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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
OPENBAARHEID
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,
Plaatsingslijst van de collectie Hope
nummer toegang 1.10.46, inventarisnummer ...
VERKORT:
NA, collectie Hope, 1.10.46, inv. nr......
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ARCHIEFVORMING
INLEIDING: THOMAS EN JAN HOPE
Thomas Hope van 1704 tot 1779. Hij was een van de acht zonen van Archibald Hope en werd
geboren in Rotterdam. Op 22-jarige leeftijd ging hij werken voor het handelshuis van zijn
oudste broer Archibald junior. Na de dood van zijn broer Archibald in 1734 associeerde hij
zich met zijn broer Adriaan. De omzetten van het handelshuis groeiden gestaag. Tijdens de
zogenaamde Zevenjarige oorlog (1756-1763) kwam de grote doorbraak. In 1762 werden neef
Henry (1735-1811) en zoon Jan (of John; 1737-1784) medefirmanten en de naam van het
handelshuis veranderde: van "Thomas & Adriaan Hope" in "Hope & Co". Terwijl henry zich
vooral met de firma bezighield, groeide Jan uit tot bestuurder. Zo werd deze o.a. in 1768 lid
van het Vroedschap van Amsterdam.
In 1752 werd Thomas Hope beëdigd als hoofdparticipant in de Kamer Amsterdam van de
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Vier jaar later werd hij bewindhebber en volgens
Hardenbroek was hij al snel de meest invloedrijke van alle bewindhebbers [1] Op 4 april 1766
werd Thomas Hope representant van willem V, opperbewindhebber van de VOC. Als
participant, bewindhebber en later representant van Willem V was hij lid van verschillende
commissies van de VOC, zoals de commissie tot de directe vaart en handel op China, de
commissie tot de visitatie der Boeken, de Secrete Commissie.
Op zijn verzoek werd hij 5 september 1770 uit deze functie ontslagen en nam hij ook ontslag
als bewindhebber. Zijn zoon Jan volgde hem op als bewindhebber en bleef dit tot zijn dood in
1784. Het ambt van representant werd na 1770 niet meer vervuld.
DE COLLECTIE
De collectie is zeker geen familiearchief! In hun functie van bewindhebber en representant
deden Thomas Hope en zijn zoon Jan, stukken uitgaan, ontvingen zij stukken en verzamelden
zij informatie over de VOC. Als representant bracht Thomas Hope samen met zijn secretaris
mr. Willem Royen gegevens samen in statistieken. Ook stukken die -volgens de (huidige)
archivistische regels- zouden moeten berusten in de archieven van de diverse commissies
waarin de Hopes zitting hadden, treft men in deze verzameling aan. Aangenomen mag
worden dat de collectie niet alleen gevormd werd op het Oostindisch huis, maar ook samen
met de VOC-archieven bewaard werd. waarschijnlijk heeft niemand van de erfgenamen de
stukken na de dood van Jan Hope opgeëist.
In 1856, tegelijk met de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, werd de
collectie Hope op het Rijksarchief ontvangen (thans Nationaal Archief)
Colenbrander beschreef de collectie in 1899. Hij maakte onderscheid tussen de stukken die
voor of door Hope werden "te zamen gesteld of opgemaakt", de bij Hope ingekomen brieven
en "de eigenlijke verzameling Varia over O.I. onderwerpen". [2] Tot de eerst genoemde
stukken moeten we met name de verschilende "tabellarische overzichten" en alfabetische
overzichten rekenen, die Hope of zijn secretaris samenstelde. De verzameling Varia is tot op
de dag van vandaag herkenbaar gebleven.

1.
2.

Elias II, p. 933-943, noot uu: 'De energieke Thomas Hope had weldra van alle bewindhebbers den
meesten invloed'.
Verslagen omtrent 'Rijks oude archieven1899, p. 16.
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INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF

Voor verder onderzoek wordt de onderzoeker ook verwezen naar: Nationaal Archief in Den
Haag:
1.

De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795). (Inventaris: zie
literatuur)

Gemeentearchief in Amsterdam:
1.

