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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archiefblok:
Het archief van de Commissarissen-Generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius C.S. Van de
Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie)
Hoge Commissie
Periode:
1791-1799
Archiefbloknummer:
Omvang:
ca. 6 meter;
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta
Archiefvormers:
Commissarissen-Generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie
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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
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Alle archiefbescheiden behorend tot het archiefblok zijn volledig openbaar.
BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die
gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen
beperkingen krachtens het auteursrecht.
MATERIËLE BEPERKINGEN

AANVRAAGINSTRUCTIE
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen worden aangevraagd,
middels een aanvraagbriefje, in de studiezaal van het ANRI
CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Arsip Nasional Republik Indonesia, Het archief van de Commissarissen-Generaal S.C.
Nederburgh, S.H. Frijkenius C.S. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en
Taakopvolgers (Hoge Commissie), inv.nr. ...
VERKORT:
ID-JaAN, Hoge Commissie, inv.nr...
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ARCHIEFVORMING
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
DE GESCHIEDENIS VAN DE HOGE COMMISSIE
De eerste 'commissaris-generaal over geheel Indië' die werd benoemd door de Heren
Zeventien, was Rijcklof van Goens jr. die in 1678 de opdracht kreeg de administratie van de
buitenkantoren te Ceylon, Bengalen, Coromandel en Suratte te hervormen en corrupte
Compagnie-dienaren te straffen. Na hem werden achtereenvolgens Frederik Lambertszoon
Bent en Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein, respectievelijk in 1680 en 1684, in
hetzelfde ambt benoemd. De laatste overleed in 1691, waarna voorlopig geen opvolger meer
werd aangesteld. Alle missies boekten weinig of geen resultaat.
In het laatste decennium van de 18e eeuw verkeerde de Compagnie in een deplorabele
toestand. Om het tij nog enigszins te keren benoemden de prins van Oranje, als
opperbewindhebber, en de Heren Zeventien op 23 mei 1791 de eerste advocaat van de
Compagnie, Sebastiaan Cornelis Nederburgh [2] en de kapitein-ter-zee Simon Hendrik
Frijkenius [3] , tot commissarissen-generaal over alle Compagnie's bezittingen in Indië en van
Kaap de Goede Hoop. Nederburgh was, gezien de hoogte van zijn bezoldiging, de eerste man.
Frijkenius werd ook tot bevelhebber van de Indische marine benoemd. De nieuwbakken
commissarissen werden op 19 augustus 1791 voorzien van een commissie en een
gedetailleerde instructie [4] . Hun missie had als doel de misstanden in de administratie in
Kaap de Goede Hoop en in Indië ter plaatse te onderzoeken en te hervormen. Ook zouden
corrupte dienaren, van hoog tot laag, ontslagen moeten worden, overgedragen worden aan
justitie of op de boot gezet worden naar het vaderland. De commissie, ook wel 'Hoge
Commissie' genoemd, kreeg grote volmachten toebedeeld, zoals het afsluiten van contracten
met vorsten binnen het octrooigebied. Veel kans van slagen had de missie al bij voorbaat niet,
want de zittende gouverneur-generaal, Willem Arnold Alting en de directeur-generaal, H. van
Stockum, werden eveneens als commissaris-generaal benoemd.
Het duurde echter nog tot december van dat jaar voordat Nederburgh en Frijkenius aan boord
gingen van een fregat dat hen naar Kaap de Goede Hoop zou brengen, waar ze op 12 juni
1792 aankwamen. In de genoemde instructie was hen op het hart gedrukt de lange strijd
tussen kolonisten en Compagnie-ambtenaren aldaar te beëindigen. Dit lukte maar ten dele,
2.

3.

4.

Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh werd geboren op 7 maart 1762, als zoon van mr. Herman
Nederburgh, pensionaris van Rotterdam. Hij studeerde rechten in Leiden tussen 1777 en 1782, waar
hij promoveerde op de dissertatie "De violenta jurium defensione". In januari 1787 werd hij benoemd
tot tweede en in juli 1787 tot Eerste advocaat van de Compagnie. Na zijn terugkeer uit Batavia in
1800 vervulde hij nog enkele functies: lid van de commissie om het Staatsbewind van advies te dienen
over de toekomst van Indië ( 11 november 1802), Staatsraad in buitengewone dienst ( 15 juli 1806),
toegevoegd aan de sectie koophandel en koloniën van de Raad van State ( 16 juli 1806) en
vice-president van de Commissie tot verevening en betaling van den achterstand ( 1807). Nederburgh
overleed op 3 augustus 1811.
Simon Hendrik Frijkenius werd gedoopt op 28 maart 1747, als zoon van Lambertus Bernardus
Frijkenius, raad, schepen, burgemeester en kerk- en potmeester te Wijk bij Duurstede. Hij werd
benoemd tot luitenant bij de Admiraliteit te Amsterdam in 1776, tot kapitein-ter-zee bij de
Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier op 17 november 1777 en tot
luitenant-kolonel en kapitein-ter-zee in dienst van de Republiek. De laatste functie vervulde hij tot zijn
uitzending als commissaris-generaal. Frijkenius overleed op 6 juni 1797 te Batavia.
Zie voor deze commissie en instructie S.C. Nederburgh, Echte stukken betreffende het volbragt
onderzoek der verrichtingen van de Generale Commissie in den jare 1791 benoemd geweest over de
O.I. bezittingen van den Staat en de Kaab de Goede hoop, benevens den finalen uitslag van hetzelve
('s-Gravenhage, 1803).
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want de eis van de kolonisten om zonder belemmeringen hun producten te kunnen uitvoeren,
werd niet toegestaan. Al tijdens hun verblijf aan de Kaap kwamen allerlei meningsverschillen
tussen de beide commissarissen aan het licht die in Batavia nog zichtbaarder werden en
onoverbrugbaar bleken.
Op 2 september 1793 vertrok hun schip richting Batavia, waar op 13 november van dat jaar
voet aan wal werd gezet. Nadat Nederburgh en Frijkenius twee dagen later feestelijk waren
ingehaald, begon de tegenwerking van de Hoge Regering op gang te komen.
Directeur-generaal en mede-commissaris Van Stockum was inmiddels op 24 juni van dat jaar
overleden. In strijd met de instructie werd Siberg, schoonzoon van Alting, door de
overgebleven drie commissarissen op 14 december 1793 benoemd tot de vierde commissaris.
Siberg nam op dat moment al het directeurschap waar, in afwachting van de komst van
Willem Jacob van de Graaff, gouverneur van Ceylon, die door de Heren Zeventien al was
voorbestemd om de beide functies van Van Stockum te gaan vervullen. Ook zou hij te zijner
tijd Alting als gouverneur-generaal opvolgen. De benoeming van Siberg -ook al was die
formeel tijdelijk- maakte een krachtdadig optreden van de Hoge Commissie onmogelijk.
Nederburgh, die voor zijn vertrek nadrukkelijk door de prins van Oranje was gewaarschuwd
voor Alting, werd binnen afzienbare tijd diens kamp ingetrokken. Het was een publiek
geheim dat de gouverneur-generaal en zijn familie zich sinds jaar en dag op ongeoorloofde
wijze hadden weten te verrijken. Frijkenius daarentegen bleef tot zijn dood, op 6 juni 1797,
proberen zijn instructie naar eer en geweten uit te voeren.
Eind 1794 arriveerde Van de Graaff in Batavia om zijn rechtmatige positie van
directeur-generaal en commissaris-generaal in te nemen. De Hoge Commissie weigerde hem
dat, bij meerderheid van stemmen, omdat hij onvoldoende bekend zou zijn met de zaken die
omgingen in de Indische regering. Pas in december 1795 werd door de Hoge Regering een
voorstel aangenomen om de Hoge Commissie te verzoeken om Van de Graaff alsnog als
directeur-generaal plaats te laten nemen in de Hoge Regering. Ook zouden Frijkenius en Van
de Graaff benoemd worden in een commissie die zich zou gaan bezighouden met de defensie
van Batavia. Beide voorstellen werden aanvaard in de Hoge Commissie in hun vergadering
van 7 december, met Nederburgh als enige tegenstemmer. De koerswijziging van Alting en
Siberg was het directe gevolg van de 'democratische' gebeurtenissen in patria die ook
inmiddels bekend waren bij de burgers in Batavia. Zij eisten in een adres aan de regering
invloed in het bestuur en dat boezemde de zittende magistraten diepe angst in. Nederburgh
verliet beledigd de vergadering. Binnen enkele dagen had hij een remedie gevonden: alle
belangrijke zaken zouden voortaan behandeld worden in gecombineerde vergaderingen van
de Hoge Regering en de Hoge Commissie [5] . Deze samenstelling zou hem ervan verzekeren
dat er geen hem onwelgevallige beslissingen werden genomen. Vanaf 10 december zouden
deze vergaderingen regelmatig plaatsvinden, onder het presidentschap van Nederburgh.
Na een reeks vage beschuldigingen van Nederburgh aan het adres van Van de Graaff en met
instemming van het merendeel van de aanwezigen bij de gecombineerde vergadering, werd
Van de Graaff begin 1796 op de boot naar het vaderland gezet. Daar aangekomen werd hij
echter volledig gerehabiliteerd. Siberg haastte zich vervolgens de positie van
directeur-generaal weer in te nemen.
Op 17 februari 1797 volgde Pieter Gerardus van Overstraten Alting op als
5.

