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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archief:
Archief van Jacob Pieter van Braam
Periode:
1735 - begin 19e eeuw.
Archiefnummer:
1136
Omvang:
3,5 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief , Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Vice-admiraal. Bevat ambtelijke stukken betreffende marine- en koloniale zaken.
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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Het archief is volledig openbaar
CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste
eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met
de verkorte aanhaling:
VOLLEDIG:
Nationaal Archief (NA), Den Haag,
Archief Jacob Pieter van Braam
nummer toegang 1.10.11.02, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, Van Braam, 1.10.11.02, inv. nr......
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ARCHIEFVORMING
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Jacob Pieter van Braam, geboren te Werkhoven bij Utrecht in1737, trad in 1748 als adelborst
in dienst bij de Admiraliteit van Amsterdam en nam als zoodanig deel aan eenige tochten naar
Curaçao; in 1753 werd hij bevorderd tot luitenant, in 1758 tot kommandeur. In laatstgemelde
hoedanigheid was hij tegenwoordig bij verschillende kruistochten in de Middellandsche zee
en in West-Indië. Naderhand ging hij over in dienst van de Oostindische Compagnie en
vertrok in 1764 naar Indië als gezagvoerder van den Compagniesbodem Amerongen. in 1767
werd hij aangesteld als equipagemeester in Bengalen. In 1773 uit die betrekking eervol
ontslagen, keerde hij in 1776 op het Compagniesschip De Jonge Lieve in het vaderland terug.
Na kort daarop den dienst bij 's lands zeemacht te hebben hervat, werd hij in 1782 benoemd
tot opperbevelhebber van een naar Oost-Indië uitgezonden oorlogssmaldeel, waarmede hij in
1784 Riouw tot onderwerping bracht. Na in December van dat jaar teruggekeerd te zijn, begaf
hij zich in april 1785 naar Ceilon, teneinde de ontruiming van de plaatsen en factorijen op dit
eiland en op de kust van Koromandel, waartoe de Engelschen volgens het vredesverdrag van
1784 verplicht waren, doch die zij onder allerlei voorwendsels uitstelden, door de
tegenwoordigheid van zijn eskader te bevorderen en tegelijkertijd de vorderingen van den
keizer van Kandia op de Compagnie zooveel mogelijk te helpen beteugelen. In 1786 in
Nederland teruggekeerd, werd hij in 1788 tot schout-bij-nacht en in 1792 tot vice-admiraal
bevorderd. In 1794 werd hij ter vervanging van wijlen den vice-admiraal Justus Boot
benoemd tot inspecteur van het kort te voren opgerichte korps scheepsartilleristen. (Vgl. den
brief aan Van Braam van J. van Peer van 27 maart 1794 en Van Braams antwoord van 30
maart 1794 in nummer 142 van dezen inventaris.) Hij overleed in 1803.
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
AFDELINGEN I EN II
De papieren van de vice-admiraal J.P. van Braam, wier beschrijving hier wordt medegedeeld,
bestaan strikt genomen uit twee afzonderlijke afdeelingen, die resp. in 1914 en 1915 door zijn
achterkleinzoon den heer W.H. van Braam aan het Algemeen Rijksarchief (heden Nationaal
Archief) ten geschenke zijn gegeven. De in 1914 geschonken stukken zijn weliswaar reeds
beschreven in het vorig jaarverslag, doch aangezien zij met die van 1915 uitteraard één geheel
vormen was het wenschelijk ze tegelijk met deze nogmaals in den hierachter volgende
inventaris op te nemen. Deze laatste is dus te beschouwen niet als supplementaire, maar als
een volledige beschrijving van al de Van Braam papieren, die in 1914 en 1915 in het bezit van
het Algemeen Rijksarchief zijn gekomen. Met het oog hierop scheen het tevens niet
ongedienstig aan dezen inventaris een vollediger levensschets van Van Braam te laten
voorafgaan dan die, welke vóór de beschrijving van 1914 is geplaatst.
AFDELING III
Van de heer W.H. Braam te Amsterdam, door bemiddeling van de Gemeente-archivaris, ten
geschenke ontvangen: Papieren afkomstig van de vice-admiraal J.P. van Braam. 18e en begin
19e eeuw.
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BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN
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I STUKKEN VAN JACOB PIETER VAN BRAAM VERWORVEN IN
1914

301

Relaas van de "revolutiën in Barbareyen voorgevallen."
1727-1737

1 stuk

302

Beschrijving van de reede van St. Helena en Spithead door den vice-admiraal
Cornelis Schrijver, met zeevaartkundige aanteekeningen over de kust van
Marokko en het vaarwater van de Cassiopes en bij Lissabon.
1735 en 1737
1 stuk

303

"Remarques genomen by den capiteyn George de Visscher gedurende de reyze
na Curaçao, dienende tot goede onderrigting van 's lands officieren, die nooyt
in de West-Indiën geweest zijn."
1737-1738
1 stuk

304

"Instructie (van denzelfde?), dienende tot het passeeren der Oost-en
West-Caiques, alsmede eenige annotatiën voor de West-Indiën.
18e eeuw

1 stuk

305

Aanteekeningen omtrent merken, peilingen, stroomingen enz. langs de
Nederlandsche en Engelsche Noordzeekust, de kusten van Portugal, Spanje en
de Middellandsche zee, de vaarwaters bij Madeire, Curaçao enz. (defect).
18e eeuw
1 stuk

306

Aanteekeningen weegens de Noordzee, 't aandoen der Hoofden en verder 't
Canaal door, zoo ten aanzien van de coersen als gronden en merken" (door J.P.
van Braam?).
18e eeuw
1 stuk

307

Aanteekeningen omtrent merken, ankerplaatsen, peilingen enz. bij Coruna,
Cadix en in de Middellandsche zee.
18e eeuw
1 stuk

308

"Annotatiën en observatiën van courssen, miswyzings en winden in het
vaarwater tusschen Zeeland en Mauritius."
18e eeuw
1 stuk

309

"Instructie wegens het aandoen en passeeren van 't Canaal met een
zuydwestlyke wind", vastgesteld door de Vergadering van Zeventien der
Oostindische Compagnie.
1754 maart 22
1 stuk

310

Zeilaasorder voor de vaart van de Kaap naar Ceilon.
18e eeuw

311

1 stuk

Copie-Briefwisseling tusschen Jan Hoeufft, bevelhebber van het bij St
Eustatius liggende oorlogsschip De Batavier en den gouverneur van Antigua
c.a. over diens verbod aan Hollandsche schepen om te St. Christoffel water en
levensmiddelen in te nemen.
1760 mei 6-1760 mei 31
1 stuk
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312

Copie-Brief van de Admiraliteit op de Maze aan de Staten-Generaal, houdende
beklag over de wijze, waarop de Generaliteits-Rekenkamer bij het afhooren
van hare rekeningen te werk gaat.
1761 maart 10
1 stuk

313

Copie-Memorie van J.P. van Braam aan het Geheim Committee der Marine
"over een te doene expeditie met een esquader oorlogsschepen na de
Oost-Indiën."
1782 november 22
1 stuk

314

"Relation historique de la bataille du 13 juin 1783 donnée sous les murs de
Goudelour entre l'armée françoise aux ordres de Monsieur le marquis de Bussy
et celle des Anglois commandée par le général Stuardt."
1 stuk

315

Copie-Brieven van David Ruhde, oud-resident van Riouw aan Pieter Gerardus
de Bruyn, gouverneur van Malakka, over zijne verrichtingen tegen den aanval
eener vijandelijke vloot in de wateren van Riouw.
1787 mei 6-1787 mei 18
1 omslag
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II STUKKEN VAN JACOB PIETER VAN BRAAM VERWORVEN IN
1915 EN 1916
A. LUITENANT-TER-ZEE EN COMMANDANT OP VERSCHILLENDE
OORLOGSSCHEPEN
1-2

Journalen door Van Braam als officier of commandant gehouden op
verschillende oorlogsschepen.
1755 mei 7-1779 maart 19
1
Op het schip Waterland gedurende zijn tocht in de Noordzee en het
Kanaal.
1755 mei 7-1755 september 22
1 deel
2
Op het schip Venus gedurende zijn tocht in de Noordzee, het
Kanaal en den Atlantischen Oceaan.
1778 april 23-1779 maart 19
1 pak

3

Journaal, gehouden door...op het door Van Braam gecommandeerde
oorlogsschip Venus gedurende het verblijf op de reede van Texel en het
opvaren naar Amsterdam.
1779 maart 17-1779 november 7
1 stuk

4-6A

Journalen, door...gehouden op verschillende oorlogsschepen, op welke Van
Braam waarschijnlijk als officier diende.
1760 april 22-1764 januari 26
4
Op het schip De Phoenix gedurende zijn tocht in de Noordzee, den
Atlantischen oceaan en de Spaansche zee.
1760 april 22-1761 september 26
1 deel
Gemerkt Nº. 1.

