen alhier te mogen inkoopen Fol: 95-97.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen,niet goedgevonden de
requeste van den burger raad Johan Conraad Gie, het verzoekende
dat aan hem mogte werden gepermitteerd om uit het onlangs ter
deezer rheede van L'Orient gearriveerd Fransch Part Schip La
Beaute, in ruijling voor kaapsche wijnen brandewijn Oxhoofden
roode Bourdeauxe wijn en een dito brandewijn te mogen aan wal
transporteeren. Fol: 98-100.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden
verzoekende van GC. Goekenga , om drie kasten bier, drie keldere
en een pot confitueren, die den supplianten onder ijne provisien
voor de reize op Batavia heeft meede genoemen, em nu vorziet niet
te zullen consumeeren, mitsgaders tweehalve aamen caapsche wijn
alhier in dien bodem in te neemen op vragt onder betaaling der daar
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toe staande vragtpenningen naar Nederland te mogen transporteeren
Fol: 101-103.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden
requeste van Ernst von Olnhausen kapitein luitenant op het onlangs
alhier uit Nederland aangekomen 's Compagnies Schip Delft te
kennen geevende dat den supplianten ter oorsaake van indispositie
zig niet in staat bevind om voor eerst de reize naar Indien voor te
zetten. verzoekende dierhalven permissie om ter herstelling zijner
gesondeid eenige tijd alhier te mogen verblijven Fol: 104-106.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden
requeste van George Francois de Ravellet, oud onderkoopman ,
securde en kassier te jaggernaikpoeran zig thans alhier bevinderde,
verzoekende om redenen bij de voorschreven requeste geallegeerd,
dat commissarissen generaal hem zouden gelieven te permitteeren
omzijne reize naar Nederland met de eerst volgende retourscheepen
te mogen voortzetten, onder bepaling van sodanige fidejussoire
cantie tot zeeker stelling van de aan hem supplianten opgelegde
belastingen ten behoeve van de compagnies als commissarissen
generaal dienstig zouden oordeelen met reserve aan den supplianten
om tot ontheffing der hem opgelegde belastingen zodanige billijke
remonstrantien te moge doen als hij in tujde en wijlen zoude te
raaden werden , en dat hij supplianten dien einde mogt werden
geauthiriseerd tot het ligten van alle zodanige authentieqeen
stukken, als hij tot zijne defensie zouden mogen benodigt zijn. Fol:
107-110.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, verzoeken niet kan
worden getreeden wordende dezelve mitsdien geweezen van de
hand voor de requeste van Anthonij Krijnauw als passagier
bescheiden op 'S Compagnies uitkoomende schip de Phanecier,
verzoekende om reedenen bij de voorschizijde requeste in het
breede geallegeerd, dat het van het gunstig welbehagen van
commissarissen generaal zijn mogte de supplianten te releveeren
van den ordinairen tram en als nog toe te staan der supplianten
verzoek laatstelijk aanden Rade van Justitie deezes gouvernement
gedaan (blijkens een verzoekschrift aan gemelde rade aan de
voorschrijven requeste geannexeerd) ten deerende tot de
overzending onder 'S Compagnie papieren naar batavia van de
origineele stukken raakende de extra Ordinaire procedures alhier
tusschen de fiscaal deeze deezes gouvernements en den supplianten
in cas crimineel in den jaare 1783 hebbende plaats gehad dat wijders
den Raad van Justitie mogt werden gegqualificeerd, en het officie
fiscaal gelast zig des weegens party te stellen , en een perzoon op
Batavia te qualificeeren om het zelve te vervangen ten einde de
supplianten alzo eene nadere regterlijke deeisre op de voorszijde
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procedures zouden konnen erlangen. Fol: 111-114.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, niet kan worden
getreeden, werdende het zelve mitsdien geweezen van de hand voor
de requisitie van commissarissen generaal vanden 18en Januari
bevoorens , derzelver consideratien en berigt op de requeste van den
burgerraad Hendrik Justinus de Wet, verzoekende om reedenen
breder vermeld onder het geresolveerde van gemelde datum, dat de
zogenaamde Houtpost, geleegen in de Houtbaaij aan de suppliant in
eijgendom afte staan , met vrijheid om eene vrijpassagie tot de
visscherij naar het zeestrand te mogen geneeten. Fol: 115-117.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, voor op de
confiskatie van 1200 ponden tabak van den kapitein lieutenant
Altrog, als zijnde tot staving daar van alleen bijgebragd eene
verklaring van den burger Valentijn Alexis Schomberg; ongelukkig
geval den vrijen man genaamd Caspar overkomen, deeze zaak voor
zoveel de Raad van Justitie betreft, beschouwen als een van die
rampspodige bewijzen van het menschelijk doorzigt en van het
onvolmaakte van aale der zelver instellingen, enz Fol: 118-141.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, te verklaaren dat de
raad van justitie in de voorschrijven proceduures regt deed, sonder
op de voorschrijven proceduures burger krijgsraad te letten voor de
De Gezaghebber Rhenius heefdt commissarissen generaal
geinformeerd dat zig bij hem vervoegd hadden eenige leeden van
den Burger Keijgsraad , te kennen geevende vernomen te hebben
dat de Raad van Justitie deezes Gouvernements bij haare sententie
van den eersten Maart 1792 geweezen in de zake van den fiskaal
deeses gouvernements RO. Contra den burger vaandrig Coenraad
Nelson, hadde verklaard, dat de burger krijgsraad door zeekere
resolutie bij haar op den 23ste februrij 1791 genomen betrekkelijk
de zaak waar over vornoemen Nelson in voorschrijven procedures
is geactionreerd geworden, den regter in het ingeeren der zelve was
voor in het geloopen, en zig hier door eene indicature had
aangematigd welke haar niet competeerde, en zig des weegens so
voor haar als haare verdere meede leeden beklagende , alzo volgens
hun begrip de raad van justitie geene bevoegheid had om zulks in
diervoegen te beslissen, maar zulks alleen was van de competentie
der regeringe, dat hij gezaghebber had aangenoemen voorschrijven
klagten te brengen ter kennisse van commissarissen generaal ten
einde hoogst des selver dispositie daarop te verzoeken. Fol: 142146.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, dat de requeste van
den kapitein militair Adriaan Gijsbertus van Kervel, verzoekende
om van f.80 tot f.100; in gagie te worden verhoogde, breeder
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vermeld onder de notulen van eeven gemelden datum, verzoek niet
kan worden getreeden en werd hetzelve mits dien geweezen van de
hand voor Fol: 147-149.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, dat op de requeste
van Jan Hendrik Munnik, verzoekende op de gronden en motiven
daar bij breeder geallegeerd, dat het den supplianten mogte vergund
worden in eijgendom te verkrijgen zeeker strook lands gelegen in
de koebergen, onder de resolutien van vooeschrijven datum breeder
vermeld, niet kan worden getreeden en word hat zelve mits dien
geweezen van de hand. Fol: 150-152.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden op de
requeste van Johannes Gijsbertus van Rheenen zo voor zig als der
verdere 's Compagnie gecontracteerde slagters, houdende verzoek
van ontheffing van eene belasting groot Rd. 838,26; hun ter
vergoeding opgelegd voor 9298 ponden roet, welke per te schip
Willem de Vierde van hier naar Batavia verzonden ijnde, aldaar per
publicatie vendutie verkogt so veel minder hebben opgebracht, en
daar uit gebleeken zijnde, dat het voorschrijven vet of schoon
ongelijscht gezonden, egter door de gecontracteerd slagters op daar
toe bekomen orde is geleveerd en bij de afleevering geexamineerd
en wel geconditioneerd bevonden. Fol: 153-155.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevonden op de
requeste van den koopman titulair en opziener van het magazijn
Pieter Diderik Boonacker, houdende eene voordragd van des
supplianten vermeend beswaar uit hoofde van de jongstleden
gedaane aanstelling van het hoofd van het soldij komptoir Clement
Matthiessen tot lit van den Raad van Justitie, met verzoek, dat daar
in door commissarissen generaal mogte werden voorzien Fol: 156158.
Ingekomen kopie-resolutie van den raad van politie van Kaap de
Goede Hoop betreffende behandelde rekenen, goedgevondenvan de
request van burgerraden de Weth en Warnecke zig heeden aan
commissarissen
generaal
hebbende
geadresseerd
met
eenigeverzoeken uit naam van het gezamentlijk collegie van
burgerraden, breeder vermeld bij eene promemorie daar van
geformeerd en aan commissarissen generaal ter hand gesteld Fol:
159-164.

Lijsten van ontvangen en verzonden stukken uit en aan patria.
1792 september - 1794 november 30
1 omslag
Minuut-advies van raad en gezaghebber van de retourvloot J. Greeve
betreffende het toelaten van de particuliere handel.
1793 februari 20
1 omslag
Met bijlagen
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122

Extract-notulen van de Hoge Regering betreffende de aangehouden Franse
schepen L'Esperance en La Recherche.
1793 oktober 31 - 1795 februari 17
1 band
Zie ook het Archief Hoge Regering, inv.nrs. 4090 en 4194.

31 oktober 1793
• Extract uijt de notulen van het geresolveerde in Raade van India op
den 31 october 1793 Fol: 1.
9 november 1793
• Extract uijt de notulen van het geresolveerde in Raade van India op
den 9 november 1793 Fol: 2.
3 december 1793
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van India op
den 3 december 1793 Fol: 3.
23 december 1793
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van India op
den 23 december 1793 Fol: 4.
13 februari 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde en rade van Indie op
den 13 februari 1794 Fol: 5.
1 april 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in raade van India op
den 1 april 1794 Fol: 6.
4 mei 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 4 maij 1794 Fol: 7.
13 mei 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 13 Maij 1794 Fol: 8.
20 mei 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 20 maij 1794 Fol: 9-10.
22 mei 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in raade van Indie op
den 22 maij 1794 Fol: 11.
25 mei 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 25 maij 1794 Fol: 12.
27 mei 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 27 maij 1794 Fol: 13.
14 juli 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 14 juli 1794 Fol: 14.
25 juli 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 25 juli 1794 Fol: 15.
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22 juli 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 22 juli 1794 Fol: 16.
19 augustus 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 19 augustus 1794 Fol: 17.
4 september 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van India op
den 4 september 1794 Fol: 18.
Zd
• Extract uit de notulen en gedateerd als vooren Fol: 19.
31 october 1794
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van India op
den 31 october 1794 Fol: 20.
21 november 1794
• Extract uit de notulen van hhet geresolveerde in Raade van India op
den 21 november 1794 Fol: 21-24.
9 februari 1795
• Extract uit de notulen van het geresolveerde in Raade van India op
den 9 februari 1795 Fol: 25.
17 februari 1795
• Extract uit de Notulen van het geresolveerde in Raade van Indie op
den 17 februari 1795 Fol: 26.
123

124

Extracten uit missiven uit de periode 1735 - 1738 van de Heren Zeventien
aan de Hoge Regering betreffende de Engelse Oostindische Compagnie.
1793 november 3
1 band
Extract-resoluties betreffende de defensie.
1793 november 23 - 1795 december 5
1 deel
23 november 1793
• Extract resolutie betrekkelijk de zo naauwe bepaling van het getal
der retour scheepen naar Nederland uit hoofde van gebrek aan
zeevaarende tot defende der rheede, 23 november 1793. Fol: 1-2.
• Extract resolutie als voren op eene bij de Hoge Regeering
ingekomen missive van den Capitain van Straalen
commandeerende het in straat Sunda kompagnie schepen in dato 21
november 1793 te kennende ziekelijken toestand der equipagie van
voornoemde Esquader, 23 november 1793. Fol: 3-4.
27 november 1793
• Extract resolutie op het gecommuniceerde door den Heer
Commissaris en Gouverneur Generaal Willem Arnold Alting van
het aanwezen in de bogt van lucipare van een groot Fransch schip,
27 november 1793. Fol: 5-6.
2 december 1793
• Extract resolutie omtrend de door den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius voorgestelde noodzakelijkheid tot het
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dispicieeren van een adrijs jagt bij des lands fregat de Amazoon en
het gearmeerd schip de Zwaan, 2 december 1793. Fol: 7.
22 maart 1794
• Extract resolutie nopens de afzending van des lands fregat de
Amazoon na Java, 22 maart 1794. Fol: 8-9.
29 maart 1794
• Extract resolutie op het door den Heer Commissaris generaal Simon
Hendrik Frijkenius voorgestelde tot persuasie van den Engelsche
Commodore Mitchell om met zijn Esquader hier ter rheede te
vertoeven geduurende afweezigheid van des lands fregat de
Amazoon, 29 maart 1794. Fol: 12-14.
31 maart 1794
• Extract resolutie relatief het door gemelde Commodore Mitchell
gedeclareerde op het voorschreeven gedaan voorstel en
depecheeren van het gewapend schip de Zwan naar Java, 31 maart
1794. Fol: 15-21.
Zd
• Nota houdende informatie aan gemelde commandeur van den
afgestand waar in men zig alhier bevind. Fol: 22-25.
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan den Gouverneur
van Java Noord Oost kust nopens de afzending van voorschreeven
bodem. Fol: 26-28.
5 april 1794
• Extract resolutie op het bij missive van de Bantamsche
commandeur dato 3 april 1794 aan de Hoge Regeering bedeelde
nopens de ontdekking van twee fransche scheepen boven het
eijland, 5 april 1794. Fol: 29-30.
Zd
• Extract missive voorwaarde dat eergisteren om de west hier zijn
gepasseerd drie zeilen. Fol: 31-33.
30 april 1794
• Extract resolutie op eene missive van den Gouverneur van Javasch
noord oost kust Meester Pieter Gerardus van Overstraten gedateerd
18 april 1794 nopens het arrivement aldaar van het gewapend schip
de Zwaan en de bekomen informatie van den Sumanaps resident
van de verschijning bij het eijland sepodie van een onbekende twee
maste bark, 30 april 1794. Fol: 34-35.
7 mei 1794
• Extract resolutie houdende eene nadere aandrang aan den Engelsche
Commodore Mitchell om met zijn Esquader nog hier ter rheede te
vertoeven, 7 meij 1794. Fol: 40-43.
Zd
• Missive van heeren Commissarissen Generaal aan generaal
commandeur daar toe betrekkelijk Fol: 44-48.
21 mei 1794
• Extract resolutie op eene missive van voornoemde goeverneur in