Het archief van de firma Hope & Co (1679) 1725-1940 (1958) en archieven van
geliëerde bedrijven en personen. (Inventaris: zie literatuur)

DE BEWERKING
Doel van de bewerking was een betere toegang to de collectie te bewerkstelligen. De
handgeschreven toegang werd ingevoerd in WP. De aangetroffen tweedeling in de stukken
werd gehandhaafd. ( De driedeling die Colenbrander onderscheidde, werd waarschijnlijk door
een latere inventarisatie teniet gedaan.) De redaktie van de beschrijvingen werd
gemoderniseerd. De oude, hoge nummers (de lijst begon met nummer 8384 en eindigde met
nummer 8501) werd vervangen door nieuwe.
Ten slotte werd de lijst voorzien van een inleiding en een korte literatuurverwijzing.
Materieel werd de verzameling stukken (totaal 7.5 m') opnieuw verpakt in zuurvrij papier.
Mirjam Heijs
Den Haag, januari 1994

11

12

1.10.46

1.10.46
VERWANT ARCHIEFMATERIAAL

Een deel van de collectie die Thomas en Jan Hope vormden op het Oostindische huis, en dat
dus ook aansluit op de VOC archieven, is terecht gekomen in het archief Baud dat berust bij
het Nationaal Archief.
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1 ALGEMEEN

1

Extractresoluties van Heren XVII voornamelijk over financiële en commerciële
zaken
1701 februari 21 - 1741 februari 27
1 band
De banden over de jaren 1602 april 15-1657 oktober 18 en 1658 maart 9-1700
september 23 ontbreken

2
3

Bijlagen op de extractresoluties van de Heren XVII
1658-1738
Alfabetisch zakenregister op de resoluties van de Heren XVII
1602 - 1762

1 band
1 omslag

Niet verder voltooid dan tot de letter S

4

Collectanea uit de brieven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en
raden, "vervattende de principaalste orders tot 't maniement van 's
Compagniess importanten ommeslag in de gewesten van India"
1613 - 1751
1 band

5

Alfabetisch zakenregister op de brieven van de Heren XVII naar Indië en de
Kaap
1613-1692
1 omslag

6-7

Aantekeningen (alfabetische registers) van onderscheiden meest commerciële
zaken, verhandeld in de brieven van de Heren VXII naar Indië en de Kaap
1616 - 1692, 1701 - 1732
2 banden

8

Alfabetisch zakenregister op de resoluties van de Kamer Amsterdam
1603 - 1774
Niet verder voltooid dan tot de letter E

9-10

Extracten uit het Haags Verbaal, met alfabetische indices
1701 april 5 - 1741 juni 29
9
1701 april 5 - 1740 augustus 1
10
1741 april 10 - 1741 juni ?

2 banden

11

Aantekeningen van ettelijke zaken betreffende Bengalen getrokken uit het
Haagse Verbaal
1711 - 1740
1 band

12

Uittreksel uit de memorie van de afgetreden Bengaalse directeur taillefert aan
zijn opvolger
1755
1 band

13

Tabellarische overzichren van inrichting, huishouding en bedrijf van de VOC
1602-1769
1 band

14

"Overwinsten en veragteringen op de resp. comptoiren van Indiën
1700 - 1756
1 "oblong
opteekenboekje"

15

Tabellarische overzichten van het bedrijf van de VOC, en van plaatselijke
inkomsten van Batavia in het bijzonder
1700 - 1753
1 band

1.10.46

19

69

"Beschrijving van het Maduresche Rijk" door G.E. Holst. Kopie. Met bijlagen
1762 februari 24
1 band

70

Kopiememorie van de aftredend gouverneur van Ceylon Jan Schreuder aan zijn
opvolger Lubbert Jan van Eck
1762 maart 17
1 band

71

Advies van de raad-extraordinaris Louis Taillefert betreffende instructies van
de leden van de Hoge Regering. Kopie
1764 juli 19
1 band

72

Secrete resoluties betreffende de gouverneur en raad van Ceylon. Kopie
1764 november 13 - 1765 december 18
1 band
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2 VERZAMELDE STUKKEN OVER VERSCHEIDENE
ONDERWERPEN BETREFFENDE DE VOC
Het merendeel van de stukken betreft afschriften

2.1 ABESSINIË
73

Diverse stukken
1 band
•
•
•
•

Beantwoorde vragen van de secretaris van de hoge Regering,
Paulus Poo, aan de gezant van Abessinië Godja Moraat, in 1690 op
Batavia 1692 maart 18
Nader of verbeterd translaat van de brief van de koning van
Abessenië aan de Hoge regering te Batavia 1696 september 20
Beantwoorde vragen van Jobus Ludolphius aan de gezant van
Abessinië, Godja Moraat 1697 februari 7
Extract uit het opstel van paulus de Roo betreffende de zaken van
Abessinië 1697

2.2 ADVOCATEN
74

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•

•
•
•

Stukken betreffende het ontslag van de advocaat Westerveen van
het ordinaire werk, en de aanstelling van C. Graafland Cz. tot
adjunct-advocaat 1742 april 19
Instructie voor de advocaten van de VOC 1775 april 7
Stukken betreffende het geschil tussen de advocaat Van der Hoop
en het Departement van Commercie van de Kamer Amsterdam
betreffende de verdeling van werkzaamheden tussen de advocaten
Van der Hoop en Van Son 1762 - 1764
Stukken betreffende het ontslag van de advocaat Van Son 1766
februari 10
Stukken betreffende de aanstelling van de advocaat F.W. Boers
1767 april 1
Stukken betreffende de klerken van de advocaten na 1763

1.10.46

21

2.3 BATAVIA
75

Diverse stukken
1 omslag
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

3.