5

6

6A

Op het schip De Amazoon gedurende zijn tocht in de Noordzee, het
Kanaal, den Atlantischen oceaan, de baai van Cadix en de
Middenlandsche zee.
1761 october 25-1762 september 11
1 deel
Op het schip Landscroon gedurende zijn tocht in de Noordzee, het
Kanaal, den Atlantischen oceaan, de baai van Cadix en de
Middenlandsche zee.
1762 november 22-1764 januari 26
1 deel
Register van "verklaaringen, resolutiën krijgsraden en sententiën en
andere acten op verscheydene landsoorlogsschepen en op diverse
rheeden en baayen genomen, gehouden en geexecuteert."
1754 april 18-1778 december 18
1 deel

7

"Rolle van 's lands schip van oorlog 't Loo onder commando van den capitein
Jacob Pieter van Braam."
1781-1782
1 stuk

8

Minuut-Brieven van Van Braam uit het bij Texel en Vlieland liggende schip 't
Loo aan den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Amsterdam Mr. J.C. van der
Hoop.
1782 april 9-1782 juli 18
1 omslag
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9

Copie-Brieven van als voren uit als voren, zeilende in de Noordzee, aan Prins
Willem V, de Admiraliteit van Amsterdam en den schout-bij-nacht S. Dedel.
1782 juli 16
1 stuk

10

Copie-Brief van als voren uit het schip Utrecht aan (de Admiraliteit van
Amsterdam?) over het geven van verlof aan de manschappen op 's lands
oorlogsschepen.
1782 november 6
1 stuk

11

Copie-Notulen van den krijgsraad, op het schip 't Loo gehouden in zake de
mishandeling van een soldaat op het oorlogsschip Enkhuizen.
1782 februari 19-1782 februari 21
1 omslag

11A

"Vernieuwde tafel van de spreekzeynen voor de particuliere commandanten",
o.a. ook voor Van Braam.
1782
1 stuk

12

Generale rapportlijsten van het schip 't Loo.
1781 november 26-1782 augustus 24

13

1 omslag

Restantlijst van de behoeften van het oorlogsschip 't Loo.
1782 augustus 30

1 stuk

14

Orders en aanschrijvingen van prins Willem V, de Admiraliteit van
Amsterdam, den schout-bij-nacht W. van Braam en de commandants- en chef
van het bij Texel en Vlieland liggende oorlogsmaldeel voor de bevelhebbers
der afzonderlijke bodems.
1782 januari 2-1783 januari 16
1 lias

15

Copie-Orders en instructie's van Van Braam voor de commandeerende
officieren op de schepen 't Loo en Schieland.
1782 februari 14-1782 juli 3

1 stuk

16

Copie-Orders van den schout-bij-nacht S. Dedel voor de commandeerende
officieren van de bij Vlieland liggende oorlogsschepen.
1782 april 19-1782 mei 24
1 omslag

17

Opgave van de door Van Braam op oredr van den schout-bij-nacht S. Dedel
vastgestelde wimpelseinen voor de bij Vlieland liggende oorlogsschepen.
1782 mei 20
1 stuk

18

Copie-"Schikkingen der weekelijksche wagten teneynde de uytgaande en
inkomende scheepen te examineeren", op order van den schout-bij-nacht S.
Dedel voor de bij Vlieland liggende oorlogsschepen vastgesteld door den
commandant van het oorlogsschip Zuid-Beveland M.A. van Kinckel.
1782 juni 10
1 stuk

19

Order van den schout-bij-nacht W. van Braam voor den commandeerenden
officier van het wachtschip ter reede van Texel omtrent het praaien van de
in-en uitzeilende schepen.
1782 juli 28
1 stuk

20

Rapport van den commandant van het oorlogsschip De Eendracht C.M. de
With aan Van Braam, als commandant van de bij Vlieland liggende
oorlogsschepen, over het op 11 januari 1782 aan zijn schip overkomen
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ongeval. Met een acte van een paar ad hoc gedeputeerden uit de Admiraliteit
van Friesland betreffende een ambtelijk onderzoek in deze zaak.
1782 januari 2-1782 januari 22
1 omslag

21

Copie-Brief van de Admiraliteit van Friesland aan den commandant van het bij
Vlieland liggende oorlogsschip De Eensgezindheid over de toezending van
geschut.
1782 januari 28
1 stuk

22

Generale rapporten van de bij Vlieland liggende oorlogsschepen.
1781 november 26-1782 april 22

1 omslag

22A

Copie-Verklaring van de officieren en stuurlieden van 's lands schip Utrecht
onder het bevel van Van Braam betreffende het aan de grond zeilen van dien
bodem bij Texel op 4 maart 1783.
1783 maart 10
1 stuk

23

Lijst van de met verlof aan wal gegane manschappen van het door den
kapitein-ter-zee E.C. Staring gecommandeerde oorlogsschip Gelderland.
1 stuk

24

"Schets van de batterij aan den Horn op 't Vlieland, gemaakt door 't volk van de
oorlogsschepen in anno 1781". (2 exemplaren)
1781
1 omslag
B. COMMANDANT VAN HET NAAR OOST-INDIË UITGEZONDEN
OORLOGSSMALDEEL
I. UITREIS EN VERBLIJF IN BATAVIA

24*

Copie-Memorie van Van Braam aan het Geheim Committee der Marine "over
een te doene expeditie met een esquader oorlogsschepen na de Oost-Indiën."
1782 november 22
Te vinden in de verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 13.

25

Brief van de Vergadering van Zeventien der Oostindische Compagnie aan
Gouverneur en Raden van Ceilon, resp. Malabaar, betreffende de aanstaande
uitzending van een oorlogssmaldeel van den Staat naar Indië tot hulp van de
Compagniesbezittingen aldaar.
1782 november 29
1 omslag

26

Extra-verzoeklijst van Van Braam van benoodigdheden voor het door hem
gecommandeerde oorlogsschip Utrecht.
1783 januari 9
1 stuk

27

Lijst van de meubelen, het kommaliewant en verdere benoodigdheden door
Van Braam op het schip Utrecht meegenomen voor de reis naar Oost-Indië.
1783 februari 20
1 stuk

28

Instructies, orders, aanschrijvingen enz. voor Van Braam van Prins Willem V,
de Staten-Generaal en de Admiraliteit van Amsterdam.
1782 december 14-1783 augustus 30
1 bundel
In denzelfde bundel ook latere instructies enz. voor Van Braam van 1784 juni
9-1786 october 17. Zie nummers 51A, 96A, 123*.
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29

Korte inhoudsopgave van de instructies en orders, door Van Braam ontvangen
van Prins Willem v en de Staten-Generaal.
1782 December 14-1783 februari 28
1 stuk

30

Copie-Instructie voor de Compagniesschepen in zake het uit-en inzeilen van de
Tafelbaai en het ankeren onder het Robbeneiland.
1778 october 13
1 stuk

31

Copie-"Ordre voor het commandeursschip ter rheede van Cabo de Goede Hoop
nopens het doen van 't salud", vastgesteld door gouverneur en raden aldaar.
1770 october 23
1 stuk

32

Opgave van de seinen, door de Compagniesschepen gedurende hun
aanwezigheid in de Tafelbaai in acht te nemen.
18e eeuw

1 stuk

Zeilaasorder voor de vaart van de Kaap naar Ceilon.
18e eeuw

1 stuk

32*

Te vinden in de verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 10.

33
33*

Aanwijzingen van I. Segon omtrent het binnenloopen in de Baai Fals.
18e eeuw

1 stuk

"Annotatiën en observatiën van coursen, miswijzings en winden in het
vaarwater tusschen Zeeland en Mauritius."
18e eeuw

1 stuk

Te vinden in de verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 8.

34-36

Orders van Van Braam.
1782 october 10-1784 februari 24
34
Voor de gezamenlijke opvarenden van het smaldeel.
1783 juni 26
1 stuk
35
Voor de officieren van het smaldeel.
1783 februari 15-1783 maart 18
1 deel
36
Voor de wachthebbende officieren van het schip Utrecht.
1782 october 10-1783 december 31,
1 deel en 1 omslag
1784 januari 1-1784 februari 24

37-42

Journalen door Van Braam gehouden op het schip Utrecht.
1782 october 9-1784 maart 23
37
In de Noordzee.
1782 october 9-1782 november 4
38-39

40
41
42

1 deel

Van Nederland naar de Kaap en gedurende het verblijf aldaar.
1783 februari 4-1783 october 28
2 deelen
38
1783 februari 4-1783 juli 26
39
1783 juli 27-1783 october 28
Van Nederland naar de Kaap.
1783 maart 14-1783 december 1
1 deel
Van de Kaap naar Batavia.
1783 december 1-1784 maart 15
1 deel
Gedurende het verblijf te Batavia.
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1784 maart 19-1784 maart 23

1 deel

Blijkens den aanhef een vervolg op een niet meer aanwezig deel,
waarin het voorgevallene van 1784 maart 16 tot 1784 maart 18
was opgeteekend.

43-44

Wachtboeken, gehouden op het schip Utrecht.
1784 februari 20-1784 april 29
43
1784 februari 20-1784 april 6
44
1784 april 6-1784 april 29

1 deel
1 deel

In hetzelfde deel ook latere aanteekeningen over 1784 april
30-1784 mei 30. Zie nummer 54a.

45-46

Copieboeken van brieven, door Van Braam aan verschillende autoriteiten
geschreven.
1783 februari 5-1784 april 20
45
1783 februari 5-1784 maart 23
1 deel
Gemerkt: Nº. 1.

46

1784 maart 23-1784 april 20

1 deel

Gemerkt: Nº. 2.-In hetzelfde deel ook latere brieven van Van
Braam over 1784 mei 2-1784 september 15. Zie nummer 62a.

47

Copie-Brieven van Van Braam aan den schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen.
1783 april 17-1784 maart 24
1 bundel
In denzelfde bundel ook latere brieven van Van Braam aan Van Kinsbergen over
1784 september 17-1786 maart 20. Zie nummers 63a, 95c, 99a, 124*.

48

Brieven aan Van Braam van den Gouverneur-Generaal W.A. Alting.
1784 maart 1-1784 april 28
1 bundel
In denzelfde bundel ook latere brieven van Alting aan Van Braam over 1784 mei
4-1785 november 24. Zie nummers 63b, 95d, 99b.