H O G E C O M M I S S I E | 1533

dato 11 meij 1794 bedeelen het vertrek naar herwaarts des lands
fregat de Amazoon en het gewapend schip de Zwaan, 21 meij 1794.
Fol: 49-50.
Zd

• Missive van gemelde gouverneur Fol: 51-53.
21 mei 1794
• Extract resolutie op eene missive van den engelsche commodore
Mitchell in dato 19 dezer daar bij kennis geerende dat hij tot den het
der aanstaande maand met zijn esquader alhier zoude vertoeren, 21
meij 1794. Fol: 54-55.
Zd
• Translaat van voormelde missive Fol: 56-57.
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan gemelde Heer
Mitchell de dato voorschreeven in rescriptie op voorschreeven
missive. Fol: 58-59.
3 juni 1794
• Extract resolutie op eene missive van den gouverneur van Javas
noord oostkust in dato 18 meij 1794 ten geleide van het gewapend
schip de Zwaan, 3 junij 1794. Fol: 60-61.
Zd
• Missive hier voren vermelde Fol: 62-63.
11 juni 1794
• Extract resolutie op twee ontvangen missives van den commandore
Mitchell in datus vijf en zeven deeser inhoudende eerstelijk versoek
om informatie nopens de uit Europa ontfangen lijding ten anderen
deszelfs verlangen van met Heeren Commissarissen Generaal in
conferentie te treeden met communicatie zijner voorneemens en
met deszelfs esquader naar Bengalen te rug te keenen, 11 junij 1794.
Fol: 64-68.
Zd
• Translaat missives hier boven vermeld Fol: 69.
• Translaat missives hier boven vermeld Fol: 70-71.
• Missive van Heeren Commissarissen generaal in dato van heeden
haoudende rescriptie op voorschreeven missives. Fol: 72-74.
14 juni 1794
• Extract resolutie op een missive van den bantamsch commandeur
dato 12 junij 1794 aan de Hoge Regeering bedeelende de
ontdekking van een waarschijnlijk vijandelijk schip in het gezigt
van Anjer, 14 junij 1794. Fol: 75-76.
Zd
• Missive als gemelde Fol: 77-78.
14 juni 1794
• Extract resolutie op 2 missives van den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius aan den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh houdende, 14 junij 1794. Fol: 7982.
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Zd

•
•

Missives hier voren vermeld. Fol: 83-85.
Missive van heeren Commissarissen Generaal aan voormelde
engelsche commandore Mitchell gedateerd op heeden houdende
verzoek om een zijner scheepen met des lands fregat de Amazoon
na straat Sunda ter op speuring van voornoemde presumties
vijandelijke schip. Fol: 86-87.
15 juli 1794
• Extract resolutie op eene missive van den engelsche commandore
Mitchell in antwoord op eene van Heeren Commissarissen Generaal
den zelfden datum houdende verzoek ter afzending met des lands
schip de Amazoon van een zijner scheepen om voormeld vijandelijk
schip te ondere scheppen, 15 julij 1794. Fol: 88-92.
Zd
• Translaat missive van gemelde commandeur gedateerd in dato van
gesteren. Fol: 93.
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan gedateerd
commandore Mitchell in dato van heeden houdende in rescriptie op
voorschreeven missive. Fol: 94-103.
30 september 1793
• Missive door de Hoge Regeering geschreeven aan de engelsche
Ministerie te Calcatte, 30 september 1793. Fol: 104-110.
20 juni 1794
• Extract resolutie op eene missive van gemelde commandore in dato
van den 18 deezer houdende in rescriptie op een van Heeren
Commissarissen Generaal in dato van den 15 bevorens waar bij den
zelven is verzogt tot een langer verblijs met zijn esquader in deeze
ze een, 20 junij 1794. Fol: 111-116.
Zd
• Translaat missive van den engesche commandore Mitchell aan
Heeren Commissarissen Generaal in dato voormelde. Fol: 117-118.
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aangemelde
commandeur gedateerd op heeden houdende in rescriptie op
voormelde missive. Fol: 119-123.
25 juni 1794
•
Missive als voren aan het engelschen ministerie in Bengalen
houdende onder toezending van de gewisselde brieven met de
engelschen commandore Mitchell kennis geving van den toestand
waar in men zig hier komt te bevinden gedateerd, 25 junij 1794. Fol:
124-127.
21 juni 1794
•
Extract resolutie op de gegeevene communicatie door den
Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius nopens den
uitslag van het door hoogst dezelve gedaan onderzoek tot
equipeering van nog drie scheepen ter bekruissing van straat Sunda
en dekking der rheede item omtrend het gecommuniceerde door
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gemelde zijn Hoog edelheid relatief het retour de Amazoon van zijn
kruijspost, 21 junij 1794. Fol: 128-131.
25 juni 1794
•
Extract resolutie op het verzogt van den commodore Mitchell
bij missive in antwoord op eene van Heeren Commissarissen
Generaal bevorens on de aan hun af gegeevene zeevarende te
mogen behouden in met nog 50 andere te worden geadsisteerd, 25
junij 1794. Fol: 132-134.
Zd
•
Translaat missive van gemelde commodore dato des vorens.
Fol: 135-136.
•
Missive van Heeren Commissarissen Generaal dato als boven
in antwoord op voorschreeven missive. Fol: 137-139.
25 juni 1794
• Extract resolutie als voren op het door den Heer Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius gecommuniceerde nopens de
met moeite ter bekruijssing in gereedheid gebragte des lands fregat
de Amazoon en het gewapend schip de Zwaan, 25 junij 1794. Fol:
140-141.
28 juni 1794
• Extract resolutie omtrend het door den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius bedeeld vertrek van gemelde twee
bodems ter bekruijssing van straat Sunda, 28 junij 1794. Fol: 142143.
• Extract resolutie als voren op de gesuppediteerde consideratien van
den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting tot
verstrekking van het eijland onrust met militairen, 28 junij 1794.
Fol: 144-146.
9 juli 1794
• Extract resolutie op eene door den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius geproduceerde instructie voor de
fransche commandant op het door het gewapend schip de
Christophorus Columbus hernomen des compagnies schip Houtlust
en bij de herovering van even gemelde bodem daar op gevonden en
maatregulen daar na genomen, 9 julij 1794. Fol: 147-152.
12 juli 1794
• Extract resolutie omtrend de door wel gemelde Heer Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius bedeelde noodzakelijkheid tot
hun kielen en schoon maken van het gewapend schip de Zwaan
mitsgaders het emploij in dies plaats van het meede gewapend schip
Hertog van Brunswijk, 12 julij 1794. Fol: 153-154.
• Extract resolutie als voren omtrend de aan meermelde zijn Hoog
Edelheid gedemandeerde in koop voor de compagnie van een brik
toebehoorende aan den commandeur en opperequipagiemeester
Willem Jacob Andriesse, 12 julij 1794. Fol: 155-156.
• Extract resolutie als vooren op het geproponeerde door den Heer
Commissaris generaal Simon Hendrik Frijkenius omtrend de bij
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voorschreeven resolutie van den 9 deezer gearresteerde expeditie
naar Java, 12 julij 1794. Fol: 157-158.
16 juli 1794
• Extract resolutie op het door gemelde Heer Commissaris Generaal
bedeelde vertrek van de bij resolutie van den 9 deeser vermelde
gewapende scheepen met hun convoij en de instructien voor dies
overheeden, 16 julij 1794. Fol: 159-161.
• Extract resolutie omtrend de door den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius gecommuniceerde bevinding van de bij
vorige resolutie aan Hoogst dezelve ter inkoop gedemandeerde Brik
van den commandeur Willem Jacob Andriesse, 16 julij 1794. Fol:
162-165.
Zd
• Berigt van voornoemde commandeur nopens de gesteldheid van
voorschreeven Brik. Fol: 166-167.
19 juli 1794
• Extract resolutie omtrend de door gemelde zijn hoog edelheid
bedeelde in koop van meer gemelde brik voor 8000 rijkdaalders, 19
julij 1794. Fol: 168-169.
• Extract resolutie als voren omtrend de door welmelde zijn hoog
edelheid geproponeerde afzending naar java van den paket boot het
Haasje ter bekruijssing, 19 julij 1794. Fol: 170.
23 juli 1794
• Extract resolutie waar bij is gearresteerd eene secreete missive aan
den javas gouverneur van overstraten gedateerd op heeden dienende
ter kennis geeven van de depeche van des lands fregat de Amazoon
in het gewapende schip Christophorus Columbus ter bekruijssing
de eilanden Madura en groot Solombok, 23 julij 1794. Fol: 171.
• Secreete missive hier boven vermeld. Fol: 172-175.
• Extract resolutie omtrend de opeche almeede naar java van den
Hertog van Brunswijk na gedaane reparatie en toerusting, 23
augustus 1794. Fol: 176-177.
• Extract resolutie als voren op de hier na vermelde missive van den
javas gouverneur aan Heeren Commissarissen Generaal in dato van
den achste deezer houdende in antwoord op dien van hoogst
dezelve, 23 augustus 1794. Fol: 178.
Zd
• Missive hier voren vermeld Fol: 179-184.
30 augustus 1794
• Extract resolutie betrekkelijk de excuseering van den voornamelijk
bodem van deszelfs voorschreeven kruistogt naar java en desselfs
bekruissing in straat Sunda, 30 augustus 1794. Fol: 185-187.
• Extract resolutie tot aanschrijving aan den javas gouverneur om het
aldaar gearriveerde vaartuig met nooten muschaten van Banda
mitsgaders de rijst scheepen van daar door het naar java
geprojecteerde schip Christophorus Columbus herwaarts te doen
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convoieeren als meede dat gemelde gouverneur na het eindigen der
kruisport van de Amazoon, de Brik de Beschermelde aldaar heeft te
wagten, 30 augustus 1794. Fol: 188-189.
Zd

•

Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan de Hoge
Regeering in dato na heeden houdende last om van het hier voren
vermelde gedagte gouverneur het informeeren. Fol: 190-191.
6 september 1794
• Extract resolutie betrekkelijk de instructie voor capitain van straalen
mitsgaders de voor hem beraamde orders bij ontmoeting van
vreemde scheepen, 6 september 1794. Fol: 192-193.
• Extract resolutie omtrend het gecommuniceerde door den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius nopens eene met
de hier ter rheede gearriveerde brik de Beschermelde en galeij de
brak ontvangen missive van den javas gouverneur van overstraten
daar bij verzoekende ge gemelde twee vaartuijgen te rug te mogen
ontvangen, 6 september 1794. Fol: 194-195.
27 september 1794
• Extract resolutie op eene missive van gemelde javas gouverneur aan
den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius in
houdende communicatie van zijne voorneemens om de twee
fraansche fregatten onder convoij van de Amazoon herwaarts te
zonden met verder verzoek om een gewapend schip tot het tegen
gaan van den vijand, 27 september 1794. Fol: 196-197.
15 october 1794
• Extract resolutie op eene missive van den capitain van straalen
commandeereende het gewapend schip de Hertog van Brunswijk
aan den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius
geschreeven in dato van den 12 deezer kennis geevende van de
vermeedering zijner zieken door het aanhouden flegt welk, 15
october 1794. Fol: 198-199.
25 october 1794
• Extract resolutie omtrend de door den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius geproponeerde aflossing van den Hertog
van Brunswijk van desselfs kruispost door de Amazoon, 25 october
1794. Fol: 200-201.
1 november 1794
• Extract resolutie op de door den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh geproduceerde cosideratien over
de middelen welke in de presente omstandigheeden zoude behooren
te worden aangewend om de bataviasche rheede zo veel mogelijk
tegen vijandelijke onderneemingen te te bevuligen enzovoorts, 1
november 1794. Fol: 202.
Zd
• Consideratien van den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh hier voren vermeld. Fol: 203-206.
3 november 1794
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•

Zd

•

Extract resolutie op de gegeeve communicatie door den capitain ter
zee van straalen commandeerende het in straat Sunda kruijssen
gewapend schip de Hertog van Brunswijk nopens ontdekte defecten
aan zijn bodem, 3 november 1794. Fol: 207-209.