Het eind ontbreekt

Instructie voor de opperkooplieden van het kasteel batavia: de
koopman van het soldijkantoor of die de logie en garnizoensboeken
waarnemen, en de secretaris van de raad van Justitie, ieder in haar
regard, rakende het belasten en ontladen der confiscatiën voor den
zelven raads van Justitie 1665 september 22
Instructie voor de ingenieur-directeur van de approches en
fortificaties van Indië 1717 december 16
Afscheid van de gouverneur-generaal Van Imhoff van de
Staten-Generaal en van de heren XVII 1742
Pro memories betreffende de bestelling van de Hoge Regering 1749
november 30
"Aanmerkingen over den jegenswoordige toestant der zaaken van
de Generale Ned. Geoctroyeerde O.I. Compagnie in Oostindiën,
geconcipieert" 1752 juni 10
"Consideratiën nopens eenige importante excessen, welke in
Nederland concerneerende het generale maniement der zaken van
de generale Ned. Geoctroyeerde O.I. Compagnie tot nog toe reëel
en wesentlijk subsisteeren, geconcipeert" 1752 juli 8
Ontwerp van wederantwoord op het antwoord van
gouverneur-generaal en raden van 15 oktober 1755 op de rescriptie
van de Heren XVII van 24 maart 1754 op de "Bedenkingen" over
de zorgelijke gesteldheid van de VOC [3]
Aanmerkingen van de raad-extraordinaris Reinier de Klerk op zeker
schriftuur van de gouverneur-generaal Mossel over de
tegenwoordige gesteldheid van West-Indië 1759 januari 15
Extractbrief van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden
van 15 oktober 1760 over enige punten betreffende het advies van
Hope en van der Hoop, en een extract-antwoord van
gouverneur-generaal en raden van 17 oktober 1761
"Eenige onzijdige remarques over de charge van
Directeur-Generaal in Indië, en over het geval der jongste
provisioneele electie van de Raad ordinaris P.A. van der Parra
Consideraties van enige raden van Indië over de subsisterende
instructies van de gouverneur en directeur-generaal alsmede van de
raden van Indië 1764 oktober 18
Kopie memorie betreffende het rapport van de
commissarissen-examinateurs van de Bataviase statuten en
betreffende de mening van de gouverneur-generaal hierover 1766
Korte aanmerking van de raad-ordinaris Reinier de Klerk op de
consideraties van de gouverneur-generaal van 3 mei 1763
betreffende de gesteldheid van de Hoge Regering 1766
Fragment "Korte Inhoud van de dispotitiën over de consideratiën
van de Gouverneur-Generaal rakende de middelen tot betragting
van de menagie, zo ten aanzien van Batavia als Java, Cheribon en
Bantam, vermeld bij resolutiën van 29 en 31 december 1766"
"Papieren in 1767 van den heer de Wilde ontfangen"
Gedrukte aanschrijvingen, ordonnanties en publikaties van de Hoge
Regering 1746 november 25 - 1769 april 10
Extract resolutie van Holland van 20 december 1782 betreffende
een verandering in het eerste artikel van de instructie van generaal
en raden, bijgevoegd door de bewindhebber Jan Hope 1782
december 20
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Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•
•
•

77

Extract brieven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en
raden 1668 april en mei, 1690 april 21, 1762 oktober 25 (in duplo),
1769 oktober 7
Extractbrieven van gouverneur-generaal en raden aan de Heren
XVII 1766 oktober 21, 1768 januari 20, 1768 oktober 21, 1769
oktober 20[4]
Register op de marginalen van de generale missive van 1770
december 31 [5]
Register van brieven en papieren van Indië en de Kaap
overgekomen in 1768
Stukken betreffende het Engelse koningschip "The Falmouth" 1768
- 1769
"Min of meer aanmerkenswaardige" resoluties van
gouverneur-generaal en raden 1768 januari 1 - 1769 april 28
Rekest van D.C. Vick aan gouverneur-generaal en raden 1768 juli
21
"Diverse posten van veragtering in 't jaar 1766"