49

Register van de aanvragen om ververschingen en andere benoodigdheden, door
Van Braam ten behoeve van het smaldeel ingediend bij de gouvernementen
van de Kaap en Batavia.
1783 juli 4-1784 april 5
1 deel

50

Rapport van den commandant van het oorlogsschip Juno C.M. de With aan
Van Braam over zijn reis van Texel tot in de Baai Fals.
1783 augustus 2
1 stuk

51

Verhoor, op last van Van Braam afgenomen aan een gewezen matroos van het
deensche schip Nicobaris in zake de stranding van dien bodem nabij de
Simonsbaai en het gedrag der bevolking ten opzichte van de aangespoelde
goederen.
1784 februari 5
1 omslag
II REIS VAN BATAVIA NAAR MALAKKA EN KRIJGSBRIEVEN
ALDAAR EN IN RIOUW

51A

Instructies, orders, aanschrijvingen enz. voor Van Braam van prins Willen V en
de Admiraliteit van Amsterdam.
1784 juni 9-1784 october 29
1 bundel
In denzelfde bundel ook vroegere instructies enz. voor Van Braam over 1782
december 14-1783 augustus 30, en latere van 1785 october 7-1786 october 17.
Zie nummers 28, 96a, 123 *.
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52-54

19
Journalen, door Van Braam gehouden "van het voorgevallene geduurende de
expeditie met 's lands esquader ter ontzettinge van de stad en vestingh
Malakka."
1784 april 26-1784 mei 30
Gemerkt: Catern Nº. 1, Nº. 2, Nº. 3. Het laatste stuk is blijkbaar onvoltooid
gebleven.

52
53
54
54A-58

1784 april 26-1784 mei 11
1784 mei 11-1784 mei 29
1784 mei 29-1784 mei 30

1 stuk
1 stuk
1 stuk

Wachtboeken, gehouden op het schip Utrecht.
1784 april 30-1784 november 27
54A
1784 april 30-1784 mei 30

1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere aanteekeningen over 1784 april
6-1784 april 29. Zie nummer 44.

55
56
57
58

1784 mei 30-1784 juli 21
1784 juli 21-1784 september 16
1784 september16-1784 november 14
1784 november 14-1784 november 27

1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere aanteekeningen over 1784
november 28-1785 januari 23. Zie nummer 94*.

58A-62

"Particuliere aanteekeningen" van Van Braam.
1784 mei 27-1784 november 27
Resp. gemerkt: Eerste, Tweede, Derde, Vierde, Vijfde Catern.

58A
59
60
61
62

1784 mei 27-1784 juli 10
1784 juli 11-1784 augustus 20
1784 augustus 21-1784 october 9
1784 october 9-1784 november 10
1784 november 10-1784 november 27

1 deel, enz.
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

In het laatste deel ook latere aanteekeningen over 1784 november
28-1784 december 13. Zie nummer 95a.

62A-63

Copieboeken van brieven door Van Braam aan verschillende autoriteiten
geschreven.
1784 mei 2-1784 november 27
62A
1784 mei 2-1784 september 15
1 deel
In hetzelfde deel ook vroegere brieven van Van Braam over 1784
maart 23-1784 april 20. Zie nummer 46.

63

1784 september 15-1784 november 27

1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere brieven van Van Braam over 1784
december 4-1785 maart 29. Zie nummer 95b.

63A

Copie-Brief van Van Braam aan den schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen.
1784 september 17
1 bundel
In denzelfden bundel ook vroegere brieven van Van Braam aan Van Kinsbergen
over 1783 april 17-1784 maart 24 en latere over 1785 januari 20-1786 maart 20.
Zie nummers 47, 95c, 99a, 124*.

63B-66

Brieven aan Van Braam.
1784 mei 4-1784 october 22
63B
Van den Gouverneur-Generaal W.A. Alting.
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1784 mei 4-1784 september 24

1 bundel

In denzelfden bundel ook vroegere brieven van Alting aan Van
Braam over 1784 maart 1-1784 april 28 en latere over 1784
december 11-1785 november 24. Zie nummers 48, 95d, 99b.

64

Van de Hooge Regeering te Batavia en Gouverneur en Raden van
Ceilon.
1784 juli 12-1784 september 23
1 bundel
Gemerkt: Nº. 4. In denzelfden bundel ook latere brieven van
denzelfden aan Van Braam over 1785 januari 20-1785 october 7.
Zie nummers 95e, 99c.

65

Van Gouverneur en Raden van Ceilon.
1784 october 19

1 bundel

Gemerkt: Nº. 6. In denzelfden bundel ook latere brieven van
denzelfden aan Van Braam over 1785 juli 13-1786 januari 23. Zie
nummer 99d.

66

Van den Gouverneur van Malakka.
1784 october 16-1784 october 22

1 omslag

67-72

Maleische brieven aan Van Braam van inlandsche vorsten en particulieren. Met
korte inhoudsopgave of vertaling.
Ontvangen 1784 juli 23-1785 februari 20
67
Van den sultan van Siak.
1784 juli 23-1784 september 19
1 omslag
68
Van een paar Atjehsche hoofden.
1784 augustus 10
1 omslag
69
Van den sultan van Palembang.
1784 september 9 en ?
1 omslag
70
Van den vorst van Djohor.
1784 october 25-1784 october 28
1 omslag
71
Van den sultan van Perak.
1784 november...
1 stuk
72
Van den vorst van Terenganan.
1785 februari 20
1 stuk

73

Extract-Brieven van Gouverneur en Raden van Malakka aan
Gouverneur-Generaal en Raden over de betrekkingen met Riouw en de
verrichtingen van het Compagniessmaldeel aldaar in 1783 en 1784.
1773 september 2-1784 februari 20
1 bundel

74

Lijst van de schepen van het Compagniessmaldeel op Malakka.
c. 1784

1 stuk

75

"Copia-Publicatiën in de Maleydse en Nederduytsche taalen, houdende het
gegeeven van premies in byzondere onderneemingen, daarin gespecificeerd".
de datis 1784 may 31
1 omslag

75B

Copie-"Tweede manifest in de Maleydse taale".
de dato 1784 junij 26

1stuk

Van soortgelijke strekking als de onder nummer 75 genoemde publicatie?

76

Verslag van het sneuvelen van den onderkoning van Riouw Radja Hadge in het
gevecht bij Toeloe Catappang nabij Malakka op 18 juni 1784 opgemaakt door
den provisioneelen secretaris C.G. Baumgarten.
1784 juni 18
1 stuk
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76A

21
Rapport aan Van Braam van den majoor A. Hamell betreffende de
overwinning, den 18 juni 1784 op de Riouwneezen behaald.
1 stuk

77

Extract-Brief (in het Fransch) van ... Hoynck van Papendrecht te Malakka aan
...over het sneuvelen van Radja Hadge.
1784 juni 22
1 stuk

78

Copie-Ontwerpen van P.L. Thiebault en P.F.M. Ricard tot verbetering van de
vestingwerken op Malakka.
1767 en 1784
1 omslag

78A

Rapport van Thierens c.s. te Malakka aan den gouverneur aldaar P.G. de Bruyn
betreffende den inhoud van eenige Maleische en Boegineesche brieven, hem
door Van Braam ter hand gesteld.
1784 juli 1
1 stuk

79

Copie-Memorie van A. Tjerks ter aanwijzing van de merken en peilingen in het
door hem op last van Van Braam bebakende vaarwater van de reede naar de
rivier van Salangor.
1784 juli 24
1 stuk

80

Rapporten van den kapitein-luitenant Dirk van Hogendorp aan Van Braam over
de inlichtingen, hem door een Engelsch matroos omtrent de gesteldheid van
salangor versterkt, alsmede over de verovering van die plaats en de vervolging
vande gevluchte Boegineezen.
1784 juli 25-1784 augustus 7
1 omslag

81

Rapport van de luitenants P.S. Buissinne en J.H. Julius aan Van Braam over de
door hen gedane waarnemingen van het peil van het water voor Salangor.
1784 juli 30
1 stuk

81A

Brieven en rapporten van Van Braam "die betrekking hebben tot de expeditie
tegen Riouw."
1784 augustus 1-1784 october 23
1 band

82

Maleische brieven, door Van Braam landwaarts ingezonden, houdende belofte
van amnestie voor de gevluchte Salangoreezen en toezegging van premie voor
het gevangen nemen van den gevluchten koning van Salangor c.s.
1784 augustus 7-1784 augustus 14
1 omslag

83

Rapporten van den eersten schrijver H. gestema en den constapel-majoor C.H.
Ekholm aan Van Braam over het geschut en de ammunitie, aangetroffen in de
veroverde fortressen te Salangor.
1784 augustus 7 en 1784 augustus...
1 omslag

84

Maleische geschriften, bestaande uit een schuldbekentenis van den koning van
Salangor te Malakka en Quedah aan eenige particulieren te Salangor. Met
vertalingen.
1 omslag

22
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85

Maleische verklaring van een schipper uit Assan omtrent de menschlievende
behandeling, door hem gedurende zijn aanhouding te Salangor van Van Braam
ondervonden. Met vertaling.
1784 augustus 13
1 omslag

86

Naamlijst van de tot versterking van het garnizoen op Salangor uit de
oorlogsschepen gelichte Europeesche manschappen.
1784 augustus 13