Missive en bijlagen van gedagte kapitain van straalen aan Heeren
Commissarissen Generaal. Fol: 210-211.
21 october 1794
• De tweede balk aan de voorkant van het voorluik aan wederzijde
zwaar schuins gescheurd is, 21 october 1794. Fol: 212-215.
26 october 1794
• Jens Nielse Wemb bij dagelijksche visitatie van de gescheurde en
gekraakte balken va de bovenste batterij, 26 october 1794. Fol: 216217.
Zd
• Verklaare ten requisitie van den Capitain hoofd dezes gemeld dat
wij op heeden met het visenteeren. Fol: 218-219.
7 november 1794
• Extract secrete resolutie op de voormelde consideratien van de
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh nopens de
defensie deezer rheede en eijlanden, 7 november 1794. Fol: 220230.
10 november 1794
• Extract secrete resolutie op de gegeeven relaasen door de met de
fransche brik Natalie alhier aan gebragte krijgsgevangenen item op
de nadere consideratien van den heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh nopens de middelen die tot
defensie der rheede en de omleggende eijlanden zoude moeten
worden aangewend, 10 november 1794. Fol: 231-244.
Zd
• Rapport van den Raad Extra ordinair Pieter van de Weert nopens de
examinatie van voorschreeven krijsgevangenen. Fol: 245-266.
• Consideratien van den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan
Cornelis Nederburgh voormelde. Fol: 267-270.
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan de Javasche
Ministers nevens die op de onderhorige comptoiren nevens den
Resident te Cheribon en de Bantamsche bediendens in dato van
heeden houdende aanbeveeling om op hunne hoede te weezen. Fol:
271-273.
• Missive van als vooren aan de Malaksche ministers houdende last
om bij de in die ze een kruijssende engelsche commandeur aan te
dringen om adsistentie van scheepen herwaards te zenden mede in
dato voorschreeven. Fol: 274-275.
26 november 1795
• Missive van als voren aan het engelsche ministerie te calcatta
houdende kennis geeving van den toestand waar in men zig alhier
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kwam te bevinden en verzoek om secours gedateerd, 26 november
1795. Fol: 276-279.
Zd

•

Missive van als voren aan des kompagnies minister in Bengalen
dienende ten geleide van voornoemde missive mitsgaders die van
25 junij bevorens mede in dato voorschreeven. Fol: 280.
15 november 1794
• Extract secreete resolutie betrekkelijk differente genomene
precautien ter defensie op een gegeevene relaas van den van
mauritius alhier als krijsgevangenen aangekomen John Willes
depeche van de pakketboot de Zeemeuw door straat Balij naar
Ceijlon door den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg bij
eene aparte missive gevraagde consideratien van den gouverneur
van javas noord oost kust nopens die der retour scheepen door
gedagte straat, 15 november 1794. Fol: 281-298.
Zd
• Relaas van voornoemde John Willes Fol: 299-302.
22 november 1794
• Extract Resolutie op eene missive van den Heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh aan de andere Heeren
Commissarissen Generaal daar bij voorstellende het gevaas van een
deeusche en een particulier schip bij hun vertrek van deeze rheede,
22 november 1794. Fol: 303-306.
Zd
• Missive van den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh. Fol: 307-308.
• Advies van den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius. Fol: 309.
• Advies van den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold Alting.
Fol: 310.
• Advies van den Heer Commissaris Generaal Johannes Siberg. alle
relatief voorschreeven bedenkingen. Fol: 311.
22 november 1794
• Extract resolutie als voren houdende qualificatie op den
gecommitteerde tot en over de zaken van den inlanders ter werving
van 300 inlanders voor de gewapende scheepen, 22 november 1794.
Fol: 312.
• Extract secreete resolutie omtrend de depeche van de paketboot de
Zeemeuw door straat Sunda in plaats van straat Balij item omtrend
het door den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius
gecommuniceerde rakende het ontdek defect aan het gewapend
schip de Eendragt, 22 november 1794. Fol: 313-316.
• Extract resolutie op eene missive van den Bantamsch commandeur
aan den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh in antwoord op eene particuliere missive van hoogst
dezelve bedelende de bereidwilligheid van den koning ter

H O G E C O M M I S S I E | 1540

voldoening der aan hoogst dezelve voorgestelde poincten ter
toerusting van kruis vaartuigen en onderhoud der weegen als ook
twee missives van gedelte commandeur nopens de verschijning van
een schip uit de noord mitsgaders op eene missive van gemelde zijn
hoog edelheid aan voormelde commandeur in antwoord op de eerst
gemelde, 22 november 1794. Fol: 317-320.
16 november 1794
• Missive van den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh aan voormelde commandeur, 16 november 1794. Fol:
321-323.
19 november 1794
• Missive van gemelde commandeur aan den Heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh, 19 november 1794. Fol:
324-326.
20 november 1794
• Missive van een schip uijt de Noord het welk heden beoosten Poeloe
Panjang geankerd legt, 20 november 1794. Fol: 327.
21 november 1794
• Missive eerbiedige tusschen Poeloe Panjang en Poeloe Balij
geleegen hebbende, 21 november 1794. Fol: 328.
• Missive van gemelde zijn Hoog Edelheid aan meermelde
commandeur, 21 november 1794. Fol: 329-330.
22 november 1794
• Extract resolutie op eene missive van de Bantamsche bediendens
houdende hun antwoord op de circulaire secreete missive van
Heeren Commissarissen Generaal betrekkelijk de ingekomen
berigten nopens de toerusting der franschen op mauritius tot het
doen van een expeditie naar batavia java en verzoek van den koning
om adsistentie goederen, 22 november 1794. Fol: 331-339.
Zd
• Missive hier voren vermeld en bijlagen. Fol: 340-349.
14 november 1794
• Hoogst dezelve voor de het gouvernement van Mauritius van eenige
krijsgevangenen cartel genaamt Natalie, 14 november 1794. Fol:
350-352.
Zd
• Alarm ordre waar na een ieder en zijn betrekking zig zal hebben te
gedragen. Fol: 353-362.
• Lijst van de ondenstaande canons waar voor de benodigde affuiten
tot dezelve vereijscht worden door zijn hoogheid den koning van
Bantam. Fol: 363.
22 november 1794
• Extract resolutie op een door den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh geproduceerd plan of project tot in
dienst stelling van ses inlandsche kruijsvaartuigen item de instructie
voor de daar op te bescheidene europesche gezagvoerders als ook
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een secreete order voor de scheeps overheeden bij het aan naderen
van straat Sunda, 22 november 1794. Fol: 364-368.
Zd

• Project plan hier voren vermeld. Fol: 369-379.
• Instructie hier voren vermeld Fol: 380-386.
• Secrete ordre hier voren vermeld. Fol: 387-388.
22 november 1794
• Extract resolutie op een berigt van den major der artillerie in hoe
verre het corps artilleristen is geexcerceerd in het schieten met
gloeimde kogels, 22 november 1794. Fol: 389-391.
Zd
• Berigt van voorwaarde major hier boven vermeld. Fol: 392-396.
22/11/1794
• Extract resolutie op een nader declaratie van de bij secreete
resolutien vermelde John Willes mitsgaders op het
gecommuniceerde door den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius dat alle de gewapende scheepen in de waaren
geplaatst, 22 november 1794. Fol: 397-398.
Zd
• Declaratie van voornoemde John Willes. Fol: 399.
26 november 1794
• Extract resolutie omtrend de opschorting van het vertrek der
paketboot de Zeemeuw naar Ceijlon uit hoofde van twee ingekome
missives van den Bantams commandeur bevoorens bedeelende de
ontdekking van scheepen bij het eijland dwars in de weg item op
eene nadere missive van gedeelte commandeur, 26 november 1794.
Fol: 400-403.
22 november 1794
• Missive hier voren vermeld, 22 november 1794. Fol: 404.
24 november 1794
• Missive hier voren vermeld, 24 november 1794. Fol: 405.
25 november 1794
• Missive hier voren vermeld, 25 november 1794. Fol: 406.
26 november 1794
• Extract resolutie omtrend het vertrek der retour vloot voor de eerste
bezending, 26 november 1794. Fol: 407-409.
• Extract resolutie betrekkelijk het aangeschreevene aan de
ceijlonsche ministers door de Hoge Regeering omtrend de
afzending van daar der retourscheepen naar nederland, 26
november 1794. Fol: 410-411.
• Extract resolutie op de ingekome consideratien van den javas
gouverneur van overstraten nopens de depeche van de retourvloot
door straat Balij, 26 november 1794. Fol: 412-420.
18 november 1794
• Extract missive van gemelde gouverneur aan den Heer Commissaris
Generaal Johannes Siberg houdende voorschreeven consideratien,
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18 november 1794. Fol: 421-427.
Zd

•

Berigt van zeekundige te Samarang nopens de route van
voorschreeven scheepen. Fol: 428-430.
• Zeijlage order van het vaarwater tusschen de Sumanapsche eilander
en het oversteeken na kaab Sundana en straat Balie en vervolgens
de zuijdhoek van java. Fol: 431-434.
20 januarij 1795
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan voornoemde
gouverneur, 20 januarij 1795. Fol: 435-437.
• Missive aan den commissaris over kabo de goede hoop houdende
aanschrijvingen nopens de expeditie der uitkomende scheepen door
straat Balij naar herwaards, 20 januarij 1795. Fol: 438-440.
26 november 1794
• Extract resolutie op de gecommuniceerde missive door den Heer
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh aan den
Bantamsch commandeur geschreeven in antwoord op die van de
bediendens aldaar mitsgaders op de verdere communicatie van
welmelde zijn hoog edelheid van het emploij van drie goede
europeesche zeevarende om op de kruijsvaartuigen te dienen, 26
november 1794. Fol: 441-442.
24 november 1794
• Missive hier vorem vermeld, 24 november 1794. Fol: 443-448.
29 november 1794
• Extract resolutie op de geopperde zwaarigheeden door de schipper
van de particuliere ingehuurde scheepen de geertruijda en petronella
dordrecht en de vrouw Agatha nopens de route door straat Balij, 29
november 1794. Fol: 449-452.
• Missive van heeren Commissarissen Generaal aan den gouverneur
van Javas Noord Oostkust houdende informatie van de veranderde
depeche der retourscheepen, 29 november 1794. Fol: 453-454.
• Extract resolutie nopens het convoieren der retourvloot door
gewapende scheepen tot buiten straat Sunda, 29 november 1794.
Fol: 455-457.
6 december 1794
• Extract resolutie nopens den aanleg van retourscheepen voor de
tweede bezending naar Nederland, 6 december 1794. Fol: 458-460.
Zd
• Opgave van den commandeur en opperequipagiemeester Willem
Jacob Andriesse van de scheepen die tot voorschreeven einde zig in
straat bevonden. Fol: 461.
6 december 1794
• Extract resolutie op een gedaane overdragt door de Hoge regeering
nopens de aanstellingen die bij het guarnisoen alhier diende plaats
te hebben, 6 december 1794. Fol: 462-463.
• Extract resolutie tot het bepaalen van een secreet sein voor de
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•

Zd

overheeden der van hier vertrekkende scheepen, 6 december 1794.
Fol: 464-465.
Extract resolutie betrekkelijk het geschreeven door den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg aan den javas gouverneur
nopens de verandering in het depecheeren der retourvloot door
straat Balij en de noodzakelijkheid tot een accurate opneem dier
straat, 6 december 1794. Fol: 466-467.

• Missive hier boven omschreeven. Fol: 468-471.
10 december 1794
• Extract resolutie op een ingekome missive van den Bantamsch
commandeur inhoudende de verschijning van vier onbekende
scheepen agter het eiland dwars in de weg, 10 december 1794. Fol:
472-475.
8 december 1794
• Missive hier voren vermeld. Fol: 476-477.
13 december 1794
• Extract resolutie op drie missives van den Bantamsch commandeur
houdende dienste de dank betuiging van den koning nopens het
gegeeven onderwijs aan zijne zendelingen tot het extruceren van de
batterij de tweede bdeelende het arrivement in straat Sunda van vier
engelschen compagnie scheepen en de der de dat gedeelte scheepen
bereids een gedeelte van haare gevraagde verversching hadden
bekomen, 13 december 1794. Fol: 478-481.
9 december 1794
• Missive van als voren aan heeren Commissarissen Generaal, 9
december 1794. Fol: 482-484.
10 december 1794
• Missive van als voren aan den Heer Commissaris Generaal
Sebastiaan Cornelis Nederburgh, 10 december 1794. Fol: 485-486.
13 december 1794
• Extract resolutie op een berigt van den Raad extraordinair Pieter van
de Weert nopens de aangeworve en reeds op de gewapende
scheepen verdeelde 300 inlander, 13 december 1794. Fol: 487-489.
• Berigt van den Raad extraordinair van de Weert hier vooren
vermelde. Fol: 490-494.
20 december 1794
• Extract resolutie op de bekome informatie van de verschijning in
straat Sunda van een presumtief vijandelijk schip, 20 december
1794. Fol: 495-498.
14 december 1794
• Missive van den gecommitteerde tot en over de zaken van den
inlander Nicolaus Engelhard houdende voorschreeven informatie,
14 december 1794. Fol: 499-500.
20 december 1794
• Extract resolutie omtrend het depecheeren van de paketboot de Vlijt
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door straat Balij, 20 december 1794. Fol: 501-502.
24 december 1794
• Extract resolutie op de ingekomen consideratien van den javas
gouverneur van overstraten nopens de route der uit komende
schepen door straat Balij, 24 december 1794. Fol: 503-508.
12 december 1794
• Missive van voormelde gouverneur aan Heeren Commissarissen
Generaal en Bijlagen, 12 december 1794. Fol: 509-517.
9 december 1794
• In de oost mousson scheepen het zij van de compagnie dan wel
vreemde van de zuid kant voor straat Balij gepasserd zijn, 9
december 1794. Fol: 518-526.
25 november 1794
• Bijlage order in de oostmouson van het land van de eendracht af
naar de zuid kust van java door de straat Balij naar Batavia, 25
november 1794. Fol: 527-531.
24 december 1794
• Extract resolutie nopens het aangeschreeven door den Heer
Commissaris Generaal Johannes Siberg aan voormelde gouverneur
betrekkelijk de route van de pakketboot de Vlijt door straat Balij,
24 december 1794. Fol: 532-534.
20 december 1794
• Missive hier voren vermeld, 20 december 1794. Fol: 535-537.
31 december 1794
• Extract resolutie op de gegeeve communicatie door den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius van de door
Hoogst dezelve gedaane examinatie der zeilage order voorkomende
bij de hier voorwaarts gemelde missive van den javas gouverneur,
31 december 1794. Fol: 538-539.
3 januari 1795
• Extract resolutie op de propositie van den heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh tot op ontbiedeng
herwaards van desselfs kruispost van het gewapend schip de
Christophorus Columbus, 3 januarij 1795. Fol: 540-541.
• Extract resolutie nopens de route der uitkomende scheepen en
nadere aanschrijvingen aan den javas gouverneur tot een accurate
op neem van die straat, 3 januarij 1795. Fol: 542-548.
20 januari 1795
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan voormelde
gouverneur, 20 januarij 1795. Fol: 549-552.
7 januari 1795
• Extract resolutie betrekkelijk de bij missive van capitain van
straalen bekome informatie wegens het agter blijven van de hoekens
de surchance endortwijk bij de retourvloot, 7 januarij 1795. Fol:
553-556.
2 januari 1795
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•