Diverse stukken
1 omslag
•

•
•
•
•
•
•

78

Extractbrieven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en
raden betreffende de scheepsmacht van de VOC 1677 6 mei 16,
1677 mei 11 en oktober 18, 1678 augustus 31, 1680 juni 20, 1761
april 9 en oktober 5, 1763 oktober 13 en 1768 september 28
Extractbrief van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII
1769 oktober 20 ( in duplo)
Lijsten en overzichten van de scheepsmacht van de VOC 1705 1770
Reglement tot het oprigten van een corps cadetten van de Marine
voor de Zeedienst in Indië 1745
Stukken betreffende de licenten, de verdeling van de retouren in de
Republiek, en andere handelsaangelegenheden 1752 - 1769
Instructies, reglementen enz. betreffende de scheepsmacht van de
VOC 1768
"Consideratiën over enige successive genomene Bataviase besluiten
met relatie tot diverse Britten, het inschikkelijk gedrag der
Nederlanders jegens die afgunstige competiteuren, en de
malversatiën daar uit resulteerende". Met bijlagen 1769

Diverse stukken
1 omslag
•
•

4.
5.

Onderscheiden financiële, handels-en administratieaangelegenheden 1676 oktober 21 - 1770
" 's Compagnie's gerechtigheeden te Batavia" 1754 - 1769

De brief van 1766 ontbreekt
De cijfers op de bladzijden zijn niet ingevuld
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79

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•

80

Excerpta uit brieven van de Heren XVII aan de
gouverneur-generaal en raden en omgekeerd 1743 juli 3 - 1765
oktober 20
Extracten uit de Haagse Verbalen van Batavia 1764 en 1765
Marginalen op de generale missiven 1765 oktober 20 en december
31
Inhoud van enige resolusies van de Hoge Regering 1766 oktober 3 1766 december 31
Aanwijzingen van de min of meer aanmerkelijke resoluties van de
Hoge Regering 1766 oktober 3 - 1766 december 31

Stukken betreffende de Amphioensociëteit
1693 juli 17 - 1768 augustus 7

81

1 omslag

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•

82

Concepten voor de Haagsche Verbalen 1766 - 1770
Extractbrieven van de Heren XVII aan de gouverneur-generaal en
raden 1767 oktober 5
Extractbrief van gouverneur-generaal en raden aan de Heren XVII
1767 mei 15 - 1769 mei 19
Register van de marginalen op de generale missive 1767 oktober 20
Idem op de generale missive van 1767 december 31 [6]
Formele liquidatie op het stuk van de retouren uit Indië 1769 juni
22

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•

•

6.

Register op de resoluties van gouverneur-generaal betreffende de
muntspecies 1632 - 1720
Verzameling stukken betreffende munt-en financiële zaken 1736 1769
Resoluties en adviezen genomen en gegeven in de Raad van Indië
inzake de consideraties van de gouverneur-generaal Van der Parra
betreffende de "menage" te Batavia, Java, Bantam en Cheribon
1776 december 29 en 31
Extracten en kopieën uit de briefwisseling van gouverneur-generaal
en raden betreffende de "menage" te Batavia, Java, Bantam en
Cheribon, met enige andere stukken over zaken van Cheribon 1764
- 1769

De cijfers op de bladzijden zijn niet ingevuld
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Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Aanmerkingen over Batavia's gesteldheid in voldoening van de
vrage der Heeren Majores na de oorsake der groote sterfte aldaar"
door gouverneur-generaal J. Mossel 1753 juli 24
"Aanmerkingen over het volk en de hospitalen in India" z.d.
Andere stukken betreffende de gezondheidstoestand en de
hospitalen 1757 - 1769
Krijgsorders of artikelbrief voor de militie in Indië 1768 juli 22
Stukken betreffende belasting en belastingsontheffing en
bevorderingen van ambtenaren, en andere aangelegenheden van de
VOC 1748 - 1768
Extractresolutie van de Heren XVII betreffende het uitzenden van
advocaten naar Indië 1742 april 3
Stukken betreffende de afschaffing van het seminarie te Batavia
1755
Schrijven van Mielle du Routty (?) aan Thomas Hope 1770
november 16
Brief van de gazant De la Porte aan Thomas Hope betreffende de
nalatenschap van Charles Gosset. Met bijlagen 1773 december 11
Stukken betreffende Joseph Patrice de Wogan, bijgevoegd door Jan
Hope 1782

2.4 BENGALEN
84

Stukken betreffende de handel en VOC-zaken in Bengalen en Hooghly
1756 - 1766
1 omslag
Enige stukken betreffen ook Ceylon. Aantekeningen, samenvattingen e.d.
gediend hebbend voor de Haagse Besognes

