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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Collectie Brugmans

Archiefbloknummer:
1140

Omvang:
177 inventarisnummer(s); 2,23 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
P.A. Brugmans (1769-1851)
A. Brugmans (1799-1877)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
P.A. Brugmans: advocaat der VOC te Amsterdam, 1793-1796. A. Burgmans: lid van de Commissie 
van belanghebbende bij de Surinaamse landbouw, 1848-1864. Bevat ambtelijke stukken, tevens 
van mr. D.A. Meerman van der Goes, advocaat der VOC 1776-1784 en van Ph.H. de Haart, 
equipagemeester te Batavia 1784-1792.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Een klein aantal stukken van dit archief is in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat 
het niet aangevraagd kan worden. Een opgave van de desbetreffende inventarisnummers op deze 
plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet
een permanente situatie vormen (restauratie, verfilming, etc ). Bij het aanvragen met de terminal 
krijgt u een mededeling ter zake.

Aanvraaginstructie

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

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Brugmans, nummer toegang 1.10.13, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Brugmans, 1.10.13, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De hierachter beschreven stukken zijn in september 1919 door tusschenkomst van den archivaris 
der gemeente Amsterdam aan het Algemeen Rijksarchief ten geschenke aangeboden door Mr. 
M.G. J. Boissevain te Velsen c.s, erfgenamen van Mr. Pibo Anthonius Brugmans, in leven advocaat 
van de gemeente Amsterdam (overleden 1891) en zoon van Mr. A.Brugmans bovengenoemd.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De verzameling laat zich splitsen in vier afdeelingen.

De eerste is afkomstig van Mr. P. A. Brugmans, in 1792 in de rechten gepromoveerd te Groningen, 
bij besluit der Vergadering van Zeventien van 10 juni 1793 benoemd tot Tweede Advocaat der 
Oostindische Compagnie en in dat ambt werkzaam gebleven, totdat hij bij besluit van de Staten-
Generaal van 24 December 1795 met ingang van 19 januari 1796 zijn eervol ontslag ontving, 
naderhand van 1796 tot omstreeks 1838 advocaat te Amsterdam.

De tweede afdeeling bevat een aantal papieren, nagelaten door zijn zoon Mr. A. Brugmans, van 
1828 tot omstreeks 1877 ingelijks advocaat te Amsterdam.

In de derde plaats komen in deze verzameling voor eenige bescheiden, die afkomstig zijn van Mr. 
Daniël Adriaan Meerman van der Goes, in 1776 door Prins Willem V geëligeerd tot Tweede 
Advocaat der Oostindische Compagnie en als zoodanig in functie gebleven tot in 1784, toen hem 
op zijn verzoek een eervol ontslag werd verleend. Klaarblijkelijk zijn deze papieren, die alle op zijn 
werkzaamheden in dienst der Compagnie betrekking hebben, op de Tweede-Advocaatskamer van 
het Oostindische Huis te Amsterdam achtergebleven en zoodoende in handen gekomen van Mr. P. 
A. Brugmans, die gelijk gezegd is sedert 1793 hetzelfde ambt bekleedde.

Niet duidelijk is het, hoe onder de papieren-Brugmans de stukken zijn terecht gekomen, die in de 
vierde afdeeling zijn opgenomen en afkomstig zijn van Philip Hendrik de Haart. De Haart vertrok 
naar Indië in november 1782 met het schip De Gerechtigheid van de Kamer Amsterdam met den 
rang van kapitein-titulair ter zee, werd bij besluit van Gouverneur-Generaal en Raden van 20 
december 1784 aangesteld als onderequipagemeester te Batavia en in 1788 bevorderd tot 
opperequipagemeester wat hij bleef tot omstreeks 1792, toen hij naar het vaderland terugkeerde. 
Hij kwam hier te lande aan als commandeur op het retourschip De Unie op 21 juni 1793.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

I Stukken afkomstig van Mr. P. A. Brugmans

I STUKKEN AFKOMSTIG VAN MR. P. A. BRUGMANS
A Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1793-1796

A TWEEDE ADVOCAAT DER OOSTINDISCHE COMPAGNIE 1793-1796
1º Vergadering van Zeventien

1º VERGADERING VAN ZEVENTIEN

1 Punten van beschrijving voor de vergadering van 23 october 1780
1 stuk

2 Repertorium van de in de vergaderingen af te doene en behandelde zaken
1793-1796 1 pak

3 Korte notulen van de vergaderingen en besognes
1793-1796 1 pak

4 Copie-Brieven aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland en Zeeland en 
andere stukken betreffende het verzoek der Zeventien om de Compagnie door het 
waarborgen van de door hen opgenomen anticipatiepenningen en nieuw uit te 
geven obligatieleningen, door subsidiën enz van finantieëlen ondergang te redden
1782 februari 21-1794 december 19 1 deel

4A Copie-Bericht aan de Staten-Generaal op de memorie van Spanje omtrent de vaart 
naar Indië om de Kaap de Goede Hoop
1787 juni 16 1 stuk

5 Klad-Brief aan de Kamer Zeeland over de verzending van depêches naar Engeland 
met een cartelscheepje van Scheveningen
1795 mei 13 1 stuk

6 Minuut-Commissoriaal rapport aan de Zeventien naar aanleiding van den brief der 
Staatcommissie aan hen 29 october 1793 over de uitzending van maart- 
manschappen naar Indië
1794? 1 stuk

7 Stukken betrefffende het verhandelde in de vergaderingen in zake het 
verzoekschrift van W. Hoogland, schipper van den in 1761 van China teruggekeerden
bodem Kronenburg, om hem zijne ingehouden gage en premie uit te betalen
1774 april 11-1795 mei 9 1 omslag