Missive van capitain van straalen hier voren vermeld, 2 januarij
1795. Fol: 557-559.
14 januari 1795
• Extract resolutie op eene missive van den gouverneur van javas
noord oostkust aan den Heer Commissaris Generaal Johannes
Siberg nopens de door hem te neemene maatregelen bij arrivement
aldaar van de pakketboot de Vlijt, 14 januarij 1795. Fol: 560-561.
2 januari 1794
• Missive hier voren vermeld, 2 januarij 1794. Fol: 562-564.
21 januari 1795
• Extract resolutie op het gecommuniceerde door den Heer
Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh nopens de
door hoogst dezelve gehouden correspondentie met aan
commandeur in opperequipagiemeester Willem Jacob Andriesse
over het neemen der route met uitkomende scheepen door straat
Balij enzovoort, 21 januarij 1795. Fol: 565-567.
16 januari 1795
• Berigt van gemelde commandeur aan den Heer Commissaris
Generaal Sebastiaan Cornelis Nederburgh en bijlagen, 16 januarij
1795. Fol: 568-573.
Zd
• Ziglage order voor de uitkomende scheepen. Fol: 574-579.
• Translaat extracten uit een engelsch boek geintituteerd Memoir
Pachart of the Chinasen. Fol: 580-591.
17 januari 1795
• Ziglage ordre in de oostmouson van het land de Eendracht naar de
zuijd kust van java door de straat Balij naar Batavia, 17 januarij
1795. Fol: 592-596.
• Missive van den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh aan de andere heeren Commissarissen Generaal, 17
januarij 1795. Fol: 597-599.
• Missive van den Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius aan als vooren de dato voorschreevens mitsgaders, 17
januarij 1795. Fol: 600-602.
20 januari 1795
• Missive van gedagte Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik
Frijkenius aan den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan Cornelis
Nederburgh daar aan volgende alle relaties voorschreeven route der
uitkomende scheepen, 20 januarij 1795. Fol: 603-604.
21 januari 1795
• Extract resolutie betrekkelijk de depeche de retourscheepen voor de
tweede bezending naar nederlanden, 21 januarij 1795. Fol: 605-607.
• Extract resolutie nopens de plaatzing van het gewapende schip
Christophorus Columbus op brandwagt bij het eiland edam, 21
januarij 1795. Fol: 608.
4 februari 1795
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•

Extract resolutie op eenige particuliere berigten nopens de
aankomst op Mauritius van drie fransche oorlog scheepen item
omtrend het beramen van een vast plan van defensie, 4 februarij
1795. Fol: 609-612.
21 februari 1795
• Extract resolutie op de door den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius gecommuniceerde onmogelijkheid tot het
meede afzenden van het gewapend schip de Christophorus
Columbus en de Brik Harlingen tot convooij der retourvloot als nog
met gerepareerd zijnde, 21 februarij 1795. Fol: 613-615.
28 februari 1795
• Extract resolutie op de door welgemelde Heer Commissaris
Generaal ontworpe instructie voor capitain kuvel in het convieeren
de retourvloot als meede op de door hoogst dezelve nadere
gegeeven communicatie omtrent het in gereedheid zijn van de
Christophorus Columbus, 28 februarij 1795. Fol: 616-617.
• Extract resolutie op eene missive van commissarissen ter zee en te
velde ten geleide van twee extract resolutien betrekkelijk de
defensie deeser hoofdplaats, 28 februarij 1795. Fol: 618-627.
• Missive hier voren omschreeven, 28 februarij 1795. Fol: 628-629.
Zd
• Extract resolutie hier voren omschreeven. Fol: 630-638.
24 februari 1795
• Extract uit de resolutien van commissarissen ter zee en te velde
genomen, 24 februarij 1795. Fol: 639-648.
7 maart 1795
• Extract resolutie op eene secreete missive en bijlagen van de
Malaksche Ministers in antwoord op de missive van Heeren
Commissarissen Generaal houdende kennisgeeving van het
gehouden abouchement met de in die zee en kruijssende engelsche
commandeur tot afzending van assistentie naar herwaards, 7 maart
1795. Fol: 649-651.
19 januari 1795
• Missive hier voren omschreeven en bijlagen, 19 januarij 1795. Fol:
652-655.
16 december 1794
• Hoog Edele gestrenge Heeren Commissarissen Generaal is na dies
lectuure goedgevonden en verstaan, 16 december 1794. Fol: 656660.
22 december 1794
• Door de gouverneur met de op gisteren alhier gearriveerde
Engelsche Capitain commandeerende zijn Brittannische Majesteits
scheepen van oorlog de orpheus en swift gesprooken had, 22
december 1794. Fol: 661-669.
28 maart 1795
• Extract resolutie omtrend het convoieeren door de Brik Harlingen
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van het schip de Jonge Bomifacius mitsgaders de verdere precautien
omtrend laastgemelde bodemten opzigten van het vertrekkend
fransche cartel schip, 28 maart 1795. Fol: 670-671.
11 april 1795
• Extract resolutie relatief het op ontbodem herwaarts van de
gewapende scheepen van hnne kruispost ter voorzeening van het
nodige, 11 april 1795. Fol: 672.
6 juni 1795
• Extract resolutie op een addres van commissarissen ter zee en te
velde meede verzeld door drie extract resolutien betrekkelijk de
defensie mitsgaders omtrend een plan van defensie voor de
Bataviasche buiten posten, 6 junij 1795. Fol: 673-688.
5 juni 1795
• Gemeld addres hier voren omschreeven, 5 junij 1795. Fol: 689-696.
19 maart 1795
• Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen Generaal op den 28
februarij ingevolge de daar toe bij extract resolutie gedaane
voordragten was goedgevonden, 19 maart 1795. Fol: 697-704.
26 maart 1795
• Capitain Daniel Jacobs ter ordre van den Heer Collonel der
Bataviasche burgerij is overgegaan aan de van wegens Capitain
Schenk en Capitain Lieutenant Amelong die daar van overgegeven
hebben een behoorlijk rapport, 26 maart 1795. Fol: 705-710.
1 april 1795
• Lieutenant Collonel Schaffer en den Major de Sandolvoij op
gemaakt ontwerp en detail ter bezetting van de buiten posten van
batavia en de nodige bepalingen voor de corps de reserve, 1 april
1795. Fol: 711-735.
26 maart 1795
• Extract uit voorschreeven adres hier voren omschreeven, 26 maart
1795. Fol: 736.
14 maart 1795
• Extract resolutien hier voren omschreeven, 14 maart 1795. Fol:
737-748.
10 maart 1795
• Lieutenant Colonel Ingenier Reimer op gedragen is de nodige
middelen te beraamen tegens het verkoopen van arak, 10 maart
1795. Fol: 749-763.
6 juni 1795
• Extract resolutie relatief het gecommuniceerde door zeeker Arabier
nopens eene te bancahoelde aangebragte engelsche tijding van een
expeditie der franschen naar Poeloe Pinang, 6 junij 1795. Fol: 764765.
13 juni 1795
• Extract resolutie relatief het voorgedragene door commissarissen
ter zee en te velde ten op zigten der oprigting van een corps
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inlandsche ruiterij, 13 junij 1795. Fol: 766-767.
20 juni 1795
• Extract resolutie op een addres van commissarissen voormeld
houdende propositien tot conservatie van het guarnisoen enzovoort,
20 junij 1795. Fol: 768-773.
• Copia addres voormelde en bijlaagen, 20 junij 1795. Fol: 774-779.
6 juni 1795
• Uw Wel Edele Gestrengens had ordre ontvangen om te
onderzoeken of de voor eenige daagen in de waterplaatse werden
geexecuteert, 6 junij 1795. Fol: 780-786.
• Verkorte bevekening der bestekken van de nieuwe commandants
wooning dies kombuijs en de nieuwe wapenkamer binnen de
waterplaats vogens project, 6 junij 1795. Fol: 787-791.
27 juni 1795
• Extract resolutie op een addres van voormelde commissarissen ter
zee en te velde en bijlagen vervatterde verscheide voordragten en
nodig geagte adressen waar omtrend het welbehagen van Heeren
Commissarissen Generaal word verzogt en wijders ter voldoening
aan het requisit van gedeelte hunne Hoog Edelheedens bij secreete
resolutie om te worden geinformeerd hoe veel de voorgestelde
verandering aan de kaserne op de waterplaats den op bouw van een
caserne en stalling voor de inlandsche ligte cavallerie zouden
komen te kosten, 27 junij 1795. Fol: 792-794.
• Addres voormelde van heeden nevens vier extracten uit haare
resolutien genoomen mitsgaders een berigt van den fabrik beijvank
omtrend het kosten de van voorschreeve caserne en stall, 27 junij
1795. Fol: 795-798.
Zd
• De volgende vernieuwingen aan de zuid west kant van de Post
Rijswijk van het nieuwe corps inlandsche ligte ruijters circum circa
zal vereischt eene somma van rijksdaalders. Fol: 799-814.
27 mei 1795
• Extract resolutie dat zijn edele onder de plaats hebbende
ongereegeldheeden betrekkelijk de militairen dienst, 27 maij 1795.
Fol: 815-818.
• Extract resolutie dat de sergeanten bescheiden onder de compagnie
inlandsche christenen winnen des maands zes rijksdaalders, 27 maij
1795. Fol: 819-820.
• Extract resolutie dat zijn edele bij geleegendheid van eene voor
korte dagen gedaane inspectie van de zig in den omtreh van Batavia
bevindende posten en sterktens, 27 maij 1795. Fol: 821-822.
2 juli 1795
• Extract resolutie op de ingekomen tijding van Bantam van de
verschijning in straat Sunda van twee fransche fregatten van 44 en
een Brik van 20 stukken, 2 julij 1795. Fol: 823-824.
30 juni 1795
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•

Missive van de commandeur te Bantam aan Heeren
Commissarissen Generaal, 30 junij 1795. Fol: 825-826.
2 juli 1795
• Extract resolutie als voren op de propositie van den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius om het
gewapende schip de Eendragt ten spoedigsten in straat van difensie
te brengen, 2 julij 1795. Fol: 827-829.
4 juli 1795
• Extract resolutie op de bekomen tijding van Bantam bij twee
misives nopens de koms die gedagte vijandelijke scheepen hadden
genoemen, 4 julij 1795. Fol: 830-833.
1 juli 1795
• Acte ter requisitie van den Fredrik Hendrik Bijnon dat zij zig
bevindende bij het eiland papole geleegen onder laboean, 1 julij
1795. Fol: 836-837.
• Acte ter requisitie van den Fredrik Hendrik Bijnon dat zij uit hoofde
der slegte toestand en ziekte van hun capitain en het meeste van de
equipagie zij relatanten op de Anjersche rheede en dagen hadden
moeten vertoeven, 1 julij 1795. Fol: 838-839.
• Acte ter requisitie van den Fredrik Hendrik Beijnon dat zij onlangs
eerst met haar vaartuig van Batavia gekomen voor Tjerietta zig
bevindende in het gezigt hadden gekreegen drie zeijlon bestaande
in twee scheepen, 1 julij 1795. Fol: 840-842.
2 juli 1795
• Missive van den commandeur te Bantam, 2 julij 1795. Fol: 843-845.
4 juli 1795
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan den Gouverneur
van Javas Noord Oostkust houdende kennis geeving van de
verschijning van voormelde vijandelijke scheepen gedateerd op
heeden, 4 julij 1795. Fol: 847-848.
• Extract resolutie op de propositie om de gewapende scheepen de
Eendragt en de Christophorus Columbus al of niet ter op speuring
van voormelde vijandelijke scheepen af te zenden, 4 julij 1795. Fol:
849-850.
• Extract resolutie op het gecommuniceerde door den Heer
Commissaris generaal Simon Hendrik Frijkenius van de plaatzing
van 200 manschappen op het gewapendschip de Eendragt, 4 juij
1795. Fol: 851.
• Extract resolutie houdende qualificatie op gemelde Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius den tot gewapend
schip Saint Laurens meede met 100 man te versterken en de kotter
de Patriot bij het eijland onrust op brandwagt te laten leggen, 4 julij
1795. Fol: 852.
• Extract resolutiewaar bij commissarissen ter zee en te velde worden
gequalificeerd de besluiten van Heeren Commissarissen Generaal
zo haast die door den Heer Commissaris Generaal Sebastiaan
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•

Zd

Cornelis Nederburgh ter hunner kenisse zal zijn gebragt direct ter
executie te steelen, 4 julij 1795. Fol: 853.
Extract resolutie op een door commisssarissen ter zee en te velde
overgelegd plan tot de aanwerving van twee of vier bataillons dan
wel 1000 man Madureesche en Sumanapsche militairen, 4 julij
1795. Fol: 854-857.