Zie voor de notulen en resoluties van deze gecombineerde vergaderingen de inventaris van het archief
Hoge Regering, de series minuut-generale notulen (inv.nrs. 206 e.v.), net-generale notulen (inv.nrs.
379 e.v.), minuut-generale resoluties (inv.nrs. 765 e.v.), net-generale resoluties (inv.nrs. 1135 e.v.) en
bijlagen generale resoluties (inv.nr. 4532). Zie ook inv.nr. 9 van deze inventaris.

Hoge Commissie

11

gouverneur-generaal en commissaris-generaal. De moegestreden Frijkenius overleed op 6 juni
van dat jaar en werd niet meer vervangen, omdat aanvulling vanuit het vaderland niet
mogelijk was. Nederburgh vroeg op 10 juli en 10 november 1797 ontslag bij het Comité tot
de zaken van den Oost-Indische handel en bezittingen, dat hem in 1799 werd toegestaan. Op
28 september van dat jaar werd de commissie op plechtige wijze ontbonden en aanvaardde
Nederburgh de terugreis naar het vaderland, waar hem na enig aandringen uiteindelijk bij
resolutie van de Raad der Aziatische bezittingen en etablissementen van 17 november 1803
eervol ontslag werd verleend.
De resultaten van het werk van de Hoge Commissie waren pover. De tijd zat zeker niet mee:
de Franse bezetting van het vaderland en de Engelse bezetting van een groot aantal
buitenkantoren verergerden de toestand van de Compagnie nog meer. De voornaamste taak,
de hervorming van administratie van de Compagnie, was zeker niet tot stand gebracht. De
missie van de commissarissen-generaal kwam in feite te laat en was krachteloos. Corrupte
ambtenaren hadden bijvoorbeeld hun financiële dwalingen kunnen afkopen en werden niet
strafrechtelijk vervolgd. De voornaamste hervormingen die wel tot stand werden gebracht,
waren de invoering van het ambtgeld en het toestaan van particuliere handel. Het laatste bleef
echter een papieren maatregel door de tegenwerking van het ambtenarenapparaat. (Zie bijlage
1 voor een lijst van de leden van de commissie.)
In de 19e eeuw werd nog een aantal functionarissen met de titel van commissaris-generaal
naar het toenmalige Nederlands-Indië gezonden, bijvoorbeeld de missie met C.T. Elout,
G.A.G.P. baron van der Capellen en A.A. Buijskes in de jaren 1815 en 1816. (De archivalia
van deze commissie zijn niet opgenomen in deze inventaris.)
LIJST VAN LEDEN VAN DE COMMISSIE
1791 mei 23 - 1799 september 28
1791 mei 23 - 1797 juni 6
1791 mei 23 - 1797 februari 17
1791 mei 23 - 1793 juni 24
1793 december 14 - 1799 september 28
1797 februari 17 - 1799 september 28