8 Aanteekeningen enz omtrent het verhandelde in de vergaderingen in zake de 
verzoeken van H. Breton om ontslag en teruggave van zijn, van wege de 
tekortkoming in de Groote geldkas te Batavia, in beslag genomen contanten en 
goederen, goedkeuring van zijn waarneming van den post van directeur-generaal, 
waaruit hij ongevraagd was ontslagen, uitkeering der aan hem verschuldige gage 
enz.
1784 november 11-1794 mei 28 1 omslag

9 Korte notulen van de besognes dat door de Zeventien benoemde commissie tot de 
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secreete zaken
1794 maart 4-1794 september 19 1 omslag

10 Minuut-Uitgaande brieven van de comissie tot de secreete zaken over de vaart van 
Nederland naar Indië en terug
1794 maart 3-1795 juni 8 1 omslag

11 Copie-Extract-resoltiën voor de commissie tot secreete zaken
1793 november 19-1793 december 30 1 omslag

2º Haagsche Besognes

2º HAAGSCHE BESOGNES

12 Korte notulen van de vergaderingen van 1793, en lijst van de zaken, door de 
Zeventien aan hen gerenvoyeerd

1 omslag
3° Kamer Amsterdam

3° KAMER AMSTERDAM

13 Copie-Reglement van de Zeventien voor de berekening der reis-en verblijfkosten 
van Bewindhebbers, gaande in commissie met Compagnie's binnenlandsche 
jachten
1723 maart 2 1 stuk

14 Extract-Resolutie over de préséance van Bewindhebbers, die tegelijkertijd 
burgemeester van Amsterdam zijn
1754 september 16 1 stuk

15 Aanteekening van den Bewindhebber Mr. P. Graafland omtrent de geldigheid van 
den ambts-en zuiveringseed, sedert de verandering van den regeeringsvorm der 
Republiek door de Staten-Generaal voor de Bewindhebbers vastgesteld. Met 
bijbehoorende stukken
c 1795 1 omslag

16 Korte notulen van de vergaderingen en groote besognes
1793-1796 1 pak

17 Korte notulen, ontwerp-verbaal en andere stukken betreffende de verrichtingen 
der commissie, bij secrete resolutie van 5 februari 1795 benoemd om te overleggen,
langs welke wegen tijding naar Indië kon worden gezonden van de vredebreuk met 
Engeland enz.
1795 februari 7-1795 maart 9 1 omslag

18 Minuut-Verbaal van het verhandelde in besogne omtrent de maatregelen ten 
aanzien van Compagnie's retourschepen te nemen
1795 augustus 6 1 stuk

19 Korte notulen, klad-verbaal en andere stukken betreffende de verrichtingen, der 
commissie, belast met de zaak der omstreeks september 1795 in Noorwegen 
aangelande retourschepen
1795 october 19-1796 februari 27 1 omslag

20 Briefwisseling tusschen de Kamers Amsterdam en Zeeland over het gieten van 
geschut ten behoeve der Compagnie
1777 juni 9-1778 december 29 1 omslag
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21 Minuut-Brief aan de door de Zeventien benoemde commissie tot de secreete zaken
Ongedateerd. 1 stuk

22 Stukken berteffende het geschil der Kamer met ? Elout over het visschen naar de 
goederen van het verongelukte schip De Negotie
1794 1 omslag

23-24 Klad- en minuut-rapporten van het Departement van Equipage
23 Over verschillende zaken het departement betreffende. c 1794 , 1 

omslag
24 Over de de vordering van F. van der Schoor tot afbetaling van de 

hem verschuldigde restantpenningen wegens het door hem aan de 
Compagnie verhuurde schip De Eensgezindheid c 1794 , 1 omslag

25 Extract-Resolutiën voor het Departement van Equipage
1793 juni 17-1795 october 26 1 omslag

26 Brieven aan het Departement van Equipage resp aan den equipagemeester, van C. 
Beem te Texel omtrent de aankomst van schepen aldaar enz.
1794 mei 25-1795 september 29 1 omslag

27-31 Rapporten voor het Departement van Equipage
27 Van den equipagemeester A.A. Titsingh over een bericht van den 

majoor der artillerie te Batavia J.B. Pilon aan Gouverneur-Generaal 
en Raden betreffende de gebreken van het aldaar uit Nederland 
aangevoerde geschut 1791 april 15-1794 maart 14 , 1 omslag

28 Over het brutogewicht der vleesch- en spekvaten en het slachten 
van vee voor de scheepsvictualie Na 1791 mei 31 , 1 stuk

29 Van den equipagemeester A.A. Titsingh over de door timmerbazen P.
Glavimans en J. Handt resp aan de Kamers Delft en Hoorn 
overgegeven rapporten over de voor-en nadeelen van de 
pinkschepen vor Compagnie's vaart Met de rapporten van 
Glavimans en Handt 1793 october 22-1794 april 17 , 1 omslag

30 Van den equipagemesster A.A. Titsingh over het bericht van den 
opperequipagemeester op Onrust over de te Batavia met den 
Bodem De Jonge Jacob aangebrachte rond-en masthouten 1794 
april 17 , 1 stuk

31 Van den equipagemeester A. A. Titsingh en anderen over hun 
bevinding van minderheden in de ladingen van verschillende 
Compagniesschepen 1794 mei 21 , 1 omslag

32 Calculative bereekenig van ontvang en uitgave bij de Nederlandsche Oost-Indische 
Compagnie zo in Nederland als in Indiën te doen, wanneer men mogt besluiten 
voortaan alleen met gehuurde schepen te varen en alle omslag der eige navigatie af
te schaffen, de vaart en de handel op het rijk van China als op zichzelf staande 
daaronder niet begrepen
Einde 18e eeuw 1 stuk