• Extract plan en capitulatie hier voren vermeld. Fol: 858-864.
11 juli 1795
• Extract resolutie relatief kene door den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius gecommuniceerde missive aan Heeren
dezelve geschreeven door den Heer Capitein Dekker bedeelende
deszelf aankomst aan Cabo de Goede Hoop met het schip
Medenblik en deszelfs gehad hebbende ontmoetingen op zijne rijs
uit Nederland, 11 julij 1795. Fol: 865.
12 juli 1795
• Extract resolutie betrekkelijk de tot te rug zending naar Java van de
gewapende scheepen de Hertog van Brunswijk, Christophorus
Columbus en de Brik Harlingen, 12 julij 1795. Fol: 866-870.
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan den Gouverneur
van Javas Noord Oostkust betrekkelijk voorschreeven besluit
gedateerd op heeden, 12 julij 1795. Fol: 871-874.
18 juli 1795
• Extract resolutie op eene missive van de Javas gouverneur
houdende deszelfs genomene maatregulen op de bekome informatie
van vijandelijke scheepen in straat Sunda met verdere informatie
van de aankomst aldaar van des lands fregat de Amazoon onder zijn
convoij hebbende de met specerijen beladen bark de verwagting en
zijne voorneemens met die bodems, 18 julij 1795. Fol: 875-879.
11 juli 1795
• Missive van gedagte gouverneur, 11 julij 1795. Fol: 880-889.
19 juli 1795
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal aan voornoemde
gouverneur houdende kennis geeving van de in deeze genomen
dispositie, 19 julij 1795. Fol: 890-892.
18 juli 1795
• Extract resolutie op een addres van Commissarissen ter zee en te
velde nopens de versterking van het corps artilleristen, 18 julij 1795.
Fol: 893-895.
16 juli 1795
• Addres voornoemde en bijlaag, 16 julij 1795. Fol: 896-899.
15 juli 1795
• Extract resolutie aan den Heeren Commissarissen Generaal zo is
aanmerking genomen zijnde de hooge noodzakelijkheid van een
meerder getal gedresseerde Artilleristen, 15 julij 1795. Fol: 900.
18 juli 1795
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•

Extract resolutie op een extract resolutie bij commissarissen ter zee
en te elde voornoemde genomen daar bij verzoekende qualificatie
tot de rug zending naar java van 59 onbekwaame militairen, 18 julij
1795. Fol: 901-903.
15 juli 1795
• Extract resolutie hier voren vermeld, 15 julij 1795. Fol: 904-906.
25 juli 1795
• Extract resolutie op een missive van den javas gouverneur
verzoekende ordres hoe te handelen met des lands fregat de
Amazoon, 25 julij 1795. Fol: 907-910.
17 juli 1795
• Missive van gedeelte gouverneur, 17 julij 1795. Fol: 911-913.
25 juli 1795
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal houdende in
rescriptie op voormelde missive, 25 julij 1795. Fol: 914-916.
1 augustus 1795
• Extract resoluie op eene missive van gemelde javas gouverneur
bedeelende velde van het met afzenden herwaarts van het
gewapende schip Christophorus Columbus, 1 augustus 1795. Fol:
917-921.
24 juli 1795
• Missive van voornoemde gouverneur, 24 julij 1795. Fol: 922-926.
1 augustus 1795
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal houdende in
rescriptie op de vorigen, 1 augustus 1795. Fol: 927-930.
8 augustus 1795
• Extract resolutie op een missive als voren bedeelende den
zwaarigheeden van Capitain Kuvel tot het afzenden herwaarts van
eenige vaartuigen onder convoij van den Hertog van Brunswijk, 8
augustus 1795. Fol: 931-932.
2 augustus 1795
• Missive van voormelde gouverneur en bijlagen, 2 augustus 1795.
Fol: 933-938.
30 juli 1795
• Hun Hoog Edele Gestrengen mij daar bij nader in consideratie
geeven dat des lands fregat van oorlog de Amazone benevens het
gewapend schip Christophorus Columbus en de Brik Harlingen
voor eerst bleeven gedestineerd tot dekking der Javasche kust, 30
julij 1795. Fol: 939-941.
31 juli 1795
• Missive door den Simon Hendrik Frijkenius dat mij met succes kan
door besluiten de Hartoch van Brunswijk van ons te doen
lepareeven zonder onze magt wederom in een belabberde staat te
zein gebragt, 31 julij 1795. Fol: 942-943.
15 augustus 1795
• Extract resolutie op het bedeelde door voormelde gouverneur bij
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eene partikuliere missive aan den Heer Commissaris Generaal
Simon Hendrik Frijkenius dat de pakketboot het Haasse aldaar met
een lading specerijen wierd verwagt, 15 augustus 1795. Fol: 944945.
22 augustus 1795
• Extract resolutie op een missive van den javas gouverneur
communiceerende de afzending van daar van diversse vaartuigen
onder convoij der gearmeerde scheepen, 22 augustus 1795. Fol:
946-947.
11 augustus 1795
• Missive hier voren vermeld, 11 augustus 1795. Fol: 948-950.
22 augustus 1795
• Extract resolutie op een missive van den Capitain Kuvel aan den
Heer Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius bedeelende
de ontvange rapporten van het schip Vreedenburg van het zien van
vijandelijk scheepen, 22 augustus 1795. Fol: 951-953.
• Extract resolutie omtrend de noodzakelijk geoordeelde
aanschrijvens aen den Commissaris Sluijsken den kabo de Goede
Hoop nopens de pakket de Maria Louisa, 22 augustus 1795. Fol:
954-955.
• Missive van heeren Commissarissen Generaal aan gedeelte
Commissaris, 22 augustus 1795. Fol: 956-957.
• Extract resolutie op een addres van Commissarissen ter zee en te
velde houdende voordragt van den Major de Sandolvoij tot
commandant over de inlandsche trouppes, 22 augustus 1795. Fol:
958-959.
21 augustus 1795
• Addres hier vooren vermeld, 21 augustus 1795. Fol: 960-962.
29 augustus 1795
• Extract resolutie op de door den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius gecommuniceerde noodzakelijkheid tot het
kielen van des lands fregat Medenblik en het gewapend schip
Christophorus Columbus, 29 augustus 1795. Fol: 963-964.
• Extract resolutie relatief de te rugzending naar Ceijlon met de
scheepen Berlicum en de eensgezindheid van eenige militairen en
het convoijeeren dier bodems, 29 augustus 1795. Fol: 965-966.
• Extract resolutie op een missive van de Bantamsche bediendens aan
de Hoge Regeering gerigt voordragende het verzoek van den koning
om vertrekking van manschappen en ammunitie goederen, 29
augustus 1795. Fol: 967-971.
• Extract resolutie op twee missives van den gouverneur van javas
Noord Oost kust houdende communicatie dat de gewapende
scheepen naar Japara waaren terug gekeerd enzovoort en verzoek
om met de ordres van heeren Commissarissen Generaal te werden
gemuniceerd hoedanig hij zig nopens de partikulieren handelaars de
wil naar Batavia hebbende zig zoude hebben te gedragen, 29
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augustus 1795. Fol: 972-975.
17 augustus 1795
• Missive van voormelde gouverneur, 17 augustus 1795. Fol: 976980.
21 augustus 1795
• Missive als voren, 21 augustus 1795. Fol: 981-982.
• Missive ten einde Uw Edele Gestrengen informeeren van den
gemechtige narichten die des lands fregat van oorlog Medenblik
betrekkelijk on ze republiek jongst op de hoofdplaats heeft
aangebragt, 21 augustus 1795. Fol: 983-988.
24 augustus 1795
• Missive van Heeren Commissarissen Generaal in rescriptie op
voormelde missives, 24 augustus 1795. Fol: 989-991.
19 september 1795
• Extract resolutie op het geproponeerde door den Heer Commissaris
Generaal Simon Hendrik Frijkenius ter afzending der gewapende
scheepen naar straat Sunda, 19 september 1795. Fol: 992-993.
12 october 1795
• Extract resolutie op een missive van de Palembangsche bediendens
in houdende de tijding van het overgaan van Malacca aan den
Engelschen als op twee missives van de Cormandelsche bediendens
houdende communicatie van het overgaan van des compagnie
possessien aldaar, 12 october 1795. Fol: 994-999.
22 september 1795
• Missive van de Palembangsche bediendens aan de Hoge Regeering
en bijlaag, 22 september 1795. Fol: 1000-1009.
Zd
• Verklaring present Seliedien Javaan dat hij als expressen van hier
met des compagnie papieren voor het gouvernement Malacca
gedepecheert. Fol: 1010-1012.
9 en 11 juli 1795
• Missives van den gezaghebber ter kuste Chormandel meede
aanwelmeelde regeering gerigt en bijlagen, 9 en 11 julij 1795. Fol:
1013-1026.
11 juli 1795
• Missive gelijk ik bij het afbreeken van mijn brief van eer gisteren
avont reets de eere gehad heb te melden is gisteren morgen, 11 julij
1795. Fol: 1027-1031.
7 februari 1795
• Missive aan den Gouverneur van Cormandel hebben nodig gericht
bij deezen aan teschijven en te gelasten onder hebbende colonie te
admitteeren de troupes wegens zijne Groot Brittanische Majesteit
zullen worden gezonden, 7 februarij 1795. Fol: 1032-1033.
10 juli 1795
• Missive aan den Lord Hobart vinden ons zelve met het geval ten
uittersten verlegen bij na niet wetende in deese netelige en critique
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tijds omstandigheid te doen, 10 julij 1795. Fol: 1034-1040.
12 october 1795
• Missive van heeren Commissarissen Generaal aan de Hoge
Regeering, 12 october 1795. Fol: 1041-1046.
17 october 1795
• Extract resolutie op een missive van den capitain van straalen
nopens den toestand der onder het voorder eijland kruijssende
gewapende scheepen, 17 october 1795. Fol: 1047.
11 october 1795
• Missive van voormelde van straalen, 11 october 1795. Fol: 10481049.
17 october 1795
• Extract resolutie op het mondeling rapport van commissarissen ter
zee en te velde nopens den difectieusen staat van het water kasteel,
17 october 1795. Fol: 1050-1051.
• Extract resolutie op een berigt van commissarissen ter zee en te
velde nopens de extructie der logementen aan de wal voor de
landsen des kompagnies scheepen, 17 october 1795. Fol: 10521057.
16 october 1795
• Berigt voormeld en bijlage, 16 october 1795. Fol: 1058-1060.
13 october 1795
• Fol: 1061-1068.
17 october 1795
• Extract resolutie op een addres van commissarissen ter zee en te
velde ten geleide der verbeeterde sein ordres voor de eijlanden
commandante schip de Punt, de Paerel enzovoort, 17 october 1795.
Fol: 1069.
16 october 1795
• Addres voormelde en bijlagen, 16 october 1795. Fol: 1070-1071.
Zd
• Instructie voor de Eijlanden Onrust, de Kuijper en Purmerent. Fol:
1072-1078.
• Secrete instructie voor den binnen regent van het Eijland Purmerend
in geval van verlaating van het Eijland Onrust bij aanmadering
eener vijandelijke vloot. Fol: 1079-1080.
• Brief aan de commandant van de post de quald dat Eijland mits
aannadering einer vijandelijke navale overmagt schriftelijk zal zijn
bedeelt. Fol: 1081-1084.
• Algemeene instructie voor de commandat op het Eijland Edam. Fol:
1085-1087.
24 october 1795
• Extract resolutie omtrend de aanhouding op onrust van eenige
ammunitie goederen en militairen, 24 october 1795. Fol: 1088.
october 1795
• Berigt van commissarissen ter see en te velde daar toe betrekkelijk,
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october 1795. Fol: 1089-1090.
24 october 1795
• Extract resolutie op een berigt van den gecommitteerde over den
inlander Nicolaus Engelhard nopens het emploij der op de scheepen
dienst doende inlandsche militairen, 24 october 1795. Fol: 10911093.
22 october 1795
• Berigt hier voren vermeld, 22 october 1795. Fol: 1094-1099.
24 october 1795
• Extract resolutie op eene missive van den capitain van straalen
bedeelende de toestand der gewapende scheepen gelijk meede de
aankomst onder Anjer van een Americaans vaartuig met nieuws
tijdingen, 24 october 1795. Fol: 1100.
20 october 1796
• Missive van voormelde capitain van straalen, 20 october 1796. Fol:
1101-1102.
31 october 1795
• Extract reolutie op het gecommuniceerde door den Heer
Commissaris Generaal Simon Hendrik Frijkenius nopens de
plaatsing aan de wal vande equipagien der beide des lands fregatten,
31 october 1795. Fol: 1103-1108.
• Extract resolutie op een berigt van commissarissen ter zee en te elde
verzeld van dri berigten van den directeur der fortificatie werken
nopens den de fectueusen staat der batterijen, 31 october 1795. Fol:
1109-1117.
• Berigt van commissarissen ter zee en te velde voormelde nevens
drie berigten van den Directeur Schaffer Reimer, 31 october 1795.
Fol: 1118-1126.
18 october 1795
• Berigt Uw wel edele Gestrengen de Lieutenant Collonel Schaffer
Reimer hebbende gegeeven des orgens tegens zig op de ploegers
kasie te laaten venden, 18 october 1795. Fol: 1127-1136.
29 october 1795
• Uw wel Edele Gestrengen naar het kasteel berigtiging daar van met
het bolwerck de diamant te begunnen vindende aldaar, 29 october
1795. Fol: 1137-1147.
26 october 1795
• Berigt omtrend de volgens rapport op den vorigen dag bespeurde
onvoldoende sfeikte en slegte consfictie der confinets mitsgaders
andere defeiten, 26 october 1795. Fol: 1148-1167.
7/11/1795
• Extract resolutie op een addres van commissarissen ter zee en te
velde ten geleide van een extract resolutie met de aan hun
toegevoegde militairen hoofd officieren om de manschappen bij
drie daar neevens gevoegde lijsten gespecificeerd in cas van alarm
onder de wapenen te brengen, 7 november 1795. Fol: 1168-1186.
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6 november 1795
• Addres voormelde en bijlaagen, 6 november 1795. Fol: 1187-1188.
31 october 1795
• Extract resolutie dat die bij een roeping ingevolge zijn wel edele
sustenue prejude cabel zal zijn voor de landerijen en Inlandsche
campongs, 31 october 1795. Fol: 1189-1212.
28 october 1795
• Korte sterkle van de 17 inlandsche compagnien so als dezelve onder
huijdigen datum sorteeren onder hunne inlandsche commandanten
over de respective inlandsche campongs binnende binnen posten
gezeekend in den omtrek van Batavia, 28 october 1795. Fol: 12131214.
• Korte sterkle van 8 inlandsche compagnien uit de respective
campongs rondsomme Batavia en vrije landen binnen de binnen
posten zo als onder Hunne respective commandanten en mindere
officieren in cas van Marm onder de wapenen zullen trekken
aanwijzende tevens hoe veel inlanders in de campongs verblijven
en dag en nagt de wagt huizen betrekken zullen te weeten, 28
october 1795. Fol: 1215-1216.
• Korte sterkle van 23 inlandsche compagnien van diverse landerijen
met bekend stelling uit welke landen dezelve geformeerd zijn
mitsgaders benaming van de respective eijgenaars te weeten, 28
october 1795. Fol: 1217-1218.
7 november 1795
• Extract resolutie op een berigt van commissarissen voornoemde
inhoudende eenige schikkingen betrekkelijk het aan de wal plaatsen
van de equipagie der scheepen, 7 november 1795. Fol: 1219-1223.
6 november 1795
• Berigt hier voren vermelde, 6 november 1795. Fol: 1224-1229.
21 november 1795
• Extract resolutie op het bij berigt van den commissaris ter zee en te
velde Fetmenger voorgestelde tot plaatzing der compagnie
Madureeser militairen op Meester Cornelis, 21 november 1795. Fol:
1230-1232.
• Berigt hier voren omschreeven, 21 november 1795. Fol: 1233-1235.
5 december 1795
• Extract resolutie op het voorgevallene in de vergadering van
generaal en Raden het poinct van defensie deeser hoofdplaats
mitsgaders op het voorkomende bij een addres door eenige des
kompagnie dienaaren en Burgers alhier overgegeeven, 5 december
1795. Fol: 1236-1247.
Zd
• Extracten uuit de korte aantekeningen van het geresolveerde in
Rade van Indie. Fol: 1248-1252.
1 december 1795
• Extract uit de korte aantekeningen van het geresolveerde in Raade
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van Indie, 1 december 1795. Fol: 1253.
4 december 1795
• Extract uit de korte aanteekeningen van het geresolveerde in Raade
van Indie, 4 december 1795. Fol: 1254-1259.
Zd
• Missive geschreeven door Heeren Commissarissen Generaal aan de
Hoge Regeering in dato van heeden. Fol: 1260-1261.
5 december 1795
• Extract resolutie op een missive van den des lands kapiteinen
Dekker en Kuvel aan den Heer Commissaris Generaal Simon
Hendrik Frijkenius betrekkelijk het logement voor de beide
equipagien van het land in cas van landing mitsgaders op twee
addressen van commissarissen ter zee en te velde, 5 december 1795.
Fol: 1262-1263.
5 september 1795
• Addres van commissarissen ter zee en te velde houdende
voordragten tot bevordering, 5 september 1795. Fol: 1264-1271.
Zd
• Missive geschreeven door Heeren Commissarissen Generaal aan de
Hoge Regeering in dato van heeden. Fol: 1272.
125