85

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•

86

Samenvattingen van brieven, aantekeningen gediend hebbend voor
de Haagse besognes 1765 - 1769
Samenvatting van een brief van de directeur en raad van bengalen
en gouverneur-generaal en raden te Batavia betreffende VOC
dienaren 1747 - 1748
Stukken betreffende handel en VOC-zaken in bengalen, Hooghly
1764 - 1765

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eisen betreffende de verdeling van zijde uit de Republiek en Japan
1665
Lijnwaadhandel uit Bengalen z.d.
Brieven van Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden
betreffende Bengalen en Coromandel 1670 - 1695
Stukken betreffende invoer en verkoop van stoffen en lijnwaden
1694, z.d., 1740, 1761, 1765, 1767, 1768
Aantekeningen betreffende schepen uit Bengalen 1754 - 1756
Stukken betreffende VOC-zaken en VOC-dienaren in Bengalen
1767
Staat van winst en verlies van het kantoor in Bengalen 1765 - 1769
Aantekeningen betreffende Bengalen voor het Haagse Besogne
1770
Extracten betreffende criminele processen in Bengalen 1768
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2.5 BEWINDHEBBERS, HOOFDPARTICIPANTEN, ETC.
87

Diverse stukken
1 omslag
•

•

het opperbewindhebberschap van de VOC aan de prins van Oranje
1748 - 1749, z.d.
meningsverschillen tussen participanten en bewindhebbers van de
VOC 1621 - 1623
benoemingen van bewindhebbers 1645, z.d.
de benoeming van Nicolaas Koninck als bewindhebber van de
kamer Hoorn 1685 - 1768
de voordracht tot benoeming van bewindhebbers 1751 - 1766
de aanstelling van een raad-ordinaris van Indië 1766
de benoeming van een boekhouder 1750
VOC-dienaren 1749 - 1751, 1767, z.d.
de benoeming van Willem V tot opperbevelhebber 1765
de beschikking van de prins en zijn opvolgers over 1/33 deel van de
winsten 1674, 1747, 1766 - 1767
de representanten van de opperbewindhebber
de aanstelling van Thomas Hope als representant 1767
het aftreden van Thomas Hope als bewindhebber 1770
het aanstellen van een klerk, en het vervullen van diverse andere
vacatures 1750 en 1768
VOC-zaken 1759 en 1767

•

VOC-zaken 1766

•

een verdrag tussen de vorst van Kandy (Candia) en de VOC 1766

•

de aanstelling van gouverneur Lubbert Jan van Eck, en overgave
van het gouverneurschap aan hem (1762) 1761, 1762

•

een memorie van overdracht van jan Schneider aan zijn opvolger
gouverneur Lubbert Jan van Eck, en aantekeningen 1762 - 1764

•

een expeditie tegen Candia 1765 - 1766

•

de benoeming van Jan Willem Falck tot gouverneur van Ceylon
1765

•

de negotieboeken van Ceylon z.d.

•

slaven, vorsten en edelen en VOC-dienaren 1767 - 1770

•

de handel van Colombo 1767

•

een criminele procedure tegen Pierre Ferrand wegens tekorten in
zijn administratie 1770

•

VOC-zaken en VOC-dienaren die gedeeltelijk gediend hebben in de
Haagse Besognes 1766 - 1770
monsters van kaneel (aantekeningen) z.d.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.6 CEYLON
88

Diverse stukken
1 omslag

•
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Diverse stukken
1 omslag
•

de kaneelhandel 1669 augustus 25 - 1770 januari 25

•

de bezoldiging van ambtenaren en andere financiële
aangelegenheden van Ceylon 1675 september 28 - 1767 november
13

•

een instructie voor Joannes van Sanem "aangenomen omte zijn
apotekar op Zeylon" 1680 december 2

•

"Korten inhoud van de memorie door den Hr. G. W. van Imhoff als
gouverneur van Ceijlon nagelaten aan zijn opvolger W.M.
Bruining" 1740 augustus 12

•

Andreas Jacobus de Lij, opperkoopman en hoofd-administrateur te
Colombo, en Arnoldus de Lij, opperkoopman en secunde van 't
Gaals commandement 1748 - 1769

•

de militaire zaken van Ceylon gedeeltelijk verzameld door Jan
Hope 1766 - 1780 (?)