33 Copie-Chertepartijen en andere stuken omtrent de inhuring door het Departement 
van Equipage van verschillende particuliere schepen ten behoeve der Compagnie
1791 maart 14-1795 februari 22 1 omslag

34-37 Extract-Resolutiën voor het:
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34 Departement van Ontvangst 1795 mei 22-1795 october 2 , 1 omslag
35 Departement van Commercie 1793 juni 17-1795 october 1926 , 1 

omslag
36 Departement van de Rekenkamer 1793 juni 17-1795 october 26 , 1 

omslag
37 Vijfde Departement of zoogenaamd Preperatoir Besogne. 1795 

ocober 26 , 1 stuk

38 Brief van den Bewindhebber van Gerwen (aan een lid van het Departement van 
Commercie?) over de leverantie van de uit Indië geëischte stoffen. Met bijlage
1740 mei 25 1 omslag

39 Brief van den Eersten Advocaat der Compagnie Mr. P.J.Guepin aan het Departement
van de Rekenkamer over het verzoek om onderstand van de weduwe van 
W.Woltemade, in leven schiper in Compagnie's dienst. Met bijlagen
1794 juli 13 1 omslag

40 Klad van de paragraphen betreffende Cheribon en Java's Noordoostkust voor den 
brief der Zeventien aan Gouverneur-Generaal en Raden, opgemaakt door het 
Preperatoir Besogne
1794 1 omslag

41-60 Klad-, minuut- en copie-brieven van Brugmans over Compagniezaken aan:
41 de Gecommitteerdens tot de zaaken van de Oost-indische 

Compagnie 1795 october 10 , 1 stuk
42 den Bewindhebber der Kamer Amsterdam J.C.Hartsinck 1793 juli 30 , 

1 stuk
43 den Bewindhebber der Kamer Zeeland Mr. C. J.van Citters 

Ongedateerd , 1 stuk
44 den Eersten Advocaat der Compagnie Mr. P. J.Guepin 1795 juni 6 en ?,

1 omslag
45 den opperboekhouder der Kamer Rotterdam M. Smits 1795 october 

10 , 1 stuk
46 den pakhuismeester der Kamer Zeeland J. de Rapper 1795 mei 7 , 1 

stuk
47 de Commissarissen-Genearaal M.r S.C . Nederburgh en S.H. 

Frijkenius 1793 augustus 28 , 1 omslag
48 den president van den Raad van Justitie te Batavia mr. C. Saxe 

Ongedateerd , 1 omslag
49 Pihan de Grandiour 1796 februari , 1 stuk
50 ? 1795 mei 4 , 1 stuk

51-60 Brieven aan Brugmans over Compagniezaken van:
51 den oud-Bewindhebber der Kamer Zeeland C. Kien 

van Citters 1795 december 4 , 1 stuk
52 de Kamer Rotterdam. Met bijlage 1794 december 12 , 

1 omslag
53 den Eersten Advocaat der Compagnie Mr. P. J. Guepin 

1795 juni 11, 1795 juli 18 en ?, 1 omslag
54 den equipagemeester den Kamer Amsterdam A. A. 

Titsingh 1795 april 17-1795 september 30 , 1 omslag
55 A. A. Hoefhamer te Amsterdam. 1795 september 30, 1 

stuk
56 den opperboekhouder der Kamer Rotterdam M. 
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Smits 1795 october 3-c. 1795 october 12 , 1 omslag
57 H. van de Merct te Texel. Met bijlage 1795 november 1

, 1 omslag
58 den Commissaris-Genraal Mr. S. C. Nederburgh 1794 

augustus 22 , 1 stuk
59 den Commissaris-Generaal S. H. Frijkenius 1794 

november 1 , 1 stuk
60 Pihan de Grandiour 1796 februari 2 , 1 stuk

61-64 Brieven aan Brugmans over particuliere aangelegenheden van:
61 J. J. Bougman te Leiden 1794 juni 28 , 1 stuk
62 C. Clotterbooke c. s. te 's Gravenhage 1795 juni ?, 1 stuk
63 J G van Manger te Rintein 1795 november 1 , 1 stuk
64 Wed. Van Oldenbarneveld- De Witte Tulingh te 's Gravenhage 1795 

mei 1-1796 februari 4 , 1 omslag

65 Ontwerp-Verklaring van het Committé tot de Oostindische handel en bezittingen, 
dat Brugmans na het hem bij resolutie der Staten-Generaal van 24 december 1795 
gegeven ontslag aan het Committé heeft overhandigd alle onder hem berustende 
sleutels van de lessenaars en kasten in de Tweede Advocaatskamer op het Oost-
Indische Huis te Amsterdam
Ongedateerd 1 stuk

4° Algemeene zaken der Oostindische Compagnie

4° ALGEMEENE ZAKEN DER OOSTINDISCHE COMPAGNIE

66 Repertorium der octroijen, reglementen limitatiën, ampliatiën en continuatiën van 
dien nitsgaders publicatiën door de Staten-Generaal aan de Compagnie verleend
1602-1796 1 stuk

67 Stukken betreffende de verlenging van het octrooi in 1741
1 omslag

68 Copie-Bericht van G. W. van Imhoff, E. de Haaze en J. van Shinne aan de Staten van 
Holland over eenige pointen raakende de directie van de Oost-Indische Compagnie
1741 december 14 1 stuk

69 Copie-Memorie van considateriën over den staat van de Compagnie en de 
middelen om haaren geheelen val te verhoeden, door den heer Bewindhebber Van 
der Hoop in den jaare 1789 overgegeven, en bijlagen daarbij behoorende