Reglement betreffende anker- en hoofdgeld voor vreemde, particuliere en
inlandse schepen.
[1794 juli 16]
1 stuk
Met bijlagen

126

Ingekomen missiven betreffende de salarissen van Compagnie-personeel in
verband met de ambtgelden.
1794 oktober 4 - 1795 januari 17
1 band
27 oktober 1794
• Opgave van den Ondergeteekenden Captain Lieutenant ter zee Wilke
Lange Renken thanks in Commando op de gewapende kotter de
patrio. Fol: 1 - 2.
12 februari 1790
• Is verstaan voor den aanstaande een vaste somma van 10000
rijksdaalders. Fol: 4.
20 agustus 1793
• Gedisponeerd zijnde op een doen den commandeur en vies
commandeur Andriessen en van Hek aan den indien gouverneur
generaal gepresenteert. Fol: 5 - 7.
21 november 1794
• Den Commandeur en opperequipagemeester Andriesse is verstaan
door den volledig extract uit de missive van de Hoog edelheden
commissarissen generaal van den 10 deezer kennisse te geeven dan
heeren commissarissen generaal aan hem en zijne successeuren in dat
ampt. Fol: 8.
10 november 1794
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•

Aan den Commandeur en opperequipagemeester WIllem Jacob Andriesse,
en zijne successeuren in dat ambt in der tijd, tot weeder opzeggens toe,
gepermitteert met particuliere scheepen en vaartuigen handel te mogen
drijven, onder volgende bepalingen. Fol: 9 - 12.
25 november 1796

•

Den vice commandeur en onderequipagemeester Zacharias van Hek
bij requeste onder het oog gebragt is verstaan. Fol: 13.
6 november 1794
• D Zutterman op den 29 Maij 1794 als capitain luitenant ter zee ben
aangesteld in bevoorens Luitenant geweest. Fol: 14.
5 november 1794
• Opgave van den Capitein ter zee Theodoor Alexander Harman. Fol:
15 - 16.
• Heeft genooten aan gagie en ontfangst, waarvan pertraheene het
afgaande worde. Fol: 17 -18.
• Cornelis van Aart capitein luijtenant ter zeeneem de vrijheid uw
hoogedelheeden volgens hoogderselve geeerde beslag de dato 6
September anno deeses in alle eerbied te berigten. Fol: 19 - 20.
4 november 1794
• Opgaaft van de ondergeteekende Johannes Wilting capitein Luijtenant
ter zee Indienst der compagnie. Fol: 21.
5 november 1794
• Den ondergeteekende de retinje wat hier boven vremt de zout op honle
te zijn in hope hier hind aan de intente van zijn hoogedelheeden voldan
te hebben. Fol: 25.
• Als dat ik ondergeteekende (H. J. Linden) in de maand Junij in den
jaaren des deinst alhier ter rheede gepresteerd en toon geplaatst op het
des compagnie schip De Diamant in mijn zelvle qualited als lijst
vertrekkende daar meede naar Ternaaten. Fol: 26 - 28.
Zd
• Den ondergeteekende in dienst als captein luijtenant beijlte generaal
Nederlands omtrend zijn ferdiensten in doven geweldig qualieteijd
geduurende weg jaaren Teijden ten primo november te 1792 tot primo
november 1794. Fol: 30.
6 november 1794
• In voldoening van het gepubliceerde op dato 6 September 1794
belangende de inkomste en Emolumenten van des compagnie
diennaar zo neemt den Needriege ondertekenaar met alle eerbied de
vrijheid te kenne te geeven. Fol: 31 - 32.
Zd
• De ondergeteekenden (J Sanberg) In voldoening van het geordoneerde
bij placaat van den 6 September lastleeden waarbij alle des compagnie
dienaaren zonder onderscheid gelast word om opgaave zijner zo vaste
als toevallig onkomsten annej zijn dienst te doen. Fol: 33 - 34.
5 november 1794
• De ondergeteekenden (S. J. Blandaun) Bij geleerde publicatie van den
6 September jogstleeden alle compagnie dienaaren gelast hebbendem
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op te geeven de inkomsten en lasten die zij uijt hoofd van hunne
ambten of ten contemptatie aan deselven hebben. Fol: 35 - 36.
4 november 1794
• De ondergeteekenden (W Muller) Bij publicatie van den 6 September
jongsteleeden, bij deeze specifiecq op te geeven de suijvere verdienten
die hij als capitein luijtenant ter zee. Fol: 37 - 38.
Zd
• Ten schuld opligtige obedientie neemt den ondergeteekende met diep
ontzag de vrijheeijd om aan de heeren gevenereende ordres ten opzigte
van de te doen opgave van de inkonsten te voldoen het ondervolgende
te suppediteeren. Fol: 39 - 42.
5 november 1794
• Ingevolge placaat van den 6 September 1794, neemt den onder
geteekende (Jan Wijn) de vrijheid om aan het setrete voldaan en daar
bij aan uw edelheed op te geeven, de inkomste die hij uit hoofde van
desselfs qualiteit heeft, aan gagie des maands. Fol: 43 - 48.
Zd
• Eerbiedigen opgaaf van den Capitein Luijtenant J van Wijn Fol: 49.
5 november 1794

•

Op ordres van uw hoogedelheedehs gerespecteerd bevel, heeft den
ondergeteekende (H. Reichman) de onder presentatie van solemneele
Eden aan uw edelheden bij desen specificq op te geven het geen hif
als captijn luijtenant ter zee van de maand September 1792 tot
Augustus 1793, Fol: 50 - 51.
30 oktober 1794
• Den ondergetekende onderdaanige dienaar Cornelis Bodewijnse
capitijn Luijtenant ter zee thans beschijden op de punt vn parel heeft
hiermeede de eer opgegeven zijne inkomste van twee jaren. Fol: 52 53.
5 november 1794
• Ingevolge placaat van den 6 September 1794 neemt den
ondergeteekende (Pieterssen) captein Luitenant ter zee en
gesaghebber van het frans fregat La Recherche met eerbied de vrijheid
te voldaen, om dan de hoogedelhedens op te geeven de inkomsten hem
die hij uit hoofde van sijn qualiteit heeft. Fol: 54 - 57.
• Om te voldoen aan het altijd hoog geeerd bevel van uw
hoogedelheeden vervat bij publicatie heeft den ondergetekende (W.
V. Aage) capitain luitenant ter zee en bescheiden op het compagnie
schip Candia te berigten dat zijn inkonsten gedurende de twee jaaren
hebben bestaan in. Fol: 58 - 59.
16 oktober 1794
• In onderdanige opvolging des inhouds publicatie heeft de
ondergeteekende (C. F. Pheuner) de eere het volgende pligtmaatigst
te verklaren. Fol: 60 - 64.
5 november 1794
• In eerbiedige voldoening van de publicatie dat de respectieve
dienaaren opgegeven haare inkomsten van hunne bedieningen
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genieten, sommarium der inkomsten 6774 rijksdaalders. Fol: 65 - 70.
• Bij placaat, hij reede twee jaaren geene andere voordeelen
hoogenaamd genoten heeft, dat uw hoog edelheedens in gunstig
consideratie zullen gelieven te neemen. Fol: 71 - 72.
3 december 1794
• In nakoming ordres bij placaat den ondergetekende Cornet der
Dragonder Lijstwagt op het onderdanigst aan te bieden een specifiquw
aantooning als toevallige inkomsten in tijd van 2 jaaren genooten
heeft. Fol: 73 - 74.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Erlach Cornet. Fol: 75 - 77.
5 november 1794
• Ingevolge de ordres in de publicatie dat hij geduurende den tijd van
twee jaar in volgende qualiteit eer gehad heeftals capitein luijtenant
van het esquadron Dragonder Lijswagt van G. Menoth. Fol: 79 - 80.
5 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J Weijesman. Fol: 81 - 86.
28 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van GJAr Guslaff. Fol: 87 - 89.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van M. J. J van Schenck. Fol: 91 - 93.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Vecleien. Fol: 95.
30 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Gtovooren. Fol: 96 - 97.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van C. H van Sluijs. Fol: 98 - 99.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Rodde Vaandrig Adjudant. Fol: 100 - 101.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
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verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Johannes Haan Luitenant. Fol: 102 - 103.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Johannes de Lorf. Fol: 104 - 105.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. F Claas vaandrig. Fol: 106.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. Sohenck. Fol: 107 - 108.
6 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Jacob Schran vaandrig. Fol: 109 - 110.
5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. C. Scheffer vaandrig. Fol: 111 - 112.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Laurens Gothe. Fol: 113 - 114.
2 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van C. F. Schleeff. Fol: 116 - 118.
30 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Htunne Julien. Fol: 120 - 121.
31 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. Lilattoa. Fol: 122 - 123.
1 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Johan Laurens Groot. Fol: 124 - 126.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van S. Lijn. Fol: 128 - 129.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van M. Reinsurt. Fol: 130 - 131.

H O G E C O M M I S S I E | 1562

5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Jon Rulach. Fol: 132 - 133.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Mathey. Fol: 134 - 135.
31 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van L. L Koch. Fol: 136 - 137.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. S Muller. Fol: 138 - 139.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Daniel Wolff. Fol: 140 - 141.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Carel Chrhard. Fol: 142 - 143.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van A. A. W. C. Von Pollniz. Fol: 144 - 145.
31 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Carel Leopold Sperber. Fol: 146 - 147.
5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd.
Fol: 148 - 149.
30 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Mathis Erede. Fol: 150 - 151.
4 december 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd..
Fol: 152.
5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van August van Denin. Fol: 154 - 155.
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3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van D. B. H. Trosien. Fol: 157 - 158.
2 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Benin Paul Durengh. Fol: 159 - 162.
31 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Buighaven. Fol: 163 - 164.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van H. Pollaud. Fol: 165 - 166.
31 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van V. Nage. Fol: 167 - 168.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van P. Luitenderen. Fol: 169 - 170.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Christian Neuman vaandrig. Fol: 171 - 172.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van A. Blus. Fol: 173 - 174.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van C. A. Prohl. Fol: 176 - 177.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. H. Reinhardt. Fol: 178 - 181.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van During. Fol: 182 - 185.
3 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Fr. Chambon. Fol: 186 - 187.
4 december 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
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verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van H. C. Vette. Fol: 188 - 189.
5 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Willem Diderik Pielat. Fol: 190 - 193.
31 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van P. Dumoulon?. Fol: 194 - 197.
29 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van F. van der Zeegel. Fol: 198 - 199.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van L. Jacobsz. Fol: 200 - 202.
5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Bartel. Fol: 204.
6 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. Jans. Fol: 205 - 206.
30 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. J. Gressing. Fol: 208 - 209.
3 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Anthoon Pigeon. Fol: 210 - 211.
1 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. Georg Graaf. Fol: 212 - 213.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Jacob Godreried Heinsen.. Fol: 214 - 216.
29 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Johan Julius Bohl. Fol: 218 - 220.
1 november 1794
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•

Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van D'Ormanceij. Fol: 222 - 224.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van H. De Groot. Fol: 226 - 227.
20 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Akhmad Jaffar Soemang. Fol: 228 - 229.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Le Sederus. Fol: 230 - 233.
25 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Daing Sejero Marophaij Mabelo Danigs Mataro. Fol: 234.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Dirk te Boekhoost. Fol: 235 - 237.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Johann Adolph Juglez. Fol: 239 - 242.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van B. Dumer. Fol: 243 - 245.
4 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van W. M. Dorker. Fol: 247.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van W. M. Dorker. Fol: 248 - 249.
Zd
• Naschrift de overige verstrekt. Fol: 250.
• Aantoning van het meerdere en mindere geeischt door de Provisionaal
Benne Regent van des compagnie buite ziekenhuijs. Fol: 251.
• Aantoning van de maandelijkse uitgaan aan de Dienaar. Fol: 252.
• Aantoning der uitgaave voor de maand Julij 1794. Fol: 253.
• Aantoning der uitgaave voor de maand Augustus 1794. Fol: 254.
• Lijst van verbruikte Medicijnen. Fol: 255 - 256.
• Lijst van verbruikte Medicijnen in de maand Augustus 1794. Fol: 257
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- 258.
1 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van T. B. Fruijdenhames. Fol: 259 - 261.
5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Gerrit van Alven. Fol: 263 - 264.
15 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van A. L. Sassoy. Fol: 265 - 268.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Franciscus Carolus Henricus Assmus. Fol: 269 - 271.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van T. H. B. Cordesius. Fol: 273 - 276.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. C. Woulersz. Fol: 277 - 278.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van A. M. Schelke. Fol: 279 - 280.
5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van W. Sthoeitemarcks. Fol: 281 - 284.
21 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. S. Foxes. Fol: 285 - 287.
31 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Jan A. L.. Fol: 289 - 290.
1 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. D. Marc. Fol: 292 - 294.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
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van J. Deetloff. Fol: 296 - 298.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van S. V. Duijne. Fol: 300-303.
6 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Godfried Wilhelis Wilke. Fol: 304 - 306.
27 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van B. Schevten. Fol: 308 - 309.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Shi Ceeremans. Fol: 310 - 312.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. Schelhas. Fol: 314 - 316.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van P. Z. La Marche. Fol: 318 - 320.
November 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. J. S. Nijvers. Fol: 322 - 324.
Oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van F. W. Nicolaas. Fol: 326.
5 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van M. Sijmonsz. Fol: 327 - 330.
3 november 1794
• Aanwijzing van zodanige uitgaan en ontfangst van den capitain der
Papangers. Fol: 331 - 332.
4 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Ratna. Fol: 334.
1 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende

H O G E C O M M I S S I E | 1568

verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd..
Fol: 335 - 339.
27 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Mohammad Pridan Tosilat Babadak. Fol: 341 - 346.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Mochamad Abdul Latip. Fol: 347 - 348.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Abdul Carim Badoulo. Fol: 349 - 350.
20 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Pacodjang Taloet Sale. Fol: 351 - 353.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Adam. Fol: 355 - 356.
15 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Moor. Fol: 357.
3 november 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Samie Bazak Bachman. Fol: 358 - 360.
23 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Joisalitta Wangsa Nagara. Fol: 362 - 363.
27 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Hakiem Walieoulo. Fol: 364 - 366.
20 oktober 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Abdul Rasiep Jalal. Fol: 368.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Mohamad Soeta Wangsa Nagara. Fol: 369 - 372.
15 januari 1795
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende

H O G E C O M M I S S I E | 1569

verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Jacob Shettler. Fol: 373 - 374.
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Hillebrandt. Fol: 375 - 376.
31 december 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van C van Amfihilet. Fol: 377 - 379.
6 januari 1795
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van Buller van Naerssen. Fol: 381 - 382.
31 december 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van J. Banisman. Fol: 383 - 385.
Zd
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van D. Barbier. Fol: 387 - 389.
31 december 1794
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd.
Fol: 391 - 392.
17 januari 1795
• Ingevolge Publicatie van den 6 September 1794 den ondergeteekende
verpligt, eene eerbiedige aantoning te doen met uijtgave voor de tijd
van G. T. Evers. Fol: 393 - 394.
127

Ingekomen missiven en inspectie-rapporten van F. Beynon (Bantam)
betreffende passerende schepen.
1794 november 21 - 1799 oktober 6
1 band

128

Kopie-ingekomen missive van A. van Braam van Houckgeest c.s. aan de
Commissie tot den directen vaart en handel op China betreffende hun
werkzaamheden.
1795 januari 11
1 stuk

129

Minuut-resoluties van de commissarissen ter zee en te velde betreffende het
plan tot defensie ingeval van een Franse aanval (in opdracht van de
commissarissen-generaal).
1795 februari 19 - 1795 juli 15
1 band
Deze archivalia behoren tot het archief van de commissarissen ter zee en te
velde.

130

Bijlage bij de resoluties houdende een plan tot verbetering van het
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schoolwezen.
1795 maart 7

1 stuk

131

Extract-missiven en -resoluties betreffende de suikercultuur op Java.
1795 juli 4 - 1799 februari 1
1 deel
18 december 1797
• Extract uit de Missive van den Heer GG aan de HR, betreffende
het jaarlijks retour an suijker voor Nederland, en om ten dien
einde de leverantien van dat artikel op Java's Noord Oostkust
en Cheribon op eene aanzienlijke wijse te vermeerderen doch
de omstandigheeden der tijden, en de bedugting dat er geen
fondsen genoeg bij de compagnie zouden aanhanden zijn om
die onderneming voort te zellen deeden zij nide maand
Augustus van dat jaar besluiten om deselve voor eerst op te
schorten. Fol: 1-15.
16 december 1797
• Extract uit de Missive van den Heer GG aan den Heer Johan
Fredrik Baron van Reede tot de Parkeler raad Extra Ordinair
van Indie en Governeur en Directeur van Java's Noord Oostkust
benevens de Leeden van den politicquen Raad aldaar
Resideerende Semarang, betreffende andere middelen tot
vermeerdering der handel u nisten van de compagnie is bij ons
overwegging gekomen eene aanmerkelijke vergrooting van het
jaarlijks retour van suiker voor Nederland welke egter niet zal
kunnen worden geeffectueerd ten zij de leverantie van dat
artikel ten Gouvernemente gebragd werde tot op eene
hoevelheid van twee en dartig duizend pikols, ot vier milloenen
ponden in het jaar. Fol: 16-23.
6 april 1797
• Extract uit de Missive van den Heer CCG, houdende eenige
voorlopige informatien betrekkelijk de geordonneerde extensie
der suijker culture op Java, en rouleerende over het ambtgeld
van gemeelde gouverneur voor het jaar 1797. Fol: 24-32.
22 juni 1799
• Extract uit de resolutien aangaande de uitbruding der suiker
culture op java, en de door den heer comissaris generaal
Nederburg aldaar ten dien einde gemaakte hikkingen, zo heeft
de heer commissarisen gouverneur generaal van Overstraten
gedeclaireerd, dat aan zijn hoog edelheid omtrent de gemelde
schikkingen verscheide zwarigheden zijn voorgekomen. Fol:
39-47.

132

Stukken betreffende de inspectiereis van Nederburgh
naar Java's Noordoostkust.
1798 april 14 - 1798 april 24

133

1 omslag

Missive van P. Engelhard aan Nederburgh betreffende diens reis van
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Oost-Java naar Batavia.
1798 augustus 25

1 stuk

AANVULLINGEN 2003
134

Kopie-brieven aan het Comité tot de Oostindische Handel en Bezittingen
1797 december 30, 1798 september 24, 1798
1 omslag
oktober 29, 1798 december 22; 1799 oktober 9
Oud Hoge Regering 4218.

30 december 1797
• Aan het Committee tot den Oost Indische Handel en
Bezittingen betreffende verzoek om de scheepen en ladingen.
Fol: 1.
24 september 1798
• Aan het Committee tot den Oost Indische Handel en
Bezittingen betreffende klagten dat de Hollandsche en
Fransche esquader bestemming niet hebben mogen bereijken.
Fol: 2-28.
29 oktober 1798
• Aan het Committee tot den Oost Indische Handel en
Bezittingen over de weder uitzending als Raad Extra Ordinair
van Indie en Commissariss tot den inlander van den in 1795 op
gezonden Raad van Justitie Mr Christianus Henricus
Christophorus Wegener en aantooning der gronden waarom
men ter die tijd tot die opzending heeft moeten overgaan. Fol:
29-54.
22 december 1798
• Aan het Committee tot den Oost Indische Handel en
Bezittingen betreffende aanbieding van een berigt en elucidatie
van den geweezen Gezaghebber van Gouvernement Francois
van Boeckholtz. Fol: 55-56.
9 oktober 1799
• Aan het Committee tot den Oost Indische Handel en
Bezittingen betreffende ontvangen de missive van den 4
januarij 1798 betrekking hadden tot Batavia en het ressort van
dien. Fol: 57-96.
135

Stukken afkomstig van de Commissaris tot en over de Inlandse
Zaken, H. Wegener.
1798
1 omslag

136

"Berigt van de heer Raad Extra Ordinair Neun op het request van de
vendumeester Schultz en Bijlagen waar agter is gevoegd een schriftuur
van den heer C en GG Alting daar toe relatief". Rapport van C.M. Neun
betreffende een onderzoek naar de door vendumeester Schultz bij
rekest ingebrachte beschuldigingen tegen de gewezen kassier van het
vendukantoor Jacob van Heemskerk Heemskerk, met bijlagen.
1795 september 19
1 band
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N.B."Vide verbaal 26 september 1795"

19 september 1795
• Berigt van den Heer Raad Extra Ordinair Conraad Martin Neun op
het request van den Vendumeester Johannes Christoffel Schultz
over behelsende doleantien en beschuldigingeten opsigte der slegte
directie, en moet willige verwaarloosinge, pligt verzuijrn, en
onagtzaamheid van den geweezene Cassier Jacob van Heemskerck.
Fol: 1-10.
28 mei 1795
• Berigt van Jacob van Hemskerck aan Pieter van De Weert en
Conraad Martin Neun over vijf articulen, met last inseriptics op re
geeven, en aan te wijzen hoedanig het geleegen is ten op sigte der
door den vendumeester Johannes Christoffel Schultz. Fol: 12-40.
Zd
• Berigt van Jacob van Hemskerck aan Pieter van De Weert en
Conraad Martin Neun over gecertificeerd dat we van de gouverneur
en raad van Padang alle schatten van het nederlandse bedrijf hebben
ontvangen. Fol: 41-42.
18 augustus 1781
• Copia quitantie van de engelschen wegens de overgave van Padang
den 18 augustus 1781. Fol: 43-44.
21 december 1789
• Brieven van Johannes Christoffel Schultz gedaterd 21 xber
(december) 1789 over memorie van redres voor het vendu comptoir
so in het generaal ter observatie voor vendumeesteren, als in het
bijsonder voor den cassier. Fol: 45-48.
Zd
• Ongeteekende memorie van redres voor het vendu comptoir zoo in
het generaal ter obeservantie van vendumeesteren als en bijzonder
voor den cassier. Fol: 50-51.
20 april 1793
• Resolutien genomen bij stads vendumeesteren zeederd den 8
september 1790 den 20 april 1793. Fol: 53-73.
14 juni 1793
• Request van Johannes Christoffel Schultz, Jacob van Hemskerck,
en Isaac Cornelis Domis aan commissarissen generaal over tellinge
der ontvangene vendu permingen zeedert primo (1) januarij 1790
tot ultimo (31) october 1794 onder mij berustende. Fol: 74-78.
28 mei 1795
• Extract uit de memoriaal tellinge der ontvangene vendu permingen
zeedert primo (1) januarij 1790 tot ultimo (31) october 1794 onder
mij berustende. Fol: 79-87.
Zd
• Extract uijt de Generaale salaries reekeninge van primo (1) januarij
1776, tot ultimo 7ber (september) 1780. Fol: 88-90.
28 mei 1795
• Extract uijt de Generaale salaries reekeninge zedert den 13 october
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•
•
•

Zd

137

•

1789 tot ultimo (31) october 1794.. Fol: 91-93.
Memorie van bij diverse salaries reekeningen ten lasten grbragt en
gedetraheerde intrest penningen. Fol: 94-95.
Memorie der uit verstrekte vendu penningen in den jaare 1777-1778
on 1779 blijkens quitantie boeken van die jaaren. Fol: 96-135.
Extract uit de particulieren casse boek weegens genootere 3
percento op het voor uit verstrekte vendupenningen op betaalde
intrest aan diverse persoonen, en andere extra ordinair comptoir
onkoosten,p zedert ultimo (31) october 1789 tot ultimo (31) october
1794. Fol: 136-137.
Een schriftuur van den Heer Commissaris Generaal Willem Arnold
Alting daar toe relatief Fol: 139-190.