•
•

Stukken betreffende de theehandel op China 1732 - 1770
Consideraties over de vaart op China, overhandigd aan Willem IV.
Kopieën 1751

•

Stukken betreffende de handel op China en de bezoldiging van de
ambtenaren te kanton 1677 - 1769
Instructies voor de supercarga's en verdere ambtenaren te Kanton
1735 juni 4 - 1768 september 20
Minuut-en kopieverbalen van de Chinasche Commissie, met enige
bijlagen 1762 augustus 25 - 1769 december 15
Stukken uit Indië en China ingekomen bij de Chinasche Commissie,
met enige bijlagen 1762 december 24 - 1769 november 20
Brieven van de eerste advocaat van de VOC, W.C. van der Hoop,
aan Thomas Hope 1765 mei 9-17
Brieven van W.G. Titsingh aan Thomas Hope 1765 juli 9-16
Brief van A.E. van Braam Houckgeest aan Thomas Hope

2.7 CHINA
90

Diverse stukken
1 omslag

91

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•

2.8 COROMANDEL
92

Diverse stukken
1 omslag
•
•

Aantekeningen en excerpten betreffende Coromandel ten behoeve
van het Haags Verbaal, 1755 - 1770;
Excerpten uit brieven van de Heren XVII naar Coromandel, 1765 1768

1.10.46
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Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•

94

Extracten, aantekeningen en kopieën betreffende Coromandel, 1647
oktober 4 - 1769 juni 18;
Advies van Jacob Mossel, gouverneur van de kust van Coromandel,
en raad, en over de consideraties van G.W. van Imhoff betreffende
de lijnwaadhandel op de Madurese kust, 1739 Met bijlagen;
Lemmata van de memorie van Jacob Mossel, gouverneur van
Coromandel, aan zijn vervanger Galenus Merten, 1744 februari 27;
Beschrijving van de VOC-handel en omslag op de kust van
Coromandel door de raadordinaris J. van der Waeyen, 1757
november 15;
"Relation abrégée de ce qui s'est passé sur la coste de Coromandel
depuis le départ de l'escadre françoise pour les isles le 1 octobre
1759 jusqu'à la reddition de Pondichery le 16 janvier 1761";
Secrete brieven van de gouverneur van Coromandel Pieter Haksteen
aan gouverneur-generaal en rade 1767 februari 10 - 1767 augustus
31.Kopieën. Met bijlagen

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•

Verslag van de aankomst van de gouverneur Pieter Haksteen op de
kust van Coromandel, en van de vlucht van de gewezen gouverneur
Christiaan van Teylingen, 1765
Stukken betreffende de vlucht van de gewezen gouverneur
Christiaan van Teylingen, 1765;
Verdediging van Christiaan van Teylingen, 1767;
Brief van Jurriaan Willem Grevelink, equipage-meester bij de
kamer Rotterdam, aan Jan Hope, 1779 april 5.

2.9 COMMERCIE
95

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•

96

Stukken betreffende de verkoop van Indische produkten 1604
september - 1769
Stukken betreffende de opbrengst van de retouren uit Bengalen,
Coromandel, Surat 1700 - 1768 november 17
Stukken betreffende de retoureisen van (voor) Bengalen, Ceylon,
Coromandel, Cheribon en Surat 1754 - 1769
Aantekeningen uit de Indische brieven betreffende verschillende
culturen en ladingen 1756 - 1759

Stukken betreffende:
1 omslag
•
•
•
•
•

onderscheiden handelsonderwerpen 1636 april 17 - 1769 november
14
Indische manufacturen 1723 - 1765
de lijnwaadhandel van Bengalen, Ceylon, Coromandel en Malabar
1744 - 1769
de retoureisen van lijnwaden 1736 - 1770
de verkoop van arak en constatiawijn, bijeengebracht door de
bewindhebber Jan Hope 1779 november 21

2.10 CORRESPONDENTIE TUSSEN DE REPRESENTANT EN DE
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KAMERS
97

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•

Stukken betreffende de VOC in haar geheel en de verschillende
kamers afzonderlijk 1602 september 9 - 1769 oktober 9
Consideraties betreffende verscheidene onderwerpen, gesteld door
Thomas Hope ten behoeve van de opperbewindhebber. Minuten
1766 - 1769
Brieven van bewindhebbers uit de onderstaande kamers aan
bewindhebbers van de kamer Amsterdam, de representant van
Z.D.H. en bewindhebbers van de kamer Amsterdam, of aan Thomas
Hope alleen: Amsterdam, 1767 februari 23 - 1768 oktober
4Zeeland, 1766 augustus 25 - 1770 augustus 13Delft, 1757 juli 29 1769 juli 29Rotterdam, 1767 april 3 - 1769 juni 9Hoorn, 1766 juli 8
- 1769 december 30Enkhuizen, 1767 januari 31 - 1770 juni 30