1 stuk

70 Uittreksels uit de Consideratiën van den hoofdparticipant G. Titsingh over de 
oorzaken der vertraging en de middelen ter verbetering van de Oost-Indische 
Compagnie. Met reflexiën van de Kamers Amsterdam, Zeeland en Rotterdam
c. 1790 1 omslag

71 Copie-Advies van eenige beëdigde hoofdparticipanten op de Memoire van de 
Bewindhebberen Falck, Craeyvanger en Scholten over de oorzaken van de 
verachtiging der Compagnie en de middelen tot haar herstel
1795 september 21 1 stuk

72 Extract-Resolutiën, decreeten en publicatiën van de Staten-Generaal en de 
Representanten van het Volk van Holland, alsmede andere stukken betreffende de 
afschaffing der Compagnie en de insteling van het Committé tot de Oost-Indische 
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handel en bezittingen
1795 maart 4-1796 februari 23 1 omslag

73 Aanteekeningen van Brugmans omtrent hetgeen gedurende de zeventiende eeuw 
heeft plaats gehad betreffende de vaststelling van de plaats van samenkomst der 
Zeventien

1 stuk
5° Bestuur der Compagnie

5° BESTUUR DER COMPAGNIE

74 Copie-Instructiën voor Gouverneur-Generaal en Raden
1617, 1632, 1656 1 deel
Met alphabetisch repertorium

6° Rechtswezen der Compagnie

6° RECHTSWEZEN DER COMPAGNIE
Zie ook de nummers 99, 103, 106

75-77 Copie-Nieuwe Statuten van Batavia
1766 3 delen
Elk deel bevat een inhoudstafel, het eerste deel bovendien een alphabetischen index op de drie 
deelen
75 Deel 1
76 Deel 2
77 Deel 3

78-79 Bijvoegselen en veranderingen in de Nieuwe Statuten van Batavia, getrokken uit de 
resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden enz. over 1 october 1756 tot 31 
januari 1774.

2 deelen
Met alphabetischen index
78 Deel 1
79 Deel 2

80 Corte maniere van procederen in het rechtsgebied der Compagnie in Indië, zoo in 
het civiele als crimineele
18de eeuw 1 stuk

81 Cheribonsche papakkum off wettboek, ingevolge de besluiten van Resident en 
Raden te Cheribon van 17 December 1764 en 4 Februari 1765 door eenige inlandsche
toemmengoengs en djaksa's uit verschillende oude papakkums geëxtraheerd en te 
saemen gesteld. (Javaansche tekst en Nederlandsche vertaling. )
1768 1 deel
Met alphabetischen index en inhoudstafel - Dit wetboek is naar een ander handschrift uitgegeven 
door dr. G. A. J. Hazeu in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen, deel LV, stuk 2

7° Finantiën der Compagnie

7° FINANTIËN DER COMPAGNIE

82 Aanteekeningen omtrent resolutiën van de Zeventien op het stuk van de 
uitdeelingen van specerijen
1792 mei 5-1794 juni 20 1 stuk

83 Extract-Resolutiën van de Staten van Holand en andere stukken bettreffende den 
geldelijken onderstand van staatswege aan de Compagnie verschaft
1791 juli 16-1794 october 11 1 omslag
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84 Formulier van een vier-procentsbankrecepis, groot 1000 gulden, ten laste der 
Compagnie
1793 1 stuk

85 Extract-Brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan de Zeventien over de 
liquidatie der retouren van 1793
1793 april 12 1 stuk

86 Finantieële Staat-generaal van de respectieve Kameren van de Oost-Indische 
Compagnie gesloten, onder dato 31 Meij 1795

1 stuk
8° Handel en scheepvaart der Compagnie

8° HANDEL EN SCHEEPVAART DER COMPAGNIE

87 Copie-Voorwaarden, waarop de Compagnie zich bereid verklaart om, 
overeenkomstig de resolutiën der Zeventien van 29 Maart 1791, 30 november en 5 
december 1792, tegen betaling van vracht goederen van particulieren over te 
voeren van Nederland naar Indië en de Kaap en vice versa

2 exemplaren

88 Stukken betreffende de bezwaren, in Engeland gemaakt, om onze Oostindische 
schepen tegelijk met de hunne onder Engelsch convooi naar Indië te laten 
vertrekken
1794 maart 21-1794 april 1 1 omslag

89 Engelsche parlementsactes betreffende de uitvoering der Orders in Council over 
den handel en de vaart van uit Nederland op Britische havens
1795 maart 16-1795 mei 22 1 omslag

90 Stukken betreffende het verzoekschrift der firma Hope en C°. aan de Staten-
Generaal om over de lading van het voor Duinkerken bestemde, maar te Texel 
binnengevallen schip The Illustrious President naar welgevallen te mogen 
beschikken, en het verzet tegen zijn inwilligheid van de zijde der Compagnie
1793-1794 1 omslag

91 Stukken betreffende de zending van den Bewindhebber J. C. Hartsinck naar 
Portugal in zake het te Lissabon binnengevallen retourschip De Phoeniciër
1793 1 omslag

92 Stukken omtrent het binnenkomen der retourschepen, de betaling van hun 
bemaning, de aanhouding der medegebrachte ongepermitteerde goederen enz
1793 1 omslag

9° Millitaire zaken

9° MILLITAIRE ZAKEN
Zie ook de nummers 95, 96

93 Stukken betreffende de verstrekkingen in Indië en aan Kaap van manschappen en 
andere behoeften aan de van 1783 tot 1794 derwaarts gezonden oorlogschepen van
den Staat