S.C. Nederburgh
S.H. Frijkenius
W.A. Alting
H. van Stockum
J. Siberg
P.G. van Overstraten
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INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF

INHOUD
Het archief van de Hoge Commissie zoals dat beschreven is in deze inventaris, is zeker niet
het archief dat er ooit is geweest. Volgens Van der Chijs was het archief van het bestuur in de
periode 1602-1816, voor wat de omvang betreft, een veelvoud (drie- of viermaal) van wat hij
aantrof in 1880. Dat er zoveel archief verloren was gegaan, was volgens hem te wijten aan
oorlogshandelingen, het vochtige klimaat, de vele insecten, de vele verplaatsingen, het
ontbreken van goede archiefkasten en vervreemding.
De onvolledigheid is mede veroorzaakt door het feit dat een aantal archivalia abusievelijk
werd beschreven in de zogenaamde 'Gewestelijke Archieven' die in het beheer zijn bij het
ANRI. Deze archieven zijn kunstmatig samengestelde collecties die zowel archiefmateriaal
bevatten uit de VOC-periode als uit de periode daaropvolgend. Het materiaal uit de
VOC-periode is samengesteld uit archivalia van de toenmalige buitenkantoren binnen de
'Indonesische' archipel en abusievelijk geplaatst materiaal van de Hoge Regering en de Hoge
Commissie. Ook zijn er archivalia van een groot aantal buitenkantoren in de collectie van een
ander buitenkantoor geplaatst. Dit is een direct gevolg van het door Van der Chijs toegepaste
en later voortgezette 'herkomstbeginsel'. (Zie bijlage 7 van de inventaris Hoge Regering voor
een lijst van deze archieven.)
Het mag niet worden uitgesloten dat er zich in andere archieven uit de VOC-tijd ook nog
stukken bevinden van de Hoge Commissie.
(Zie voor de geschiedenis van dit archief de inventaris van het archief Hoge Regering.)
VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De archivalia van de Hoge Commissie waren tot op de dag van vandaag summier beschreven
in de inventaris van J.A. van der Chijs . Doel van deze inventarisatie was dan ook de
reconstructie en beschrijving van alle archiefmateriaal dat tot het archief van Hoge
Commissie over de periode 1791-1799 behoort. De kwaliteit van de inventaris en de
verpakking van het archiefmateriaal zouden van het niveau moeten zijn dat gebruikelijk is in
de Nederlandse traditie.
De begincesuur van het archief is de benoeming van de vier commissarissen Nederburgh,
Frijkenius, Alting en Van Stockum op 23 mei 1791. De eindcesuur is de datum van 28
september 1799 toen de commissie, op dat moment bestaande uit Nederburgh, Van
Overstraten en Siberg, zichzelf ontbond.
Zoals gebruikelijk is, werd begonnen met de algemene series, zoals de notulen en de
resoluties. Ook werd een groot aantal onderwerpcollecties [7] , zoals 'Batavia', 'Regeering',
'Militaria', 'Reizen', 'Varia', e.d. doorgenomen op de aanwezigheid van archiefmateriaal van de
Hoge Commissie. Het getraceerde materiaal werd fysiek uit deze series genomen en
beschreven in deze inventaris. In de meeste gevallen betekende dat het einde van het bestaan
van deze serie. (Zie bijlage 9 van de inventaris Hoge Regering voor een lijst van deze
inventarissen.) De archiefbescheiden werden vervolgens beschreven door de betrokken
projectmedewerkers. Zij noteerden niet alleen de archivistische beschrijvingskenmerken,
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maar ook de kenmerken van de materiële schade. Bij het beschrijven werd aangehaakt bij de
Nederlandse traditie, aangevuld met een aantal nuttige uitgangspunten uit de ISAD-regels.
Voor wat betreft de redactie van de archiefbescheiden werd gebruik gemaakt van de reguliere
Nederlandse archiefterminologie. De archivistische beschrijvingen werden vervolgens
gecontroleerd en ingevoerd in een database ('Noord-Hollands Archief Beschrijvings Systeem':
NABS). Vervolgens werden de beschreven stukken in (zuurvrije) dozen en omslagen verpakt.
De aangetroffen archiefstukken die het resultaat waren van gecombineerde vergaderingen van
de Hoge Regering met de Hoge Commissie (in de periode 1795-1799) zijn beschreven in de
inventaris Hoge Regering, hoewel niet kon worden vastgesteld of de stukken deel hebben
uitgemaakt van dit archief dan wel van het archief van de Hoge Regering.