2.11 CORRESPONDENTIE MET DE GOUVERNEUR-GENERAAL
MOSSEL BETREFFENDE DE GESTELDHEID VAN DE VOC
98

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•

"Bedenkingen over de intrinsique staat van d'geoctroyeerde Ned.
O.I.C. ter vertooning van dies sorgelijke gesteldheyd" door
gouverneur-generaal Jacob Mossel 1752 november 28
Rescriptie van de Heren XVII op Mossel's bedenkingen (minuut en
kopie) 1754 maart 20
"Provisioneel eerbiedig antwoord" van gouverneur-generaal en
raden op de rescriptie van de Heren XVII 1755 oktober 15
Brief van de directeur-generaal P.A. van der Parra aan de Heren
XVII 1755 oktober 15
Stukken betreffende de financiële toestand van de VOC 1750 1762

2.12 EQUIPAGE
99

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•

Stukken betreffende de uitrusting van schepen 1676 oktober 21 1770 juni 15
Stukken betreffende scheepsproviand en-munitie 1684 - 1769
Verslag van het voorgevallene op het schip d'Oranjezaal. Met
bijlagen 1765
"Aanmerkingen over de uytreyse na Oost Indiën", door J.C.
Radenmacher 1767
Stukken betreffende equipagezaken ontvangen bij of verzameld
door de bewindhebber Jan Hope 1772 - 1782
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Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•

101

Instructies voor de scheepsoverheden 1681 - 1770
Stukken betreffende de aanbouw en de equipage van schepen 1683
- 1769
Stukken betreffende de zeilinstructies en de verbetering daarvan
1766 - 1768
Stukken betreffende de aankoop van scheepstimmerhout 1766
september 17 - 1769 maart 15
Stukken betreffende equipagezaken, verzameld door Jan Hope 1770
december 31 - 1781 september 13

Extracten uit de Haagse Verbalen en uit de Resoluties van de Heren XVII
1657 - 1749
1 omslag
2.13 MALABAR

102

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•

Extractbrieven van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en
raden betreffende Malabar, met enige andere extracten 1669 mei 9 1768 juli 1
Retoureisen voor Malabar en andere stukken van financiële aard
1669 - 1769 oktober 20
Extracten uit Indische brieven over Malabar, gedeeltelijk ten
behoeve van het Haags Verbaal 1738 - 1770
Stukken betreffende de memorie van de raadordinaris Schreuder
over Malabar 1763 - 1765
Rekest van Casparus de Jonge om vergoeding van de kosten
wegens de door hem aangelegde peperplantage te Gale 1764 april 7
Stukken betreffende de ontslagen van G. Weyerman en J.A. Sweers
de Landas, ambtenaren te Malabar 1764 - 1767

2.14 MILITIE
103

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•

Stukken betreffende de militie in Indië 1681 - 1768 juli 22
Stukken betreffende de artillerie in Indië 1700 - 1702
Berekening van de onkosten voor het onderhoud van de militie
[1767]
Instructie voor de hoofdofficieren ter zee 1768 oktober 10
Factuur van het metalen geschut overgezonden in 1769
Condities waarop baron Van Wilcke enige soldaten voor de VOC
aanneemt 1781 mei 19

Toegevoegd aan de verzameling door Jan Hope
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2.15 MUNTEN EN SPECIËN
104

Diverse stukken
1 omslag
•
•

105

Extracten uit resoluties en brieven aan Heren XVII, en uit het Haags
Verbaal betreffende muntzaken 1635 oktober 12 - 1761 oktober
20[7]
Extracten uit de resoluties en brieven van gouverneur-generaal en
raden betreffende muntzaken 1664 juni 24 - 1761 oktober 17

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•

wissels, assignaties, anticipantenpenningen, munten-en
handelsaangelegenheden van de VOC 1630 - 1767
muntzaken 1650 - 1768
Indische geldeisen 1696 - 1769
Indische muntzaken 1715 - 1740

2.16 OCTROOIEN
106

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlenging van het octrooi. Kopie 1622 december 22
Octrooi van de Compagnie van Oostende. Kopie 1722 december 19
Extracten uit Westerveens Dissertatie Secunda betreffende de
Compagnie te Oostende 1723
Stukken betreffende de prolongatie van octrooi 1727
Kopiebrieven van de gezant van de Republiek W. van Assendelft
aan Simon van Slingelandt betreffende de VOC te Altona 1728
maart 6 - 1729 maart 15
Voorwaarden tot inschrijving bij de Compagnie van Altona 1728
april 6[8]
Stukken betreffende de octrooiverleninging van 1741 [9]
Pré-advies van Thomas Hope betreffende de oorzaken van verval
van de VOC "dewelke niet immediaat in de Indische, maar in de
Nederlandsche huyshouding en directie resideren". Klad 1755

2.17 ONTVANGSTEN
107

Diverse stukken
1 omslag
•

7.
8.
9.