1 omslag

94 Copie-Vertoog aan den gouverneur van Ceilon I. W. Falck van J. Brohier tot 
wederlegging van de bezwaren, door de Bewindhebbers ingebracht tegen de 
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afmetingen van eenige door hem gegoten stukken geschut
1777 november 6 1 stuk

10° Java

10° JAVA
Zie ook de nummers 40, 115, 117

95 Opgaven en aanteekeningen betreffende het geschut aan de Kaap en op Ceilon en 
de sterkte van de garnizoenen te Batavia en op Ceilon
1787 januari, 1792 juni 30 en ? 1 omslag

96 Copie-Vertoog aan Gouverneur-Generaal en Raden van ? over hetgeen behoort te 
worden gedaan, ingeval Batavia tegen een overmachtigen aanval der Engelschen 
geen stand mocht kunnen behouden
1796 1 stuk

97 Copie-Reglement van Gouverneur-Generaal en Raden op de lijkstatiën en 
begrafenissen te Batavia
1775 februari 10 1 stuk

98 Copie-Rapporten aan Gouverneur-Generaal en Raden van den Gecommitteerde tot 
en over de zaken van den inlander N. Engelhard over de Jacatrache en 
Preangerlanden
1792 maart 5-1792 december 3 1 deel

99 Extract-Resolutie der Staten-Generaal, inhoudende hun beschikking op het verzoek
van den oud-gezaghebber te Japara P. Goodschalck om cassatie van het crimineele 
vonnis, door den Raad van Justitie te Batavia tegen hem gewezen
1712 mei 23 1 stuk

100 Copie-Prongolatie van het octroij van d'amphioensocieteit te Batavia
1753 augustus 20 1 stuk

101 Stukken betreffende den Chineezenmoord te Batavia.
1740 October 18 - 1741 October 30 1 stuk

11° Sumatra's Westkust

11° SUMATRA'S WESTKUST

102 Copie-Memoire van overgave van het commandement van Sumatra's Westkust 
door F. van de Wall aan de C. L. Senff
1761 juni 25 1 deel
Hierin ook een copie-rapport van Van de Wall aan gouverneur-Generaal en Raden over de 
pepercultuur aldaar van 15 april 1759

12° Ceilon

12° CEILON
Zie ok de numers 94, 95, 118, 155, 176

103 Stukken betreffende het proces achtereenvolgens voor den Raad van Justitie te 
Negapatnam en den Raad van Justitie te Batavia gevoerd, tegen den oud-kassier te 
Negapatnam J. Hazelkamp, ter zake van plichtsverzuim in die bediening
1765-1780 1 omslag

13° De Kaap

13° DE KAAP
Zie ook de numers 95, 118
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104 Klad- en minuut-overzicht van de vornaamste zaken, besproken in het verslag van 
de Commissarissen-Generaal over de Kaap
1793 mei 13-1793 juli 24 1 omslag
Het minuut-overzicht is onvolledig

105 Extract-Resolutie der Zeventien op het rapport van de door hen bij resolutie van 19 
november 1791 benoemde gecommitteerden tot onderzoek van de zaak van den 
gouverneur van de Kaap C. J. van de Graaff
1793 juni 4 1 stuk

106 Copie-Advies van de juridische faculteit te Leiden in zake het proces, hangende voor
den Raad van Justitie aan de Kaap tusschen den fiscaal aldaar Mr. W. C. Boers en J. 
Smit, over een door Smit aan Boers gegeven schuldbekentenis
1783 augustus 18 1 stuk

107 Copie-Memorie van den soldijboekhoudre aan de Kaap C. Mathiessen over de 
wenschelijkheid om aldaar voor de Compagnie een depôt van zeevarenden te 
vestigen
c 1785-1793 1 stuk

B. Advocaat te Amsterdam 1796-c.1838

B. ADVOCAAT TE AMSTERDAM 1796-C.1838

108 Copie Verzoekschrift aan het Committé tot de Oost-Indische handel en bezittingen 
van houders van recepissen voor ongecontraventeerde anticipatiepenningen ten 
laste der voormalige Oost-Indische Compagnie, om handhaving van hunne rechten 
in dezen
1796 1 stuk

109-110 Klad-Verzoekschriften aan het Committé tot de Oostindische handel en bezittingen 
van den gwezen eerste vendumeester te Batavia Mr. J. C. Schultz,
109 om herstel van zijn eigen grieven in zake de beslissing der Hooge 

Indische Regeering die hem verantwoordelijk had gesteld voor de 
tekortkoming in de kas van zijn eigen opvolger Met andere stuken, 
op deze zaak betrekking hebbende c. 1799, 1 omslag

110 om als, voren in zake het proces, door hem voor de schepenbank en 
den Raad van Justitie te Batavia gevoerd, tegen den geldophaler van 
het venducomptoir J. Pieters uithoofde van de door dezen 
achtergehouden gelden Ongedateerd , 1 omslag
De verzoekschriften zijn beide van de hand van Brugmans

111 Klad- en copie-memorie aan het Committé tot de zaken van de Marine van den 
oud-kapitein-zee A. Kuvel, inhoudende zijn beklag over de behandeling hem door 
de Hoge Indische-Regeering aangedaan in zake de Amerikaansche schepen America
en Enterprise, in 1794 door hem te Batavia aangebracht op vermoeden van 
vijandelijk eigendom te zijn, en verzoek om zijn bij die gelegenheid gehouden 
gedrag goed te keuren. Met bijlagen en andere stukken, op deze zaak betrekking 
hebbende
1797 maart 1 1 pak
De klad-memorie is van de hand van Brugmans