1 stuk

87

Lijsten van de ammunitie en andere goederen, ten behoeve van de fortressen en
het garnizoen op Salangor door Van Braam afgestaan en aldaar in ontvangst
genomen.
1784 augustus 14-1784 augustus 24
1 omslag

87A

Copie-Instructie van Van Braam voor den luitenant Gerardus Smith als
bevelhebber van de bezetting op Salangor.
1784 augustus 20

1 stuk

88

Rapporten van de luitenants J. van Stralen en C. Martens aan Van Braam over
een nieuwen tocht, tot vervolging van de gevluchte Salangoreezen
ondernomen.
1784 augustus 22
1 omslag

89

Rapport van den luitenant G. Smith aan Van Braam over den zwakken staat
van het door hem gekommandeerde garnizoen op Salangor ten gevolge van
ziekte en onvoldoende uitrusting.
1784 augustus 24
1 stuk

89A

Copie-Naamlijst van de bezetting op Salangor.
1784 september 23

1 stuk

90

Lijst van de op Salangor veroverde en te Malakka verkochte prijsgoederen.
1784 september 3
1 stuk

90A

Lijst van de opbrengst der bij de overwinning te Toeloe Catappang en te Riouw
buitgemaakte goederen.
1784 november 5
1 stuk

91

Extract-Brief van den commandant van het garnizoen op Salangor G. Smith
aan den gouverneur van Malakka betreffende den door hem gedanen aankoop
van tin uit eenige inlandsche vaartuigen.
1784 september 24
1 stuk

91A

Copie-Brieven van Gouverneur-Generaal en raden aan den gouverneur van
Malakka P.G. de Bruyn over de overwinning te Riouw en de regeling van de
zaken aldaar.
1784 september 23
1 omslag

92

"Pointen van een (concept?) contract met Slangenoor." Met Maleische
vertaling.
1784
1 omslag

92A

Lijst van de geschenken, door Vna Braam aan den sultan en den eersten
rijksbestierder op Riouw vereerd.
1784 december 12
1 stuk
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93

Buitgeldrollen voor de opvarenden van het schip Utrecht wegens de
overwinningen bij Toeloe Cattapang, Salangor en het eiland Marseh, juni,
augustus en october 1784
1785 april 19
1 omslag

93A

Extract uit het tractaat tusschen de Oostindische Compagnie en den gewezen
koning van Siak Radja Mahomet Ali betreffende het hem opgedragen bestuur
over Salangor.
1 stuk

94

Losse aanteekeningen van Van Braam over het bestuur en de vestingwerken
van Riouw.
1 stuk

94B

"Naamlijst der Riouwse gezanten en hun gevolg, soo als dezelve by vertrek
naar Riouw zijn opgegeven".
z.d
1 stuk
III TERUGREIS VAN MALAKKA NAAR BATAVIA EN VERBLIJF
ALDAAR

94C-95

Wachtboeken, gehouden op het schip Utrecht.
1784 november 28-1785 april 30
94C
1784 november 28-1785 januari 23

1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere aanteekeningen over 1784
november 14-1784 november 27. Zie nummer 58.

95

1785 januari 23-1785 april 30

1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere aanteekeningen over 1785 mei
1-1785 mei 21. Zie nummer 98a.

95A

"Particuliere aanteekeningen" van Van Braam.
1784 november 28-1784 december 13

1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere aanteekeningen over 1784
november 10-1784 november 27. Zie nummer 62.

95B

Copieboek van brieven, door Van Braam aan verschillende
autoriteiten geschreven.
1784 december 4-1785 maart 29

1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere brieven van Van Braam over 1784
september 15-1784 november 27. Zie nummer 63.

95C

Copie-Brief van Van Braam aan den schout-bij-nacht J.H. van
Kinsbergen.
1785 januari 20
1 bundel
In denzelfden bundel ook vroegere brieven van Van Braam aan
van Kinsbergen over 1783 april 17-1784 september 17 en latere
over 1785 november 14-1786 maart 20. Zie nummers 47, 63a, 99a,
124*.

95D-95E

Brieven aan Van Braam.
1784 december 11-1785 april 14
95D
Van den Gouverneur-Generaal W.A. Alting.
1784 december 11

1 bundel

In denzelfden bundel ook vroegere brieven van Alting aan Van
Braam over 1784 maart 1-1784 september 24 en altere over 1785
mei 1-1785 november 24. Zie nummers, 48, 63B, 99B.
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95E

Van de Hooge Regeering te Batavia.
1785 januari 20-1785 april 14

1 bundel

In denzelfden bundel ook vroegere brieven aan Van Braam over
1784 juli 12-1784 september 23 en later over 1785 augustus
15-1785 october 7. Zie nummers 64, 99c.

96

Lijst van de op het Compagniesschip De jonge Hugo overgescheepte victualie
van het schip Utrecht.
1785 januari 8
1 stuk

96A

Extract-Secreete resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden betreffende het
toekennen van eergeschenken aan Van Braam en zijn onderhebbende officieren
wegens de diensten door hen aan de Compagnie bewezen door het ontzet van
Malakka.
1785 februari 17
1 stuk

96B

Ziekenrapport van's lands schip Wassenaar onder het bevel van den kapitein G.
Oorthuys.
1785 maart 27
1 stuk
IV REIS VAN BATAVIA NAAR CEILON EN VERRICHTINGEN
ALDAAR

96C

Instructies, orders, aanschrijvingen enz. voor Van Braam van de Admiraliteit
van Amsterdam.
1785 october 7-1785 october 20
In denzelfden bundel ook vroegere instructies enz. voor Van Braam over 1782
december 14-1784 october 29 en latere over 1786 juni 16-1786 october 17. Zie
nummers 28, 51a, 123*.

97-98

98A-99

Journalen, door Van Braam gehouden op het schip Utrecht.
1785 april 29-1785 december 29
97
Van Batavia naar Ceilon.
1785 april 29-1785 november 4
98
Gedurende het verblijf te Point de Galle op Ceilon.
1785 november 5-1785 december 29

1 deel

Wachtboeken, gehouden op het schip Utrecht.
1785 mei 1-1785 juli 10
98A
1785 mei 1-1785 mei 21

1 deel

1 deel

In hetzelfde deel ook vroegere aanteekeningen over 1785 januari
23-1785 april 30. Zie nummer 95.

99
99A

1785 mei 21-1785 juli 10

1 deel

Copie-Brief van Van Braam aan den schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen.
1785 november 14
1 bundel
In denzelfden bundel ook vroegere brieven van Van Braam aan Van Kinsbergen
over 1783 april 17-1785 januari 20 en een latere van 1786 maart 20. Zie
nummers 47 ,63A, 95C, 124*.

99B-102

Brieven aan Van Braam.
1785 mei 1-1786 januari 12
99B
Van den Gouverneur-Generaal W.A. Alting.
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1785 mei 1-1785 november 24

1 bundel

In denzelfden bundel ook vroegere brieven van Alting aan Van
Braam over 1784 maart 1-1784 december 11. Zie nummers 48,
63b, 95d.

99C

Van de Hooge Regeering te Batavia en Gouverneur en Raden van
Ceilon.
1785 augustus 15-1785 october 7
1 bundel
In denzelfden bundel ook vroegere brieven van denzelfden aan
Van Braam over 1784 juli 12-1785 april 14. Zie nummers 64, 95e.

99D

Van Gouverneur en Raden van Ceilon.
1785 juli 13-1786 januari 23

1 bundel

In denzelfden bundel ook vroegere brieven van denzelfden aan
Van Braam van 1784 october 19. Zie nummer 65.

100

Van verschillende autoriteiten en particulieren op Ceilon, te
Paleakatte en Batavia.
1785 juni 16-1785 december 28
1 bundel
Gemerkt: Nº. 3.

101

Van den Gouverneur van Ceilon.
1785 juli 11-1786 januari 23

1 bundel

gemerkt: Nº. 5. Bevat uitsluitend de bijlagen van de door den
Gouverneur afgezonden brieven.

102
103

Van particulieren te Batavia, in Bengalen en elders.
1785 juli 20-1786 januari 12

Brief aan Van Braam van den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van
Amsterdam Mr. J.C. van der Hoop.
1785 october 9

1 bundel

1 stuk

104

Losse aanteekeningen van Van Braam over de geschillen van de Compagnie
met den keizer van Kandia over de stranden van Ceilon en de vestingwerken
aldaar.
1 omslag

105

Beschrijving van de samenzwering tegen den keizer van Kandia in 1760, den
regeeringsvorm van dat rijk enz.
1786
1 deel

106

Vredesverdrag tusschen de Oostindische Compagnie en den keizer van Kandia.
1766 februari 14
1 stuk

107

Copie-Verslag van J.G. van Angelbeek aan den gouverneur van Ceilon I.W.
Falck over zijn ambassade naar den keizer van Kandia in 1767.
1767
1 deel

108

Copie-Instructie van den gouverneur van ceilon W.J. van de Graaff voor C. de
Cock en J. Reintous , gaande als gezanten naar den keizer van Kandia.
1785 maart 3
1 stuk

109

Verhalen van de olifantgevechten, aan het hof van Kandia ter eere van de
Nederlandsche gezanten in maart 1785 gehouden, en van het africhten van de
olifanten.
1 omslag

110

Extract-Brief van den gouverneur van Ceilon W.J. van de Graaff aan
Gouverneur-Generaal en Raden betreffende de geschillen met den keizer van
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Kandia over de stranden van Manaar en Calpetty.
1785 november 12

1 stuk

111

Translaat-brief van de gezanten van den keizer van Kandia aan den gouverneur
van Ceilon W.J. van de Graaff betreffende de overlating aan den keizer van de
door de Compagnie in bezit genomen landen aan de westkust van Ceilon.
1785 november 18
1 stuk