Stukken betreffende uitdelingen en andere financiële zaken
betreffende de VOC 1602 - 1770

Met chronologisch register
Translaat
Handgeschreven en gedrukt
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2.18 OPPERBEWINDHEBBERSCHAP
108

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•

Stukken betreffende de uitkering van 1/33 in de winst aan Willem
III en het opperbewindhebberschap van Willem IV 1674 - 1752
Pointen van redres door Samuel de Pas, makelaar, tot het welvaren
van de VOC 1748 - 1755
Mémoire concernant les Indes orientales surtout relativement au
Gouvernement Général de cette Compagnie 1752
Stukken betreffende de opdracht van het opperbewindhebberschap
aan Willem V 1766 maart 24 - 1766 april 23

2.19 SECRETE COMMISSIE
109

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•

Kopiebesognes van de secrete commissie 1748 april 12 - 1764
september 11
Minuut-besoignes van de secrete commissie 1765 september 24 1769 september 5
Bijlagen tot de besoignes van de secrete commissie 1750 - 1770

2.20 "STATEN", VOC-STATEN
110

Diverse stukken
•
•
•

Generale staatrekeningen en andere overzichten betreffende de
financiële toestand van de VOC 1661 - 1770
"Korte methode streckende om het redres van des Comp.s saken
ordentelijck te verhandelen" door Coenraad van Beuningen. Kopie
1688 augustus 4
Staat van de Engelse O.I. Compagnie 1780 oktober 18

Bijgevoegd door Jan Hope

2.21 SUIKERHANDEL
111

Diverse stukken
1 omslag
•
•

Stukken betreffende de suikerhandel en de suikermolens bij Batavia
1656 - 1769
Rapport van de raden van Indië C. van Swoll en H. Swaerdecroon
over de Bataviase suikercultuur. Met bijlagen 1710 oktober 10

2.22 VERBALEN
112

"Voorbeelden der onderscheydene Verbalen die jaarlijks gehouden worden in
de O.I.C." met register. Kopie
1657 - 1748
1 omslag
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2.23 "VERSCHILLEN", GESCHILLEN
113
114
115

Geschillen met de Engelsen
1623 - 1768

1 omslag

Geschillen met de Fransen
1751 - 1769

1 omslag

Geschillen met de Spanjaarden:
1 omslag
•
•

betreffende de vaart tussen Batavia en Manilla 1695 - 1696
betreffende de differenten 1732 - 1768

2.24 VIERJARIGE REKENING
116

Extractnotulen van de besognes van de 24e t/m de 31e Vierjarige rekening
1740 - 1768
1 omslag
2.25 VISITATIE VAN DE BOEKEN

117

Stukken betreffende de visitatie van de boeken tot het opmaken van de
generale staatrekeningen
1657 - 1769
1 omslag
2.26 "VARIA", OVERIGE STUKKEN

118

Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•

Stukken betreffende Ambon en Banda 1694 - 1766
Consideraties van de gouverneur van Ambon, Van der Voort,
betreffende een voorgenomen expeditie tegen de Oost-Cerammers.
Met een begeleidende brief 1771 september 15
Extractbrief van gouverneur-generaal en raden aan de gouverneur
van Ternate 1696 januari 28
Stukken betreffende Banjermassin 1756 - 1765
Stukken betreffende de Jacatrase- en Preangerbovenlanden 1751 1772
Stukken betreffende de zaken van de resident van Cheribon, P.C.
Hasselaer 1764 - 1765
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Diverse stukken
1 omslag
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

120

Stukken betreffende Makassar, gedeeltelijk verzameld door Jan
Hope 1689 - 1777
Reglement voor Sumatra's Westkust 1759 augustus 7
Stukken betreffende Sumatra's Oostkust 1659 - 1766
"Iets wegens den handel op het rijk van Persiën" na 1760
Inhoud van de Kaapse brief aan de vergadering van de Heren XVII
1768 april 11
Kranten met berichten over de VOC-retourschepen en over de koers
van de acties 1767
Stukken betreffende knoeierijen van VOC-ambtenaren 1767
Rapport aan gouverneur-generaal en raden van de advocaat-fiscaal
W.R. van Seuden betreffende de gehouden procedures tot Bantam
tegen Floris Booye, luitenant en Jacob Roelofs, burger. Kopie 1765
augustus 20
Aantekeningen betreffende de zeereis van graaf Biron z.d.
Conceptreglement voor het kantoor van de kamer Amsterdam z.d.
Brief van W.G. Maas te Batavia aan Jan Hope betreffende de
suspensie van de Raad van Justitie. Met bijlagen 1778 oktober 20

Gedrukte stukken betreffende zeilinstructies, artikelbrieven, reglementen enz.
door de VOC uitgegeven en door Thomas en Jan Hope verzameld
1665 - 1783
1 omslag