112 Klad-Adviezen van advocaten, betrekking hebbende op de criminele en civiele 
processen, voor de Committé's van Justitie te Purmerland en te Nieuwerland en het 
gerecht te ? gevoerd door J. Swaalue en anderen
1799 april 16, c. 1800 juni 20 en ? 1 omslag
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Geschreven met de hand van Brugmans

113 Ontwerp-Publicatie van den burgemeester van Amsterdam betreffende openbare 
verkoopingen van vilten hoeden
1807-1810 1 stuk
Het ontwerp bevat toevoegsels en verbetreingen van de hand van Brugmans

114 Copie-Poincten van beschuldiging teegen S. C. Neederburg geweezen eerste 
Commissaris-Generaal van Neederlands India
Na 1799 september 28 1 stuk

115 Uittreksel uit een Fransche memorie van J.F. Spoenlin aan den Aziatischen Raad 
over het despotisme van de Hooge Regeering te Batavia, inzonderheid van den 
Commissaris-Generaal Nederburgh, en de middelen om daaraan een einde te 
maken
1800 november 7 1 stuk

116 Miniuut-Brief van Brugmans aan ? ter ontwikkeling van zijn gedachten over een 
reorganisatie van den handel op Oost-Indië
1801 mei ? 1 stuk

117 Aanteekeningen van Brugmans over den toestand op het gebied van handel en 
cultures op Java (naar aanleiding van de denkbeelden van Dirk van Hogendorp 
dienaangaande?) Met een memorie van hem over de vraag, in hoever het nuttig en 
noodzakelijk zoude wezen de Oostindische bezittingen geheel of gedeeltelijk te 
brengen op denzelfden voet als de Westindische
Begin 19e eeuw 1 omslag

118 Copie-Vertoog aan het Directoire der Fransche Republiek over de Kaap en Ceilon 
door Louis Manneron, oud-agent voor Frankrijk aldaar
1797 april 18 1 stuk

119-120 Copie-Staten van de geraamde inkomsten en uitgaven van Amboina, Banda en 
Ternata voor 1821 en 1822
Met bijlagen 1820?-1821 2 omslagen
119 1821
120 1822
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II Stukken afkomstig van Mr. A. Brugmans, advocaat te Amsterdam (1824-c. 1877)

II STUKKEN AFKOMSTIG VAN MR. A. BRUGMANS, ADVOCAAT TE AMSTERDAM 
(1824-C. 1877)
Lid der Commissie van belanghebbenden bij den Surinaamschen landbouw, later ook voorkomende 
onder den naam van Commissie van belanghebbenden bij de kolonie Suriname

121 Copie-Request van verscheidende eigenaars van Surinaamsche plantages en 
daarbij belanghebbenden aan de Staten-Generaal te bewerken, dat de kolonie 
Suriname niet uitgesloten worde van de vrije vaart op de kust van Afrika en den 
vrijen aanvoer van slaven van daar
1730 1 stuk

122 Circulaire van den minister van kolonieën aan eenige Amsterdam en te Rotterdam 
gevestigde belanghebbenden bij Surinaamsche plantages over de behandeling en 
verzorging der slaven
1848 mei 15 1 stuk

123-125 Brieven aan de Commissie van:
123 den minister van koloniën Met een copie-antwoord 1850 februari 7-

1855 november 15 , 1 omslag
Genummerd : 29, 34, 37, 80, 84, 88, 89, 94

124 den minister van koloniën, en E. van Enden, J. Trouin en E. F. L. 
Mollinger te Paramaribo 1862 juli 30-1863 december 5 , 1 omslag
Genummerd : 178-182, 185-186, 189-196, 198, 200, 202-205, 207, 209-2011, 213-
230, 232-236, 238, 241* De brieven van Van Einden c. s zijn gedeeltelijk afschriften

125 den minister van koloniën over den aanvoer van immigranten voor 
den veldarbeid en het daarop te houden toezicht 1862 december 10 , 
1 stuk

126 Brief van E. van Emden te Paramaribo aan het lid ter Commissie G. C. Bosch Reitz te 
Amsterdam, inhoudende zijn klachten over de wijze, waarop de koloniale 
autoriteiten in Suriname de slavenreglementen uitvoeren, die door de 
Nederlandsche regeering zijn vastgesteld. Met bijlagen
1851 juni 12 1 omslag

127 Brieven aan Mr. A. Brugmans van zijn medeleden P. C. Gulcher en W. Pool en van jhr.
C. A. van Sypesteyn. Met een paar minuut-antwoorden
1862 september 8-1864 januari 1 1 omslag

128 Copie-Publicatie van den Gouverneur-Generaal en de Raden van Politie en 
Crimineele Justitie van Suriname, inhoudende ampliatie van het reglemnt voor de 
directeuren en verdere bedienden der plantages en gronden aldaar van 31 augustus 
1784
1817 juni 25 1 stuk

129 Copie-Adres van E. van Emden en andere ingezetenen van Suriname aan de Tweede
Kamer, met een door hen voorgestelde wijziging van het door de Regeering aan de 
Staten-Generaal aangeboden ontwerp-regeeringsreglement voor Nederlandsch 
West-Indië
1852 juli 23 1 stuk

130 Ontwerp-Regeeringsreglementen voor Suriname en Curaçao, aan de Tweede 
Kamer aangeboden bij Koninklijke Boodschap van 5 april 1864

1 stuk
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131 Minuut-Nota van Brugmans over het ontwerp regeeringsreglement voor de kolonie
Suriname van ? (Fragment)

1 stuk

132 Copie-Brief van F. Gallenkamp c.s te Amsterdam aan den minister van koloniën 
over een door hem op te richten Nederlandsch Westindische ontginnig-en 
handelsmaatschappij voor het overvoeren en vestigen in Suriname van een nieuwe 
grootendeels tropische bevolking ten behoeve van den landbouw aldaar. Met 
andere stukken hierop betrekking hebbende
c. 1856 1 omslag