7.

Het betreft de navolgende series (zoals beschreven in de 'Guide to the sources of Asian history. Part 4:
Indonesia. UNESCO/ANRI, 1989)': plakkaatboeken, netresoluties, secrete resoluties, geheime
resoluties, minuut resoluties, bijlagen bij de generale resoluties, realia, besoignes, notulen, korte
notulen, geheime en secrete notulen, dagregisters, afgaande Patriasche missiven, bijlagen afgaande
Patriasche missiven, aankomende Patriasche missiven, afgaande Indische brieven, buitenland, Japan,
financiën, muntwezen, justitie, boschwezen, reizen, medica, marine, militaria, varia, instructie,
regeering, inlandsche zaken, archief Nicolaus Engelhard, collectie De Haan, Batavia, burgerlijke
stand, khusus en de 'onbeschreven' series contracten, varia speculatief en 'campur' (ongeordende, losse
stukken).

Hoge Commissie
VERWANT MATERIAAL
BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
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ARCHIEFBESTANDDELEN
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BESLUITEN
De besluiten van de Hoge Commissie, de notulen (inv.nrs. 1-3) en de diverse
series resoluties (inv.nrs. 4-18), zijn chronologisch geordend. De notulen waren
de besluiten die heren Nederburgh en Frijkenius gezamenlijk hadden genomen
tijdens hun reis naar Batavia en hun verblijf in Kaap de Goede Hoop. De
besluiten van de 'volle' commissie in Batavia werden resoluties genoemd.
Vanaf 10 december 1795 werden er ook gecombineerde vergaderingen
gehouden met de Hoge Regering (inv.nr. 9). Zie voor de verdere notulen en
resoluties van deze vergaderingen de inventaris van het archief van de Hoge
Regering de series minuut-generale notulen (inv.nrs. 206 e.v.), net-generale
notulen (inv.nrs. 379 e.v.), minuut-generale resoluties (inv.nrs.765 e.v.),
net-generale resoluties (inv.nrs. 1135 e.v.) en bijlagen generale resoluties
(inv.nr. 4532).
De in de vergaderingen behandelde ingekomen stukken en de daaruit
voortkomende minuten van uitgaande missiven, zijn opgenomen in de serie
Bijlagen (inv.nrs. 19-81).
De twee chronologische registers (in.nrs. 82-83) betreffen de marginalia van de
notulen en de bijlagen bij de notulen en resoluties. Voor het systematisch
zoeken naar onderwerpen en zaken in de notulen en resoluties is geen toegang
beschikbaar.

NOTULEN
1-3

Net-generale notulen.
1791 - 1793

3 delen

Gedeeltelijk met marginalia.