112-114

Copie-Capitulatiën van de Oostindische Compagnie met den Prins van
Luxembourg over de levering van een regiment troepen aan de Compagnie.
Met stukken betreffende dat regiment gedurende zijn verblijf in Indië.
1781-1785
2 bundels en 1 omslag
112
Bundel
113
Bundel
114
Omslag

115

Memories over den toestand van Ceilon en de middelen tot verbetering van de
Compagniesonkomsten aldaar, aan Van Braam overgegeven door den
hoofdadministrateur te Colombo P. Sluysken.
1785
1 bundel

116

Memories over den toestand der vestingwerken van Trinkonomale en
Oostenburg en de middelen tot hun verbetering, aan Van Braam overgegeven
door den ingenieur C.F. Reimer.
1785 juli...-1785 augustus 30
1 omslag

117

Extract-Brief van den gouverneur van Ceilon W.J. van de Graaff aan
Gouverneur-Generaal en raden over de vestingwerken van Colombo en Point
de Galle.
1785 november 12
1 stuk

118

Rapport van den commandant van het oorlogsschip De Phoenix A. Kuvel aan
Van Braam over zijn reis van Nederland naar Ceilon.
1785 juli 26
1 omslag

119

Rapport van denzelfden aan Van Braam over de teruggave van de door de
Engelschen veroverde Nederlandsche comptoiren op de kust van Koromandel.
1785 juli 28
1 stuk

120

"Relaas van de reys, gedaan van Trinkenomale naar Kolombo door den majoor
Hamele en den cadet Van Schuler."
1785 augustus 15-1785 september 4
1 stuk

121

Rapport van den commandant van het oorlogsschip Goes J.S. Stavorinus aan
Van Braam over zijn reis van Trinkonomale naar de kust van Koromandel en
zijn verrichtingen aldaar.
1785 september 1
1 omslag

122

Extract-Brief van Gouverneur en Raden van Ceilon aan de Vergadering van
zeventien over den dienst en het gebruik der oorlogsschepen in Oost-Indië.
1785 november 12
1 stuk

123*

Verhaal van de voornaamste gebeurtenissen te Jafnapatnam en Trinkonomale
voorgevallen gedurende den oorlog tusschen Engeland en de Republiek van
juni 1781 tot april 1785 aan Van Braam overgegeven door den gezaghebber te
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Trinkonomale J.F. van Senden.
1785 december 8

1 deel

V TERUGREIS NAAR HET VADERLAND
123*

Instructies, orders, aanschrijvingen enz. voor Van Braam van de
Staten-Generaal en de Admiraliteit van Amsterdam.
1786 juni 16-1786 october 17

1 bundel

In denzelfden bundel ook vroegere instructies enz. voor Van Braam over 1782
december 14-1785 october 20. Zie nummers 28, 51a, 96a.

124

Journaal door Van Braam gehouden op het schip Utrecht op de reis van Ceilon
naar Nederland.
1786 januari 25-1786 juli 6
1 deel

124*

Copie-Brief van Van Braam aan den schout-bij-nacht J.H. van Kinsbergen.
1786 maart 20
1 bundel
In denzelfden bundel ook vroegere brieven van Van Braam aan Van Kinsbergen
over 1783 april 17-1785 november 14. Zie nummers 47, 63a, 95c, 99a.

125

Brief aan Van Braam van den Gouverneur-Generaal W.A. Alting.
1787 februari 25

1 stuk

126

Rapporten, aan Van Braam overgegeven, betreffende het oorlogsschip Scipio,
staande onder bevel van den kapitein E. Lucas en liggende in de Tafelbaai.
1786 april 18
1 omslag

127

Rekeningen van den vendumeester der Admiraliteit van Amsterdam J.A. Dedel
over de opbrengst van de in juni, augustus en november 1784 bij Toeloe
Cattapang, Salangor en Riouw veroverde goederen.
1787 januari 10
1 omslag

128-131

Minuut-Generaal-rapport van Vam Braam aan Prins Willen V over zijn
verrichtingen als commandant van 's lands oorlogssmaldeel in Oost-Indië
gedurende de jaren 1782-1786. Met bijlagen.
1787 mei 18
4 delen
128
Deel
129
Deel
130
Deel
131
Deel

132-134

Copie van als voren (2 exemplaren) en van de daarbij behoorende bijlagen.
1787 mei 18
2 delen en 1 omslag
Zoowel de beide exemplaren van het rapport als dat van de bijlagen zijn
onvolledig.

132
133
134

Deel
Deel
Omslag

135

Minuut-Brief van Van Braam aan de Staten-generaal tot geleide van een door
hem ingezonden afschrift van zijn generaal rapport.
1787 mei 18
1 stuk

136

Extract-Resolutie van de Staten-Generaal in zake de belooning, aan Van Braam
en zijn onderbevelhebbers toe te kennen wegens hun beleid bij de krijgsbrieven
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in Indië gedurende 1783-1786.
1788 juni 12

1 stuk

C. INSPECTEUR VAN HET KORPS SCHEEPSARTILLERISTEN
137

Copie-Advies van den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Amsterdam Mr.
J.C. van der Hoop aan Prins Willem V over de oprichting van een vast korps
zeesoldaten en een vast korps mariniers bij de zeemacht.
1788 juli 8
1 stuk

138

Naamlijst van de officieren, aangesteld bij het op 1 januari 1793 opgerichte
korps scheepsartilleristen.
1793
1 stuk

139

Orders, formulieren van de monsterrollen, van de rangeer-recruut -en andere
lijsten, van de dagelijsche en wekelijksche dienstrapporten enz. voor het korps
scheepsartilleristen. (Afschriften.)
1794
1 omslag

140

Recruut- en rangeerlijsten van de compagnie scheepsartilleristen onder het
bevel van den kapitein-ter-zee A.H.C. Staringh.
1793-1794
1 omslag

141

Dagelijksch rapport van als voren. (2 exemplaren).
1794 april 29

142-143

1 omslag

Briefwisseling van Van Braam als inspecteur bij het korps scheepsartilleristen
met prins Willem V, den luitenant-admiraal J.H. van Kinsbergen, de
commandanten en officieren van genoemde korps J. van peer, W.A. Spengler,
A.H.C. Starringh, J. van Woensel; J. Zeewold, J.B. Zegers en anderen.
1794 maart 27-1795 mei 7
142
1794 maart 27-1794 september 3
1 bundel
143
1794 september 4-1795 mei 7
1 omslag
D. VARIA BETREFFENDE HET ZEEWEZEN
I. SCHEEPSBOUW EN VAART IN HET ALGEMEEN

144

Beschrijving van de tuigage, het want en de zeilen van de schepen en hunne
behandeling.
1 stuk

145

"Recept om de scheepen tegen de worm van 't zeewater te beveyligen."
1 stuk

146

"Observatiën over de verscheide methoden om de vaart van een schip te
meeten."
18e eeuw
1 stuk

146A

"Gebeden om op de schepen te bidden."
1 stuk

146B

Vlaggekaart van de schepen van de Oostenrijksche Nederlanden.
1 stuk
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II VAART DOOR DE EUROPEESCHE ZEËEN
147

"Reglement, dat zeer goed is voor offecieren, die als commandeerende een 's
lands schip van voor de palen (te Amstedam) na Texel moet afbrengen."
1 stuk

147*

Beschrijving van de reede van St. Helena en Spithead door den vice-admiraal
C. Schrijver, met zeevaartkundige aanteekeningen over de kust van Marokko
en het vaarwater van de Cassiopes en bij Lissabon.
1735 en 1737
Te vinden in de Verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 2.

147**

"Instructie wegens het aandoen en passeeren van 't Canaal met een
zuydwestelyke wind", vastgesteld door de Vergadering van Zeventien der
Oostindische Compagnie.
1754 maart 22
Te vinden in als voren nummer 9.

147***

Aanteekeningen omtrent merken, peilingen, stroomingen enz. lngs de
Nederlandsche en Engelsche Noordzeekust, de kusten van Portugal, Spanje en
de Middellandsche zee, de vaarwaters bij Madeira, Curaçao enz. (Defect).
18e eeuw
Te vinden in als voren nummer 5.

147****

Aanteekeningen (van Van Braam?) weegens de Noordzee, 't aandoen der
Hoofden en verder 't Canaal door zoo ten aanzien van de coersen als gronden
en merken.
18e eeuw
Te vinden in als voren
nummer 6.

147*****

Aanteekeningen omtrent merken, ankerplaatsen, peilingen enz. bij Coruna,
Cadix en in de Middellandsche zee.
18e eeuw
Te vinden in als voren nummer 7.

III VAART OP OOST- EN WEST- INDIË
148

Stukken betreffende het verstrekken van de rantsoenen op de schepen der
Oostindische Compagnie.
18e eeuw
1 omslag

149

Aanteekeningen omtrent de reizen van eenige Oost-indische
Compagnieschepen, die gedurende de jaren 1749-1755 door misgissing of uit
andere oorzaken onvoorspoedig zijn uitgevallen.
1 omslag

149*

"Remarques, genomen by den capiteyn George de Visscher gedurende de reyze
na Curaçao, dienende tot goede onderrigting van 's lands officieren, die nooyt
in de West-Indiën geweest zijn."
1737-1738
Te vinden in de Verzameling Van Braam (Annwinsten 1914) nummer 3. Zie ook
nummer 147*** van dezen inventaris.