133-135 Wetsontwerpen tot afschaffing der slavernij in Nederlandsch West-Indië, aan de 
Tweede Kamer aangeboden bij Koninklijke Boodschappen van 17 juli 1857, 25 
october 1858 en 20 November 1861

3 banden
Het exemplaar van het ontwerp van 1857 bevat handschriftelijke aanteekeningen tot wijziging of 
aanvulling van A.D. van der Gon Netscher en anderen, dat van 1861 aanteekeningen in handschrift 
omtrent de wijzigingen, door de Tweede Kamer in het ontwerp gebracht
133 Band 1
134 Band 2
135 Band 3

136 Voorloopig Verslag van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over de
op de 17 juli 1857 ingediende wetsontwerpen tot afschaffing der slavernij in 
Nederlandsch West-Indië
1858 januari 31 1 deel

137 Aanmerkingen van het lid der Commissie P.C. Gulcher op sommige bepalingen der 
aan de Staten-Generaal aangeboden wetsontwerpen tot afschaffing der slavernij in 
Suriname
Ongedateerd 1 omslag

138 Minuut-Memorie van Brugmans over de vraag, of het wenschelijk is zich tot de 
Eerste Kamer en eventueel tot den Koning te wenden om te voorkomen, dat het 
wetsontwerp tot afschaffing der slavernij in Suriname, gelijk het door de Tweede 
Kamer is geamendeerd, tot wet worde verheven, en hoe immigratie van vrije 
arbeiders daar te lande zou te verkrijgen wezen
1862 1 stuk

139 Wetten, houdende afschaffing der slavernij in Suriname en op Curaçao, Bonaire, 
Aruba, St Eustatius, Saba en Nederlandsch St. Martin (Staatsbladen nos, 164 en 
165 )
1862 augustus 8 1 omslag

140 Copie-Adres aan de Tweede Kamer van te Amsterdam gevestigde 
belanghebbenden bij Surinaamsche plantages in zake de bij het wetsontwerp tot 
opheffing der slavernij voorgestelde schadevergoeding voor de eigenaars der 
slaven
1862 juni 26 1 stuk

141 Minuut-Brief en copie-adressen der Commissie aan den minister van koloniën 
betreffende de uitvoering der emanicipatiewet van 8 augustus 1862. Met een 
minuut-brief aan den minister van Brugmans
1862 september ?-1863 december 23 1 omslag
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142 Surinaamsche nieuwsbladen inhoudende publicaties en berichten, betrekking 
hebbende op de uitvoering der emanicipatiewet, de immigratie van vrije arbeiders 
uit Brits-Indië enz.
1863 maart 5-1863 december 2 1 omslag

143 Copie-Adres van E. F. L. Mollinger c.s in Suriname aan den gouverneur dier kolonie 
over hun grieven tegen de publicaties van 16, 23, en 27 april 1863 in zake de 
emanicipatiewet
1863 1 stuk

144 Aanteekeningen , nota's enz. van Brugmans en anderen betreffende de 
vergaderingen der Commissie, de uitvoering der emanicipatiewet, de immigratie 
enz.
1863-1864 1 omslag

145 Statuten (gedeeltelijk in concept) van de Surinaamsche Immigratiemaatschapij. 
Met stukken betreffende hare verrichtingen om voor den aanvoer van vrije 
arbeiders in Suriname de medewerking der regeering te verkrijgen
1862-1865 1 omslag
Verscheidene stuken zijn gevloeid uit de pen van Brugmans

146 Circulaire van F. W. Determan te Paramaribo betreffende een door hem ontworpen 
geldleening ter bevordering van de immigratie in Suriname en den landbouw aldaar
1866 november 10 1 stuk

147 Wetsontwerp tot bevordering van den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname, 
aangeboden aan de Tweede Kamer bij Koninklijke Boodschap van 19 september 
1870

1 band

148 Statuten van de Surinaamsche Bank, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 19 mei 
1864. Met ontwerp-statuten en minuut-aanmerkingen van Brugmans

1 omslag
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III Stukken afkomstig van Mr. B. A. Meerman van der Goes met den advocaat-fiscaal der Goes, Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie 1776 - 1784

III STUKKEN AFKOMSTIG VAN MR. B. A. MEERMAN VAN DER GOES MET DEN 
ADVOCAAT-FISCAAL DER GOES, TWEEDE ADVOCAAT DER OOSTINDISCHE 
COMPAGNIE 1776 - 1784

149 Briefwisseling van Meerman van der Goes met den advocaat-fiscaal der 
Admiraliteit van Amsterdam Mr. J. C. van der Hoop over verschilende marinezaken
1781 april 17 - 1783 april 12 1 omslag

150 Copie-Brief van Meerman van der Goes aan den Nederlandschen consul te Cadix J. 
W. Nagel over finantieële zaken
1782 februari 14 1 stuk

151-152 Brieven aan Meerman van der Goes over Compagniezaken van:
151 den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Zeeland J. Steengracht. 