1
2
3

1791 december 3 - 1792 november 8
1792 november 9 - 1793 april 13
1793 april 15 - 1793 november 18 (en
1793 december 14)

RESOLUTIES
4-13

Net-generale resoluties.
1793 - 1799

10 delen

Gedeeltelijk met inserties.
De resoluties, die soms besoignes worden genoemd, hebben marginalia en zijn
ondertekend.

4
5
6
7
8
9

1793 november 19 - 1794 juni 25
1794 juni 28 - 1794 november 10
1794 november 15 - 1795 april 11
1795 april 18 - 1795 juli 12
1795 juli 18 - 1795 december 5
1795 december 10 - 1799 januari 28
Betreft kopie-generale en kopie-secrete resoluties van de
gecombineerde vergaderingen met de Hoge Regering.
Met bijlagen.
Resoluties 1795 december 10 niet kompleet.
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19
1795 december 12 - 1796 juli 9
N.B. Zie inv. nr. 137 Aanvullingen 2003.

10
11
12
13
14

1796 juli 16 - 1796 december 3
1796 december 14 - 1797 mei 13
1797 mei 20 - 1798 januari 27
1798 februari 3 - 1799 oktober 9

Extract-resoluties.
1798 november

1 stuk

Fragment.

15-16

Kopie minuut-generale resoluties.
1793 - 1795
15
1793 november 19 - 1794 augustus 30

2 delen

Resoluties van 1794 augustus 30 niet kompleet.

16
17-18

1795 mei 2 - 1795 juli 12

Net-secrete resoluties.
1794 - 1798

2 delen

De resoluties, die soms besoignes worden genoemd, hebben marginalia en zijn
ondertekend.

17
18

1794 oktober 15 - 1797 februari 17
1797 mei 6 - 1798 maart 17
Met bijlagen.

BIJLAGEN
19-81

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

19

1789 april 2 - 1792 november 13
Bijlagen betreffende Kaap de Goede Hoop.
Diverse nrs., o.a. 933

20

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

21

1792 september 7 - 1794 april 19
Bijlagen gedeeltelijk betreffende Kaap de Goede Hoop.
Wel genummerd; niet op volgorde.

22

1792 oktober 27 - 1793 juli 20
Bijlagen betreffende Kaap de Goede Hoop.
Nrs. 589-1476

23

1792 november 21
Bijlagen betreffende Kaap de Goede Hoop.
Nrs. 715-719

24

1793 april 30
Nr. 182.

25

1793 november 19
Nr. 2.

1 pak

20
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26

1793 november 19 - 1794 februari 19
Nrs. 1-108.

27

1794 februari 1

28

1794 februari 8

Nrs. 89-94.
Nr. 97.

29

1794 februari 22
Nr. 110.

30

1794 februari 22 - 1794 mei 7

31

1794 maart

Nrs. 109-178.
Nr. 148.

32

1794 april 19
Nrs. 163-164.

33

1794 april 19
Nr. 166.

34

1794 april 30
Nr. 173.

35

1794 mei 10 - 1794 juni 25

36

1794 mei 21

Nrs. 179-272.
Nr. 209.

37

1794 juni 25
Nr. 270.

38

1794 juni 28 - 1794 september 24

39

1794 juli 8

Nrs. 277-387.
Nr. 299.

40

1794 juli 26
Nr. 327.

41

1794 augustus 2
Nr. 333 ½.

42

1794 augustus 9
Nr. 337.

43

1794 augustus 9

44

1794 augustus 23

Nr. 341.
Nr. 348.

45

1794 augustus 23
Nr. 355.

46

1794 augustus 23

47

1794 augustus 30

Nr. 356.
Nr. 375.

48

1794 september 27 - 1794 november 10
Nrs. 402-480.

49

1794 november 15 - 1795 februari 14
Nrs. 484-631.

50

1795 januari 21
Nr. 586.

1 pak
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21
1795 januari 28
Nrs. 587-596.