149**

"Instructie (van George de Visscher?), dienende tot het passeeren der Oost-en
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West-Caiques alsmede eenige annotatiën voor de West-Indiën."
18e eeuw
Te vinden in als voren nummer 4.

IV SCHEEPSBOUW, ORGANISATIE, OORLOGSTAKTIEK ENZ. BIJ 'S
LANDS ZEEMACHT
150

"Lijsten van de rantsoenen der victualie en van consumptie van water ( op 's
lands schepen), maaten van vaatwerk en een nieuwe sloep, beloop van den
aanbou van 25 scheepen, verclaring voor capitijn Pichot, instructiën voor
andere capitynen soo nopens 't geleyde van coopvaarders als 't maaken van
vreede met den Dey en regeering van Algiers en andere stukken van 1756."
1 deel

151

Opgaven omtrent de zwaarte van het touwwerk, de dikte van het want, het
gewicht van de ankers, de hoeveelheid ballast en buskruit, de kosten van tuig
en equipagie enz. voor de verschillende charters van de op 's lands werf
uitgeruste schepen.
18e eeuw
1 stuk

152

Copie-Voorwaarden en bestekken der van wege de Admiraliteit van
Amsterdam gedane aanbesteding van oorlogsschepen en scheepsbehoeften op
11 april 1781.
1 deel

153

Extract-Resolutie van de Staten-Generaal, waarbij ten opzichte van den bouw,
de verdeeling en de equipage van 's lands schepen van oorlog voor de
gezamenlijke Admiraliteiten één algemeene, uniforme regeling wordt
vastgesteld.
1782 september 30
1 stuk

154

"Proportielijst van 's lands fregat Hector, gecommandeerd door den captein G.
Smissaert."
1785
1 stuk

155

"Perpendiculaire en paralelle stuasielijsten" van als voren.
1785-1786

1 stuk

156

Lijst van wapens, overgenomen door het oorlogsschip De Zephyr van den
luitenant-ter-zee A.C. Twenth.
1791 juni 17
1 stuk

157

Lijst van de in het najaar van 1793 in dienst zijnde Nederlandsche
oorlogsschepen.
1 stuk

158

Copie-"Proyectplan voor een corps mariniers, in maart 1789 door Syne
Hoogheyd aan Hun Hoog Moogenden voorgedraagen."
1 stuk

1.10.11.02

31

159

Copie-Brieven van Van Braam aan den president van het Comitté der Marine
G.J. Jacobson en den volksrepresentant J.A. de Mist over het bij de Nationale
Vergadering ingediende plan van organisatie van het korps zeeofficieren. Met
verdere op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende stukken.
1796 juli 16-1797 april 11
1 omslag

160

Lijsten van de bij de verschillende Admiraliteitscolleges in dienst zijnde
zeeofficieren en van hun tractementen.
(c. 1791)-1793
1 omslag

161

Lijsten van de Nederlandsche officieren, dienende bij de Engelsche marine en
in de brigade van den Prins van Oranje op het eiland Wight.
1800
1 omslag

162

Copie-"Consideratiën om te formeeren een vast reglement omtrent het
ceremonieel in het voeren van vlaggen en wimpels, het salueren met
canonschooten en het beantwoorden derselve", overgegeven aan Prins Willem
V door den vice-admiraal C. Schrijver.
1751 juni 13
1 stuk

163

Copie-Beschouwingen van den vice-admiraal C. Schrijver over eenige punten,
de taktiek van den oorlog ter zee betreffende.
1 stuk

164

Memorie van de voorzorgen, door de Nederlandsche kooplieden "ingevolge de
ordonnantie der marine en de reglementen van Frankrijk" te nemen om hunne
door Fransche kapers opgebrachte schepen tegen verbeurdverklaring te
vrijwaren.
18e eeuw
1 stuk
Hierin ook eenige aanteekeningen omtrent de saluten, door verschillende
bevelhebbers van 's lands schepen in 1722-1743 op onderscheidene plaatsen
gedaan.

164*

Copie-Brief van de Admiraliteit op de Maze aan de Staten-Generaal, houdende
beklag over de wijze, waarop de Generaliteits-Rekenkamer bij het afhooren
van hare rekeningen te werk gaat.
1761 maart 10
Te vinden in de Verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 12.

V BIJZONDERE GEBEURTENISSEN EN KRIJGSONDERNEMINGEN
164*

Relaas van de "revolutiën in Barbareyen voorgevallen" in 1727-1737.
Te vinden in de Verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 1.

165

"Memorie van het ceremonieel, dat er geobserveert is tussen den capiteyn
George de Visscher, commanderende 's lands oorlogsschip Teylingen, en den
directeur (van Curaçao) Juan Pedro van Collen" gedurende zijn verblijf ter
reede aldaar in 1737 en 1738.
1 stuk
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166

Copie-Briefwisseling van de Staten-Generaal en den Dey van Algiers
betreffende de zending van den kapitein-ter-zee W. baron van Wassenaer om
hem geluk te wenschen met zijn troonsbestijging. Met een lijst van de aan den
Dey vereerde geschenken.
1746 februari 14-1746 april 21
1 stuk

167

Copie-Stukken betreffende den vredehandel, door den schout-bij-nacht J. Sels
gevoerd met Algiers in 1757.
1 deel
Zie ook nummer 150 van dezen inventaris.

168

Copie-Orders en instructies van den schout-bij-nacht J. Sels voor de onder zijn
vlag dienende bevelhebbers van 's lands schepen.
1757, 1759
1 stuk

169

"Relation de Monsieur du Quesne du combat qui s'est donné entre Le
Foudroyant et autres vaisseaux sous ses ordres et l'escadre anglaise le 28
fébrier 1758 dans la Méditerranée à l'hauteur de Cartagene."
1 stuk

170

Copie-Vonnissen, door den krijgsraad op het oorlogsschip 't Hof St. Janskerke
gewezen tegen den luitenant-ter-zee C. van Gennep en den eersten chirurgijn
C. van Brun ter zake van het clandestiene binnenbrengen van goederen,
vechterijen enz.
1759 januari 2-1759 januari 12
1 stuk

170*

Copie-Briefwisseling tusschen J. Hoeufft, bevelhebber van het bij St. Eustatius
liggende oorlogsschip De Batavier, en den gouverneur van Antigua c.a. over
diens verbod aan Hollandsche schepen om te St. Christoffel water en
levensmiddelen in te nemen.
1760 mei 6-1760 mei 31
Te vinden in de Verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 11.

171

Copie-Stukken betreffende de stranding van het oorlogsschip De Meermin en
de daaruit voortgevloeide geschillen tusschen den luitenant-admiraal C.
Schrijver en den kapitein-ter-zee J. Hoeufft.
1761
1 deel

172

Copie-Verklaringen enz. betreffende het onderzoek door den krijgsraad op het
oorlogsschip Brederode te Curaçao ingesteld tegen een van crimen nefandum
beticht opvarende van een koopvaardijschip.
1761
1 stuk

173

Stukken betreffende de expeditie van de Spanjaarden tegen Algiers in 1755.
1 omslag

173A

Seinboek voor het oorlogskader in de Middellandsche zee onder het gezag van
den schout-bij-nacht Pieter Hendrik Reynst.
1777
1 deel

174

Copie-Notulen van den krijgsraad, gehouden op het oorlogsschip Beverwijk
over het verzoek van een Nederlandsch koopvaardijschipper om zijn equipage
met eenige manschappen uit 's lands schepen te mogen aanvullen.
1779 februari 19
1 omslag

1.10.11.02

33

175

Brief (Nederlandsche vertaling) van den Engelschen kapitein-ter-zee Th.
Pakenham aan den gewezen commandant van het Nederlandsche oorlogsschip
Castor P. Melvill over de overgave van zijn schip The Crescent aan den
commandant van het oorlogsschip Den Briel G. Oorthuys.
1781 juli 13
1 stuk

176

"Journal de la campagne de Monsieur le Commandeur de Suffrein cheff
d'escadre pour Sa Majesté dans les Indes Orientales."
1781-1782
1 stuk

177

Relazen van den gezworen klerk J.M. Horak van den moord en het oproer op
de Compagniesschepen Java en Het Slot ter Hooge op 24 en 25 december
1785.
1 omslag

178

Extract-Journaal, gehouden door den kapitein-ter-zee C.A. Verhuell gedurende
zijn reis van Riouw tot Texel en door hem overgegeven aan den
advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Amsterdam Mr. J.C. van der Hoop.
1784 november 4-1785 juli 16
1 stuk

179

Aanteekeningen op als voren van den kapitein-ter-zee W. Silvester.
1 stuk
In hetzelfde stuk ook aanteekeningen van Silvester over eene memorie van
Verhuell beyreffende het defesiewezen in Oost-Indië van 1785. Zie nummer
192*.

180

Extract-Journaal gehouden door...op het Compagniesschip De Draak
gedurende de reis van Nederland naar Ceilon.
1785 december 17-1786 augustus 11

1 stuk

181

Stukken betreffende het verongelukken van het oorlogsschip Holland nabij de
Kaap in mei 1786.
1786-1787
1 omslag

182

Stukken betreffende het geding in revisie, voor de Admiraliteit van Amsterdam
gevoerd door den schout-bij-nacht H. Rietveld in zake zijn gedrag als
bevelhebber van het oorlogssmaldeel te Curaçao in juni 1782.
1786-1787
1 omslag

183

Copie-Brief van den kapitein-ter-zee J.S. Haringman aan de Admiraliteit van
Zeeland omtrent de verovering van de kanonneerboot St. Lucie en het
wachtschip van den vijand bij Lillo.
1793 maart 21
1 stuk

184

Register van orders en instructies van den luitenant-admiraal J.H. van
Kinsbergen, den vice-admitaal J. Boot, den schout-bij-nacht L. Spengler en de
kapitein-ter-zee T.F. van Bylandt en M.J. Haringman.
1793 september 7-1794 maart 6
1 deel

185

Copie-Orders en instructiën voor de officieren van het oorlogsschip Utrecht.
1793 september 12
1 stuk
Op dit schip diende als luitenant W.C. van Braam J. Pz.