Met bijlagen 1783 januari 22 , 1 omslag
152 P. E. van de Perre en F.W. Boers te Parijs 1783 mei 4 , 1 stuk
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IV Stukken afkomstig van Ph. H. de Haart, onderequipagemeester later opperequipagemeester te Batavia 1784-1788, 1788-1792

IV STUKKEN AFKOMSTIG VAN PH. H. DE HAART, ONDEREQUIPAGEMEESTER 
LATER OPPEREQUIPAGEMEESTER TE BATAVIA 1784-1788, 1788-1792
Van de nummers 153, 154, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 166, 167 en 172 blijkt niet met volkomen 
zekerheid, dat zij van De Haart afkomstig zijn

153 Korte inhoudsopgaaf van de ordonnantie der Staten van Holland op het stuk van de
pilotage van 24 october 1698

1 stuk

154 Copie-Instructie voor de examinateurs van Compagnie's stuurlieden en 
vraagpunten voor de examens van haar scheepsofficieren
Na 1788 1 omslag

155 Aanteekeningen omtrent Indische en Nederlandsche maten gewichten en munten: 
de winsten en lasten en de finantieële administratie van het gouvernement Ceilon 
en de kaneel- en peperteelt aldaar: de verstrekking der rantsoenen op de 
Compagniesschepen en haar buitencomptoiren: de proviandeering van haar 
schepen op de reizen van Batavia naar de buitencomptoiren; de maandelijksche 
kosten van de gages, consumptie enz. op de schepen; de Indische schepen; de 
Indische militairen enz.
1740-1760 1 deel
Gemerkt: P. H. D. H.

156 Copie-Reglementen op het getal en de grootte der kisten van repatrieërende 
Compagniesdienaren en hun medenemen naar Indië of wel naar het Vaderland van 
goederen door Copmpagniesdienaren
1742 november 15 - 1750 september 9 1 stuk

157 Uittreksels uit de reslutiën der Zeventien over aangehouden particuliere goederen 
en de gepermitteerde kisten op de Compagniesschepen
1742 maart 28-1749 september 15 1 stuk

158-159 Inhoudsopgaaf van de permanente orders der Zeventien aan de 
Compagniesdienaren in Indië
1736-1770 2 deelen
Gemerkt: P. H. D. H.
158 1736-1763
159 1763-1770

160 Inhoudsopgaaf van de positieffe orders der Zeventien voor de Compagniesdienaren
in Indië
1613-1754 1 deel
Gemerkt: P. H. D. H.

161 Copie-Generaal Reglement omtrent de bevordering der dienaren van de Edele 
Compagnie, en derzelver verhooging in gagie, zoo op Batavia, als de 
buijtencomptoiren etc., vastgesteld bij Gouverneur-Generaal en Raden
1767 september 29 1 stuk
Gemerkt: P. H. D. H.

162 Copie-Generaal Reglement (van Gouverneur-Generaal en Raden) wegens de 
provisiën voor de dienaren, item diverse bepalingen op de respective 
buijtencomptoiren
1755 mei 31 1 stuk
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163 Copie-Zeilaasorders en instructiën vor de Compagniesschepen
18e eeuw 1 omslag

164 Copie-Bericht aan Gouverneur-Generaal en Raden van den baas-kaartenmaker te 
Batavia G. de Haan wegens de peijlings en vaste merken van de steenen en reeven 
buiten en binnen de eilanden (in de omgeving van Batavia) gelegen
1760 september 29 1 stuk

165 Copie lijst van 't geene tot d'equipagie behoorende en voort aen amonitie van 
oorlog medegegeven wordt aan de retourschepen, fluiten of jachten der 
Compagnie
1736 augustus 30 1 deel

166 Lijst van het getal zeilen, dat jaarlijks wordt medegegeven aan de van Batavia naar 
Nederland en verschillende plaatsen in Indië vertrekkende Compagniesschepen
Einde 18e eeuw 1 stuk

167 Copie-Lijst van de victualie en reglement op de rantsoenen aan boord der 
Compagniesschepen
1777 1 stuk

168-172 Copie-Berichten aan Gouverneur-Generaal en Raden van den equipagemeester en 
opperequipagemeester te Batavia en anderen omtrent de gesteldheid en het 
gebruik van verschillende Compagniesschepen, de inspectie van de op hunne reizen
gehouden scheepsjournalen, het repareeren, uitrusten, bemannen, stuwen enz. 
dier bodems, de vaststelling van nieuwe zeilaasorders en andere aangelegenheden 
van Compagnie's scheepsmacht en zeevaart
1711-1792 5 deelen
168 1711-1739
169 1730-1769
170 1777-1788
171 1788-1790

Hierin een inhoudstafel
172 1790-1792

Hierin een inhoudstafel

173 Extract-Resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden, inhoudende lastgevingen 
en machtigingen voor den commandeur opperequipagemeester op Onrust, 
beschikkingen op de door hem overgegeven berichten, verslagen en besluiten ten 
opzichte van Compagnie's schepen en zeevaart
1787-1791 1 deel

174 Opgave van de quantiteit houtwerken, dewelke met primo september 1788 op de 
equipagewerf te Batavia per restant waren, wat daar zedert door aanbreng en 
inkoop bij gekoomen is en hetgeen daarvan door vertimmering, verstrekking en 
verzending is afgegaan, en hoe groot het restant met ultimo augustus 1789 is 
geweest mitsgaders de vergoeding, daaromtrent van den gewezen commissaris en 
opperequipagemeester De Haart gevordert. Met andere stukken, op deze zaak 
betrekking hebbende
Ongedateerd 1 omslag

175 Afscheepbriefjes van verschillende voor het Vaderland bestemde retourschepen te 
Batavia
1790-1792 1 band



1.10.13 Brugmans 27

176 Register, inhoudende de instructiën voor den gouverneur van Ceilon Adriaan van 
der Meyden (1661 juni ?), den dessave van Jafnapatnam (1663 november 16), den 
commandeur van Jafnapatnam A. Pavilioen (1658 oktober 31) en diens memorie van
overgave aan zijn opvolger J. Vos
1665 september 19 1 deel
Gemerkt: P. H. D. H.
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