52

1795 februari 14

53

1795 februari 19 - 1795 april 4

Nrs. 615-624.

1 pak

Nrs. 664-687 en eenmaal ongenummerd.

54

1795 februari 21
Nr. 646.

55

1795 april 11 - 1795 mei 27

56

1795 mei 27 - 1795 juli 12

Nrs. 731-799.
Nrs. 800-873.

57

1795 juni 21
Nrs. 820-823.

58

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

59

1795 augustus 15
Nrs. 916-919.

60

1795 september 14

61

1795 oktober 3

Nr. 964.
Nrs. 972-990.

62

1795 oktober 9
Nrs. 1025-1032.

63

1795 oktober 23 - 1795 december 5

64

1795 december 9 - 1796 april 18

Nrs. 991-1120.
Nrs. 1125-1349.

65

1796 januari 5
Nrs. 1290-1333.

66

1796 januari 15
Nrs. 1196-1226.

67

1796 januari 23
Nr. 1171.

68

1796 februari 13

69

1796 april 9 - 1796 juli 9

Nrs. 1227-1230.
Nrs. 1350-1495.

70
71

1796 mei 28
1796 augustus 6 - 1796 oktober 22

1 pak

Nrs. 1533-1709.

72

1797 april 28
Nrs. 1984-1988.

73

1797 mei 5 - 1797 oktober 14
Nrs. 1996-2173.

74

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

75

1797 december 9
Nrs. 2223-2230.

76

1798 januari 6
Nrs. 2263-2268.

1 pak
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77

1798 januari 13
Nr. 2277.

78

1798 januari 13

79

1798 februari 3 - 1798 april 2

Nrs. 2308-2310.
Nrs. 2297-2371.

80

1798 februari 10
Nrs. 2308-2310.

81

1798 april 2 - 1799 oktober 12
Nrs. 2373-2493.

TOEGANGEN
82
83

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

1 deel

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

1 deel

(bijlagen)
De nummers bij de omschrijvingen van de stukken (526-1957) corresponderen
met de nummers van de bijlagen bij de notulen en resoluties.

Hoge Commissie

23

VERSLAGEN AAN DE HEREN ZEVENTIEN.
84-92

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

84

1794 januari - 1794 september 6

1 deel

Kopie.
Verslag is van 1795 januari 14.

85

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

86

1794 september 1 - 1794 december 31.

1 deel

Kopie
Verslag is van 1795 juli 11.

87

1795 januari 1 - 1795 april 30.
Minuut
Nr. 3. Verslag niet kompleet.

88

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

89

1795 april 25 - 1795 juli 4

90

1795 mei 1 - 1795 augustus 30

Bijlagen
Minuut
Nr. 4. Verslag is van 1795 augustus 30.

91

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

92

1797 juni 3 - 1797 augustus 19
Minuut

1 pak
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BRIEFWISSELING
De briefwisseling is onderverdeeld in algemeen (inv.nrs. 93-95), Heren
Zeventien (inv.nrs. 98-99), Hoge Regering (inv.nrs. 101-107) en
Buitenkantoren (inv.nrs. 108-110).
De toegangen (inv.nrs. 111-114) ontsluiten gedeeltelijk deze briefwisseling.
Zie voor de briefwisseling van de Hoge Regering met de Hoge Commissie het
Archief van de Hoge Regering, inv.nrs. 3566 en 4518-4528.

ALGEMEEN
93-95

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

3 banden

Geen nummers.

94

1792 september 19 - 1800 juli 22
Nrs. 79-258.

95

1793 december 7 - 1794 juni 20
Gedeeltelijk met inhoudsopgave.
Nrs. 1-55.

96

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

---

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

97

Briefwisseling met o.a. de commissarissen ter zee en te velde. Met bijlagen.
1794 november 26 - 1799 september 12
1 band
HEREN ZEVENTIEN

98-99

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

1 band, 1 deel
1 band

Bijlagen
Nrs. 36-95.