34
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186

"Inventaris der goederen, behoorende bij 's lands schip van oorlog Utrecht
onder de directie van den constapel."
1794
1 deel

187

Maandlijsten van de verbruikte constapelsbehoefte op genoemde bodem.
1794 januari-1795 januari
1 omslag

188

Rapport van...aan den schout-bij-nacht L. Sprengler, bevelhebber van den
linkervleugel der linie van defensie op de Zeeuwsche stroomen.
1794
1 stuk

189

Copie-Stukken betreffende het onderzoek, door den Hoogen Zeekrijgsraad
ingetseld naar het gedrag van den schout-bij-nacht L. Sprengler bij de
vervolging van een voor vijandelijk gehouden schip in de Noordzee op 30
september 1794.
1794-1795
1 pak

190

Copie-Brief van "un ancien Hollandois" aan W.A. de Beveren naar aanleiding
van het door dezen ter Nationale Vergadering gedane rapport over de redenen
die het Committé tot de Buitenlandsche Zaken bewogen hadden het Bataafsche
eskader uit te rusten om zee te kunnen kiezen.
1 stuk
E. VARIA BETREFFENDE OOST-INDIË
I ALGEMEEN

191

Copie-Consideratiën van den Gouverneur-Generaal P.A. var der Parra "over de
middelen ter verminderingh so van den omslag als de presente ongelden te
Batavia, Java, Bantam en Cheribon."
1763 mei 3
1 deel

191*

"Relation historique de la bataille du 13 juin 1783 donnée sous les murs de
Goudelour entre l'armée française aux ordres de Monsieur le marquis de Bussy
et celle des Anglois commandée par le général Stuardt."
Te vinden in de Verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 14.

192

Copie-Memorie hoofdzakelijk over het defensiewezen in Oost-Indië, door den
kapitein-ter-zee C.A. Verhuell overgegeven aan den advocaat-fiscaal der
Admiraliteit van Amsterdam Mr. J.C. van der Hoop.
1785
1 stuk

192*

Aanteekeningen op als voren van den kapitein-ter-zee W. Silvester.
In hetzelfde stuk ook aanteekeningen van Silvester over een extract-journaal van
Verhuell van zijn reis van Riouw tot Texel in 1784-1785. Zie nummer 179.

193

Briefwisseling van Van Braam met den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van
Amsterdam Mr. J.C. van der Hoop over de ontworpen uitzending van een
commissie naar Oost-Indië om den toestand van de verdedigingswerken aldaar
na te gaan en plannen te beramen tot hun verbetering.
1788 januari 16-1788 december 14
1 omslag

194

Copie-"Reflexiën in forme van missive" over maatregelen tot verbetering van
het krijgswezen der Oostindische Compagnie, door de luitenant-kolonels Von
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Knecht en Gradmann overgegeven aan de Kamer Zeeland.
1788 februari 28

1 stuk

195

Briefwisseling van Van Braam met de Bewindhebbers der Oostindische
Compagnie J. Rendorp en H. van Stralen en anderen over de hem aangeboden
benoeming tot Commissaris-Generaal van Nederlandsch-Indië.
1790 december 10-1791 februari 12
1 omslag

196

Memorie van Van Braam over de invoering van een vrije particuliere vaart en
handel in Oost-Indië.
1790
1 stuk

197

"Korte bedenkingen" van Van Braam over de memorie van G. Titsingh over de
oorzaken van het verval der Oostindische Compagnie en de middelen tot haar
herstel.
1790
1 omslag

198

Copie-Aanmerkingen van den Raad van Indië W.H. van IJsseldijk over het
advies van de Commissie tot de Oostindische zaken aan het Staatsbewind der
Bataafsche republiek omtrent den handel en het bestuur van de Aziatische
bezittingen van 31 augustus 1803.
c. 1806
1 stuk
Ia BANKA

198A

"Extract uit het rapport vannden schout-bij-nacht Schryver na zyne terugkomst
van de expeditie naar Straat Banca in 1782 in Raade van Indië overgegeeven."
1 stuk
II CEILON

199

Dagregister gehouden door den gezaghebber te Trinkonomale J.F. van Senden
op zijn inspectiereis in het gebied van Koetjaar, Tamblegam en
Kattoekolompattoe op Ceilon.
1786 mei 15-1786 juni 21
1 deel

200

Copie-Verslag van den gezaghebber te Trikonomale J.F. van Senden aan den
gouverneur van Ceilon W.J. van de Graaff over den orkaan aldaar in april
1786.
1786 april 7
1 stuk
III CHINA

201

Copie-Brief van den Raad van de factorij te Canton aan de Chinaasche
Commissie. Fragment.
1791 december 19

1 stuk

IV JAVA
202

Copie-Instructie van den Gouverneur van Java's Noordoostkust N. Engelhard
"voor de Europeese opzigter van de regentschappen onder het gezag van den
resident N.N."
1803 april 27
1 stuk

36
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IVa JOHOR
202A

Copie-Tractaten tusschen de Oostindische Compagnie en den koning van
Johor.
1689 april 16, 1713 augustus 19 en 1756 februari 19
1 band
V DE KAAP

203

Reisverhalen van zijn tochten langs de Groote rivier in de Kaap door H.J.
Wikar.
(1778?)-1779
1 omslag

204

Copie-Brief van den boekhouder van 's Compagnies equipage-pakhuizen aan
de Kaap aan den Gouverneur Van Plettenberg betreffende het verongelukken
van het Engelsche schip The Grosvenor.
1783 maart 18
1 stuk

205-206

Copie-Memories in de Fransche taal over het defensiewezen aan de Kaap door
verschillende officieren aan den gouverneur Van Plettenberg overgegeven.
Twee exemplaren.
C. 1783
1 bundel en 1 deel
205
Bundel
206
Deel

207

Extract-Brieven van...aan...over verschillende zaken betreffende de Kaap.
1784 februari 17-1785 december 6
1 stuk

208

Memorie van Van Braam over de Nederlandsche vestingen aan de Kaap en
over de middelen om haar tegen in-en uitheemsche vijanden te beveiligen en
tot grooter bloei te brengen.
1784
1 deel

209

"Gedachten en consideratiën" van (A.G. van Braam Houckgeest?) over de
vraag, of het wenschelijk is uitbreiding te geven aan den handel in de Mosselen Plettenbergsbaai, den handel in Kaapsche producten uitsluitend aan de
Compagnie voor te behouden, de Lutherschen aldaar van het lidmaatschap in
de Raden van Politie en Justitie uit te sluiten, alsmede welke maatregelen
dienen te worden genomen ter beteugeling van de aan de Kaap heerschende
weelde en verkwisting.
c. 1785
1 omslag

210

Copie-Memorie van P.H. Gilquin aan de Vergadering van Zeventien over den
toestand van het defensiewezen aan de Kaap en de middelen ter verbetering.
1786 mei 1
1 stuk

211

Memorie van A.E. van Braam Houckgeest over de middelen om de
Nederlandsche vestiging aan de Kaap tot grooter bloei te brengen. Met
aanhangsel en supplement.
1789
1 omslag
Komen letterlijk overeen met de memoriën over hetzelfde onderwerp door den
schrijver aan den Raadspensionaris Van de Spiegel overgegeven. Vgl. Archief
Van de Spiegel (Aanwinsten 1895) LX nummer 117.
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Va MALAKKA
211A

Copie-Instructiën van Gouverneur-Generaal en raden voor de opperhoofden
van de naar Malakka bestemde schepen De Dolfijn, Het Hoff ter Linden, De
Diamant, Meerenberg en De Jonge Hugo.
1782 october 18-1783 september 26
1 stuk
VI DE MOLUKKEN

212

"Gedachten (van Van Braam?) om met een onverhinderde vaart den
sluykhandel in de Molukkos en eenige andere plaatsen voor te komen."
1 stuk

212A

"Berigt weegens het reyk van Rio" door...?
1 stuk

212B

Copie-Verklaring van Willem Hagedoorn en Jan Nicolaas Muller, gezaghebber
en kwartiermeester op de chaloep De Goede Trouw, betreffende de door hen
gedane peiling en opneming van den mond der rivier van Riouw.
1773 october 16
1 stuk

212C

Copie-Secreete brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan den
gouverneur van Malakka Pieter Gerardus de Bruyn betreffende Riouw.
1782 october 18-1784 april 27

1 stuk

212D

Extract-brieven van Gouverneur-Generaal en Raden aan den gouverneur van
Malakka Pieter Gerardus de Bruyn over de strafexpeditie tegen Riouw en van
De Bruyn aand e tot die expeditie gecommitteerden Lemker en Hoynck van
Papendrecht.
1783 september 15-1783 october 29
1 stuk

212E

Translaat-Verslag aan den gouverneur van Java's Noordoostkust Johannes
Siberg van den Makassaar Daing Nafaty betreffende zijn bevindingen te
Riouw, den staat van de bentings en andere verdedigingswerken aldaar, de
betrekkingen van den koning met andere vorsten enz.
1784 april 8
1 stuk

212F

Copie-Verklaring van den sabandbaar te Malakka R.B. Hoynck van
Papendrecht, dat de kapitein der burgerij aldaar Abraham de Windt onschuldig
is aan de hem ten laste gelegde leverantie van ammunitie en contanten aan den
koning van Riouw in 1782.
1784 juni 21
1 stuk
VII RIOUW

213

Copie-Instructie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den
kapiteinn-ter-zee A. Spengler als bevelhebber van een oorlogssmaldeel,
bestemd tot het doen van een tocht naar Malakka ter bescherming van Riouw.
1785 april 21
1 stuk

214

Rapport van A. Spengler aan Van Braam over zijn verrichtingen op zijn tocht
naar Riouw en Malakka in mei- october 1785.
1786 maart 6
1 stuk

38
214*
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Copie-Brieven van den oud-resident van Riouw D. Ruhde aan den gouverneur
van Malakka P.G. de Bruyn over zijn verrichtingen tegen den aanval eener
vijandelijke vloot in de wateren van Riouw.
1787 mei 6-1787 mei 18
Te vinden in de Verzameling Van Braam (Aanwinsten 1914) nummer 15.