Net-generale resoluties.
1795 december 12 - 1796 juli 9
1 band
9 december 1795
• De heer commissaris generaal nederburgh communiceert de
afzending eener verzeegelde missive aan den heer commisarissen
generaal Frijkenius, Alting en Siberg. Fol: 1-8.
26 december 1795
• De heer commissaris generaal nederburgh communiceert de door de
heeren commissarissen generaal Alting en Siberg aan de Hoge
Regeering gegeevene informatie van het door hoogst der zelver
gedeclareerde over de zuijvere inkomsten van den visitateur
generaal en verdere hier nevens gemelde ambagts lieden. Fol: 9-28.
29 december 1795
• Den visitateur Gezaghebber Neun verzogt hebbende uit gemelde
ampt van visitateur generaal te moge worden ontslagen. Fol: 29-30.
9 januari 1796
• De heer commissaris generaal Nederburgh comuniceert een copie
translaat missive door den prins van oranje uit engeland geschreeven
verzoekende voorts de hulp der Hooge Regeering in het reclameeren
van eene op Java agtergelaten collectie van natuurlijke historie door
de heeren D'entrecasteaux. Fol: 31-52.
16 januari 1796
• Is goedgevonden copie translaat missive van prins van oranje de
hoogst regeering te communiceeren de heer commissaris generaal
Nederburgh produceert 10 stukts tabelen der inkomsten van de eerste
en tweede secretaris den Hoge Regeering en nevesgemelde
ambagtslieden. Fol: 53-83.
23 januari 1796
• De Heer Commissaris Generaal Nederburgh de door de Hoge
Regeering gemakt alteratie in de conditien tot verhuring van een
compagnie schip aan Arnold en Perrot. Fol: 84-106.
30 januari 1796
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• De Heer Commissaris Generaal Nederburgh produceert 8 stuks
tabelen aan wij zende de inkomst van den eerste adjunct en verdere
gezwore klerken ter secretarij. Fol: 107-133.
6 februari 1796
• De Heer Commissaris Generaal Nederburgh communiceert een door
den commissaris door tot den inlander aan hoogst den zelven
opgegeeven hulp middel in het gebrek aan contanten. Fol: 134-140.
13 februari 1796
• De Heer Commissaris Generaal Frijkenius produceert een aan
Hoogstdezelve gerigte missive van den capitain Dekker en Kuvel
dato 9 dezer. Fol: 141-154.
20 februari 1796
• Geresumeerd en gearresteerd de resolutien van den 13 e deeser
betreffende lecture van een adres van den fiscaal popkens
verzoekende satisfactie wegens het voorgevallene bij de aan haling
van smokkel goederen van den Americanse capitain William
Marrener van het schip The Eliza. Fol: 155-188.
5 maart 1796
• Zijn geresumeerd en gearresteerd de resolutien van den 20 februarij
jongstleeden betreffende extentie meede ten zelven dage bij
rondleezing is gearresteerd genomen op een Addres van den water
fiskaal en provisioneel advokat fiskaal van Indie Mr. Willem
Popkens. Fol: 189-209.
12 maart 1796
• Op de te kennen bedugtiging van den burger Arnold en verdere
participanten het aan hun afgestaand compagnie schip Westcappelle.
Fol: 210-215.
19 maart 1796
• Missivens aan de Hoge Regeering requireerende de eene haare
Consderatien nopens de het fournissement van ongemunt gond en
zilver. Fol: 216-224.
2 April 1796
• De Heer commissaris generaal Nederburgh communiceert Hoogst de
zelfs gehonden directie omtrent een aan Hoogst den zelve ingediend
berigt door den commissie van schepenen. daar bij bedeelende
hunne vrugteloose deliberatien over de zaak tuschen het officie
fiskaal en den Americaansch capitain Marrenner. Fol: 225-257.
9 april 1796
• Lecture eener missive van Heeren Meesters het Americaansch schip
The Superbeals mede den zelver reflexien op de voordragt van
Heeren Commissarissen Generaal relatif de overvoer van Chinasche
producten naar derwaarts met de retour scheepen Fol: 258-288.
18 april 1796
• De Heer Commissaris Generaal Nederburgh communiceert het
consintement der overige Heeren Commissarisen Generaal tot uitstel
van besoigne waar omtrent de Heer Commissaris Generaal Frijkenius
het novenstaande reflecteert ten opzigten de afdoening der zaak van
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capitain Kuvel. Fol: 289-315.
23 april 1796
• Geleide van een extract resolutien betrekkelijk de twee hier
opgebragte scheepen Amerika en Enterprise. Fol: 316-358.
28 april 1796
• Missive verzoeken van den tot tweede resident van Palembang
aangestelden boekhouder Christiaan Hendrik Kramer om te mogen
worden besgunstigd met de titul en rang van onderkoopman en van de
weduwe van wijlen den koopman en resident van Joana Pieter van
Campen Aelmans gearresteerd negotiatie van 6 percent van ijders
bezittingen. Fol: 359-380.
7 mei 1796
• Verzoek van den kapitein ter zee Johan van Stralen omtrend zeekere
verdering van een duijsend spaansematten gedaan door den
gezaghebber van het Amerikaansch schip The Superbe voor deselfs
transport naar Nederland. Fol: 381-411.
12 mei 1796
• Lecture van een request van den gewesen administrateur crose om
gereleveert te worden van de hem opgelde belasting wegens het ijzer
magazijn. Fol: 412-434.
21 mei 1796
• De Heer Commissaris Generaal Frijkenius produceert een aan
Hoogstdezelve aanteekenningen betrekkelijk den gewesen directeur
generaal van de Graaf. Fol: 435-471.
28 mei 1796
• Christiaan Faupel en Frans Michiel Kilian presteeren eed als ordinair
klerken bij de Hooge Commissie genoome besluiten op eene missive
der Hooge Regeering betreffende missive van de Hoge Regeering
van Indie en bijlagen aan Heeren Commissarissen Generaal gerigt in
dato 27 meij jongstleeden. Fol: 472-498.
4 juni 1796
• Berigt van den capitain der Chineesen nopens de hier vooren
gemelde leverantie van Chineesche manschappen voor de batterijen.
Fol: 499-523.
11 juni 1796
• Missive aan de wel edele Hoog Achtbaare heeren bewindhebberen
aan de Hoge Regeering betreffende promotion van militaire
officieren onder officieren en gemeenen. Fol: 524-538.
18 juni 1796
• Consideratien van den cheff der artillerie Barbier over
voorschreeven materie ingeschrifte eene situatie kaart vertoonende
alle de voorschreeven Batterijen so als deselve bevonden zijn bij de
inspectie behoorlijke plans van de veranderingen en nieuwe werken
door voorname. Fol: 539-555.
25 juni 1796
• Rapport van den secretaris walbeck dat de Heer Commissaris
Generaal Frijkenius met de voorige dispositien conformeert met
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verdere uit zondering der dispositie omtrent het verzoek van den
capitain Babcock. Fol: 556-575.
29 juni 1796
• De Heer Commissarissen Generaal Nederburgh communiceert een
particuliere brief van den gewesen commissaris aan de kabo de
goede hoop Abraham Josias Sluisken. Fol: 576-581.
2 juli 1796
• Request van den Bootsmaan benders als bemeling op edam om
remissie zijner sententie aan den raad van justitie gezonden. Fol:
582-598.
9 juli 1796
• Dispositien op de instantien van drie Chineesen relatief hun debet
aan de amfioen societait. Fol: 599-636.
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3. PENUTUP
Inventaris Arsip Commissarissen-Generaal S.C. Nederburgh,
S.H. Frijkenius C.S. Van De Verenigde Oostindische Compagnie En
Taakopvolgers (Hoge Commissie) 1791 – 1799 sebagai sarana bantu
penemuan kembali arsip statis yang disimpan di Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) ini telah disusun secara sistematis dan sesuai dengan
Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan Peraturan
ANRI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis serta
Standar Prosedur Operasional Aparatur Pemerintah (SOP-AP) pengolahan
arsip statis.
Informasi arsip yang tertuang dalam inventaris ini diharapkan
dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat, serta bermanfaat
untuk kepentingan publik. Tim penyusun selalu terbuka untuk menerima
masukan dari para pengguna demi peningkatan kualitas aksesibilitas arsip.
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INDEKS
Cara menggunakan indeks:
Indeks ini disusun berdasarkan seri arsip pada inventaris arsip Hoge Commissie. Untuk
menggunakan indeks, pengguna arsip dapat melihat berdasarkan nama orang, nama tempat, dan
nama kapal. Angka pertama mengacu pada nomor arsip, sedangkan angka berikutnya mengacu
pada folio arsip di nomor arsip tersebut.
Contoh:
Pengguna ingin mencari nama Cornelis van Aart, maka pengguna disarankan untuk melihat
nama belakang, yaitu Aart di di indeks nama tiap-tiap seri. Misalkan “Aart” ada di indeks nama
di seri Besluiten, dan ditunjukan dengan angka 5: 575, 6: 1100, 15: 888. Maka pengguna dapat
meminjam nomor arsip 5, 6, dan 15. Kemudian, pengguna melihat folio 575 di nomor arsip 5,
1100 di nomor arsip 6 dan 888 di nomor arsip 15.

Seri Besluiten (Notulen dan Resolutie)
Indeks Nama
Aa, Petrus Dorotheus Maria van der
Aanzorg, Ignatius
Aarson, Pieter van
Aart, Cornelis van
Abraham, Wouter
Acker
Acker, Nicolaas
Ackerveld, Johanes
Addens,Jan
Adriaan van Hall
Adrianus, Cornelis
Agtbaare, Wel Edele
AItrog
Akker, Nicolaas
Al, Jan
Alarm, Cas van
Albert Coblijn (kapitein)
Albertus, Jacobus
Albi, Hario
Alexander Coffin Junior
Alphen, D: F van
Alting, Willem Arnold

4: 83, 15: 112
4: 478
2: 904
5: 575, 6: 1100, 15: 888
11: 323-324
4: 100
2: 465, 2: 487, 2: 519, 4: 96, 4: 100, 4: 130, 15:
134, 15: 140
1: 163
9: 156
2: 630, 2: 690
3: 275-276, 5: 656, 12: 47, 15: 1010
6: 1169, 6: 1171
2: 821
3: 161
15: 982
9: 127, 9: 182, 9: 186
2: 667
5: 893-894
6: 1425, 6: 1480
2: 630
12: 126
3: 17, 3: 308, 3: 314, 3: 326, 3: 327, 4: 100, 4:
105, 4: 110, 4: 112, 4: 118, 4: 131, 4: 168, 4:
180, 4: 185, 4: 193, 4: 210, 4: 267-268, 4: 268, 4:
276, 4: 51, 4: 54, 4: 60, 4: 71, 4: 74, 4: 75, 4: 76,
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Amman, Johan Anthonij
Anastasio, Domingo
Andiesse, Willem Jacob
Andries, Hendrik
Andriesse
Andriesse , Fessiere
Andriesse (commandeur)
Andriesse, Jan
Andriesse, Willem Jacob

Andrieszen
Andringa, Willem Ruth van
Angelbeek, Johan Gerard
Anthonij Joaquin Dosrijs Portugal
Anthonij van Watering, L'annable
Josephine
Anthonio Joaquim (capitein)
Aran vander Poel
Arends, Jan
Arends, Johannes
Arkeborit, Jacobus
Arkenbout, Jacobus
Arlt, Godfried
Arnold

4: 86, 5: 588, 5: 650, 5: 669, 5: 679, 5: 683, 5:
693-694, 5: 707, 5: 866-867, 5: 867, 6: 1109, 6:
1119, 6: 1162, 6: 1164, 6: 1199, 6: 1210, 6:
1218, 6: 1220, 6: 1270, 6: 1274, 6: 1291, 6:
1293-1294, 6: 1306, 6: 1332, 6: 1338, 7: 1658, 7:
1681, 7: 1686, 7: 1688, 7: 1704, 7: 1735, 7:
1772, 8: 173, 8: 187, 8: 199, 8: 202, 8: 206, 8:
217, 8: 225, 8: 235, 8: 237, 8: 276, 8: 302-307, 8:
310, 8: 310, 11: 131, 11: 220, 11: 355, 11: 372,
11: 4, 11: 53, 11: 53, 15: 10, 15: 1001, 15: 1063,
15: 116, 15: 12, 15: 13, 15: 156, 15: 165, 15: 17,
15: 19, 15: 195, 15: 2, 15: 21, 15: 26, 15: 28, 15:
285, 15: 291, 15: 3, 15: 31, 15: 379, 15: 4, 15: 5,
15: 573, 15: 581, 15: 584, 15: 601, 15: 63, 15:
655, 15: 66, 15: 68, 15: 7, 15: 729, 15: 757, 15:
77, 15: 770, 15: 772, 15: 779, 15: 792, 15: 804,
15: 846, 15: 851, 15: 899, 15: 91, 15: 912-913,
15: 96, 15: 97, 15: 99, 16: 10, 16: 117, 16: 174,
16: 26, 16: 81, 16: 88, 16: 92, 17: 17, 17: 21, 17:
269, 17: 287, 17: 328, 17: 330
2: 525
11: 257-258, 11: 387
6: 1191, 15: 188, 15: 695
12: 168
4: 115, 4: 494, 5: 611, 6: 1170, 9: 167, 9: 175,
16: 278
9: 130
15: 164
11: 60
4: 113, 4: 455, 5: 546, 5: 565, 5: 577, 5: 583, 5:
694, 5: 816-817, 6: 1062, 6: 1219, 7: 1833, 9: 23,
9: 26, 9: 92-93, 11: 336, 15: 1063, 15: 1084, 15:
282, 15: 831, 15: 837, 15: 871, 15: 892-893
3: 315
6: 1208
6: 1462
2: 648
2: 554
2: 692
2: 541
8: 234
13: 817
3: 6
2: 908
13: 711
11: 201, 12: 17
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Arnold, Christiaan Louis
Arnoldus Constantijn
Arnoudst, Cornelis van Citters
Asmus
Augustus Joseph Appelgard
Auribeau, de
Awitmahl
Baane, Jan Cornelis
Baas, Lodewijk Reaal de
Babcock, Adam

Baer, Jan Pieter de
Baggers, Wijnand Lucas
Baillieuw,
Maas, Nicolaas
Balen
Balje, Jacobus Martinus
Balmain, Charles Joseph
Bane, Jan Cornelis
Bangeman
Bangeman, H.P.
Bangeman, Jan Andries
Bangeman, Pieter
Baning, Kurel
Barbier
Barbier, Dominicus Michel
Barbier, Michiel
Barends, Jacobus Paulus

Barendze, Hans
Bareslorskij, Jan Pieter
Bark, Chialoup
Barkeij, Anthonij
Barneveld, W: H van
Barrington
Basel, Jan Hendrik Senn van
Basel, Jan hendrik van
Basel, Matthys Senn van
Basel, Willem Adriaan Senn van
Basje, Jacobus Martinus
Baumgardt, J.P.
Bazel
Beckman, Willem

4: 180, 4: 208, 11: 353, 11: 431, 12: 5
4: 58
17: 182
4: 324
2: 642
5: 562
5: 599
5: 554, 7: 1732, 15: 844
6: 1409
4: 407, 4: 408, 4: 416, 4: 423, 4: 427, 4: 428, 4:
460, 4: 489, 15: 652, 15: 653, 15: 654, 15: 656,
15: 666, 15: 671, 15: 742
2: 524-525, 2: 527-528
5: 545, 15: 828, 17: 34
5: 908
1: 154
7: 1603
7: 1604, 11: 85, 16: 54
6: 1175
16: 196, 16: 197
15: 75
11: 50, 11: 88, 11: 177
4: 59
3: 304-309
9: 883, 12: 241, 12: 273, 12: 277, 12: 278, 12:
294, 12: 429, 12: 430, 17: 224
11: 135
12: 183
5: 569, 5: 570, 5: 571, 5: 601, 5: 815-816, 5: 816,
5: 966, 6: 1505, 6: 1509, 8: 476, 15: 878, 15:
879, 15: 882, 15: 883, 15: 838, 15: 930
2: 871
8: 366
7: 1638
4: 178-179, 6: 1068, 15: 277
12: 398
1: 118, 1: 137, 1: 391-392
8: 66, 8: 389
12: 5
5: 679, 15: 1044, 15: 1055, 15: 1056, 15: 1058
13: 792
16: 53
1: 98, 1: 300
4: 190
5: 893
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Becquet (kapitein)
Beijmon, Fredrik Hendrik
Beijnen, Elias Jacobus
Beijnon
Beijnon, Elias Jacobus
Beijnon, Frederik Hendrik
Beijnon, Fredrik Hendrik
Beijnon, Jan Daniel
Bekker Teerlink
Bellardiere, La
Belmer, Gerrit
Bengtson
Bensel, Johan
Benteling, Coenraad
Berckel, E. F van
Berg
Berg, Jacobus Johannes van den
Berg, Johanna Gerardus van den
Berg, Johannes Jacobus van den
Bergh
Bergh, Adreaan
Bergh, Egbertus
Bergh, J.J van den
Bergh, Martenus Adriaan
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