99

1793 december 14 - 1797 juni 24
Kopie

100

. Ingekomen bijlagen.
1795 januari 20 - 1795 oktober 9

1 band

Met inhoudsopgave.
Bevat kopie-generale en secrete circulaire missiven van de Heren Zeventien aan
o.a. Kaap de Goede Hoop.
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HOGE REGERING
101-104

105

Kopie-uitgaande missiven.
1793 - 1799
101
1793 november 19 - 1794 augustus 9
102
1794 augustus 9 - 1795 mei 9
103
1795 mei 27 - 1795 oktober 28
104
1797 juli 10 - 1799 september 12
Minuut-uitgaande missiven.
1794 april 23 - 1794 september 13

4 delen

1 band

Met bijlagen.
Missive 1794 september 13 niet kompleet.

106-107

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

2 banden

Met bijlagen.

106

1795 december 4 - 1797 april 17

107

1796 maart 22 - 1798 februari 27

Nrs. 10-103.
Nrs. 77-ca.119.

BUITENKANTOREN
108

Kopie-ingekomen missiven van de raad van politie van Kaap de Goede Hoop.
1792 oktober 12 - 1794 augustus 21
1 omslag

109

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

1 band

Met bijlagen.

110

Ingekomen missive van Banjermassing.
1799 oktober 30

1 stuk

Niet kompleet; begin ontbreekt.

TOEGANGEN
111

112

Repertorium op de uitgaande missiven aan de Hoge Regering, andere
instellingen in Batavia en de buitenkantoren.
1792 november 19 - 1795 oktober 28

1 deel

Index op de uitgaande missiven.
1793 november 19 - 1794 augustus 9

1 deel

Niet kompleet.

113-114

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

114

1797 juni 27 - 1799 september 20

2 delen
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BIJZONDERE ONDERWERPEN
Deze rubriek beschrijft de losse stukken die in het verleden aan de reguliere,
algemene series onttrokken werden of daar bewust buiten werden gelaten. Een
veelvoud van het soort stukken dat hier beschreven staat, is ook te vinden in de
algemene series, zoals de notulen, resoluties, bijlagen bij notulen en de
generale en secrete resoluties en de diverse series briefwisseling.
115
116

Stukken betreffende de staat van de Compagnie.
1622 - 1806

1 band

Rapport betreffende de Japanse handel.
[1791]

1 stuk

Niet kompleet; einde ontbreekt.

117

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

118

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

119

Ingekomen kopie-resoluties van de raad van politie van Kaap de Goede Hoop
betreffende behandelde rekesten.
1792 juli 26 - 1793 april 15
1 band
Nrs. 1-70

120
121

Lijsten van ontvangen en verzonden stukken uit en aan patria.
1792 september - 1794 november 30

1 omslag

Minuut-advies van raad en gezaghebber van de retourvloot J. Greeve
betreffende het toelaten van de particuliere handel.
1793 februari 20
1 omslag
Met bijlagen

122

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

123

Extracten uit missiven uit de periode 1735 - 1738 van de Heren Zeventien aan
de Hoge Regering betreffende de Engelse Oostindische Compagnie.
1793 november 3
1 band

124

Extract-resoluties betreffende de defensie.
1793 november 23 - 1795 december 5

125

1 deel

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

126

Ingekomen missiven betreffende de salarissen van Compagnie-personeel in
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127
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verband met de ambtgelden.
1794 oktober 4 - 1795 januari 17

1 band

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

1 band

128

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

129

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

130

131
132

133

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

1 stuk

Extract-missiven en -resoluties betreffende de suikercultuur op Java.
1795 juli 4 - 1799 februari 1

1 deel

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

1 omslag

Missive van P. Engelhard aan Nederburgh betreffende diens reis van Oost-Java
naar Batavia.
1798 augustus 25
1 stuk
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AANVULLINGEN 2003
134

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

135

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

136

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

137

Net-generale resoluties.
1795 december 12 - 1796 juli 9

1 band