215
216

Brief aan Van Braam van den oud-resident van Riouw D. Ruhde.
1787 juli 6

1 stuk

Aanmerkingen van Van Braam over de vraag, of het voor de Compagnie
voordeeliger zou zijn Riouw te behouden dan wel dit land aan Engeland af te
staan in ruil voor Negapatnam en de afschaffing van de vrije vaart der
Engelschen door de Oostersche zeëen.
1790 mei
1 omslag
F. ZEEKAARTEN
217-218 en 225-237 op kaarten afdeling nummer 4.BRF

217

"Nieuwe wassende graaden paskaart vertoonende alle de bekende zeekusten en
landen op den geheelen aardbodem." Amsterdam, Gerard van Keulen.
18e eeuw?
Groot 59-100 c. M.
Koperdruk.

218

"Passkart over Kattegat" door Christian Carl Lous.
Kiöbenhavn, 1790

Groot 54-86 c.M.
Koperdruk.

219

"Schets van de legging der scheepen en uijtleggers in de Sloot aan 't eyland
Vlielandt geduurende den winter van 1781/2."
Groot 31-39 c.M.
Teekening.

220

Schetskaart van het vaarwater en de banken ten zuiden en ten oosten van
Vlieland.
18e eeuw?
Groot 20-31 c.M.
Teekening.

221

"Kaartye van de postroute tussen Vlielandt en het Eyerlandt."
1782
Groot 31-39 c.M.
Teekening.

222

Kaart van het vaarwater en de banken (tusschen Vlieland, Terschelling en de
Friesche kust?).
18e eeuw?
Groot 31-40 c.M.
Teekening

223

Kaart van het kustterrein omtrent het Nieuwediep door den luitenant-ingenieur
I.H. Hottinger.
18e eeuw?
Groot 19-26 c.M.
Teekening.

224

Gezicht op "het eyland Walcheren zoals het zig vertoont als men bij de witte
ton is" en op "de stad Vlissingen zoals zig die vertoont int midden van de
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Deurlo."
18e eeuw?

225

"Figurative kaart der Vlaamse banken."
18e eeuw?

Groot 27-41 c.M.
Teekeneing
Groot 29-46 c.M.
Teekening

226

"An exact Draught being an actual survey of the Sea Coast from Arundel in
Sussex to St. Albans in Dorste", door Joseph Avery. London, William Mount
and Thomas Page.
18e eeuw?
Groot 57-115 c.M.

227

Kaart van het Engelsch Kanaal en het Bristol Channel. Met kartons van den
mond van de Theems, Plymouth-Sound, de haven van Falmouth en de
Scilly-eilanden.
18e eeuw?
Groot 84-112 c.M.
Koperdruk.

228

"Plan van de Simonsbaay" aan de Kaap.
18e eeuw?

Groot 38-48 c.M.
Teekening.

229

"Plan der reede en 't inkomen der rivier van Cochin" op Malabaar.
18e eeuw?
Groot 40-51 c.M.
Teekening.

230

"Gezicht van 't eiland Ceylon."
18 e eeuw?

Groot 20-31 c.M.
Teekening.

231

Kaart van de "kielplaats aan de oostzyde van 't Compagnieseyland in de baay
van Trinconomale op Ceylon."
18e eeuw?
Groot 41-53 c.M.
Teekening.

232

Plan van de baai van Gale op Ceilon.
18e eeuw?

Groot 44-52 c.M.
Teekening.

233

Kaart van Straat Malakka met de westkust van het schiereiland Malakka en de
kusten van den Riouw-Linga archipel, Sumatra en het westelijk gedeelte van
Java.
18e eeuw?
Groot 78-104 c.M.
Teekening.

234

Kaart van de westkust van Sumatra, beneden den Evenaar. Met kartons van de
reeden van Padang en Ayeer Hadja.
18e eeuw?
Groot 78-103 c.M.
Teekening.
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235

"Exact chart and true representation of the situation in which the ship Lady
Louisa found the northern entrance of Straits Banca on the 18th and 19th
december 1795", door A.E. van Braam Houckgeest.
Groot 33-45 c.M.
Teekening.

236

Kaart van de reede van Batavia.
18e eeuw?

237

Groot 79-105 c.M.

"'t Noordelijkste gedeelte van Ternaten van de reede te zien anno 1791."
Groot 18-35 c.M.
Teekening.
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III COLLECTIE VAN BRAAM, AANWINSTEN 1950
238
239

Staat en Rekeningen opgesteld door Plettenberg.
1774-1784

1 omslag

Assignatie van gemachtigde Plettenberg.
1792

3 stukken

Waardepapieren.

240

Staat van boedel van Barones van Plettenberg geb. Feith vrouwe van
Windesheim, i.v.m. 50e penning.
1794

1 stuk

241

Brieven aan J.P. van Braam van C.M. den Polder. Met bijlagen. J.C.F. van
Heerdt, P.H.C. Ruijsch, M.M. van Raaff, J.F. Meijbrink, P. van Grieken.
1777-17801786-1791
10 stukken

242

Brief van prins Willem de vijfde aan J.P. van Braam.
1785 oktober 29

243
244

Briefwisseling betreffende verantwoording van assignaties.
1788-1790
Boekje met privé aantekeningen.
1789

1 stuk
6 stukken
1 deel

245

Memorie van goederen t.b.v. zijn dochter Helena Louisa in verband met haar
huwelijk met J.C.F. van Heerdt.
1789
1 stuk

246

Rekening Courant Europesche gemachtigden F.T. van Braam C.S.
1768-1776

1 deel

247

Samentrekking van diversen posten, met brief over effecten met bijlagen en
lijfrente brieven van belasting op bezittingen. Schuldbekentenis J. Miller.
1792-1803
4 stukken

248

Memories van effecten.
1781-1783

2 stuken

249

Rekeningcourant, en briefwisseling over 1/32 deel van het schip Vigilantie met
andere financiële stukken.
1787-1798
1 omslag

250

Rekening wegens geleverde levensmiddelen opgemaakt te Batavia.
1785 april 14

2 stukken

251

Kwitanties wegens belastingen te Batavia aan kassier Welgevare te Batavia.
1785
3 stukken

252

Verantwoording wegens kostenpenningen voor goed door P. den Braam over
1781-1786.
2 stukken

253

Kwitanties ontvangen hoofdgelden door C. Backer.
1787 juli 28

1 stuk
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254

Verantwoording over obligaties over de periode 1 september 1787-1793 te
Harderwijk.
1 stuk

255

Diversen rekeningen (declaraties) ingediend bij schout-bij-nacht J.P. van
Braam.
1788-1791
24 stukken

256

Diversen rekeningen courant en bijlagen tussen J.P. van Braam en derden.
1789-1801
7 stukken

257

Pakket papieren betreffende verrekening van Franse effecten naar Parijs door
J.P. van Braam.
1794 februari 22
4 stukken

258

Ontwerp voor een fonds door de zee officieren. Bijlagen met
accoordverklaring.
1793 november 19

3 stukken

259

Verantwoording van gedane voorschotten voor de familie Heerdt van Benthuis
te Vollenhove.
1793 mei 1-1799
4 stukken

260

Lijst van geregistreerde effecten.
1782-1783

2 stukken

261

Overzicht verschillende rekeningen gedaan door J.P. van Braam inzake zijn
zoon W.C. van Braam.
1800
4 stukken

262

Gedane voorschotten van J.P. van Braam aan zijn zoon W.C. van Braam.
1801
1 stuk

263

Nalatenschap afrekening door J.P. van Braam.
1 stuk

264

Beschrijving van eigen recept tegen poligra of jicht door Schout bij Nagt van
Haeij.
1 stuk

265

Opstel over schoonheid.
2 stukken

266

Verklaring der seinen voor de optische telegraaf opgesteld door de Admiraliteit
Charing Cross.
1796 februari
1 stuk

267

Opstel over reglementen voor de Kolonie Kaap de Goede Hoop.
1780

268

1 stuk

Adviezen ingediend door J.D. van der Capellen op den Overijsselschen
Landdag 1774-1777 met een reactie.
c. 1777
1 stuk
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Collectie Van Braam
1774-1801

1 omslag, 125 stukken

•

Rekeningen Courant 1788-1797

•
•
•
•
•

Diverse tekeningen
Brief van Dochter
Diverse Geboorten Huwelijk Overlijden aankondigingen uit kranten
Aantekeningen Boekje Privé kwitanties van huisraad en kleding
Diversen Rekeningen Courant 1768-1776

