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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 Van Ghesel

Archiefbloknummer:
1163

Omvang:
209 inventarisnummer(s); 1,38 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Jacob van Ghesel
Pieter de Witt

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De collectie van Mr. Jacob van Ghesel bevat, naast stukken, door hem ontvangen en opgemaakt 
als Bewindhebber, als gedeputeerde van de Kamer Amsterdam ter vergadering van Heren XVII, en 
als lid van diverse commissies, ook een groot aantal, veelal eigenhandige, aantekeningen over de 
meest uiteenloopende zaken van de VOC
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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 slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat het 
niet aangevraagd kan worden. een opgave van de desbetrefende inventarisnummers op deze 
plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet
een permanente sitautue 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 Van Ghesel, nummer toegang 1.10.31, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Ghesel, van, 1.10.31, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Mr. Jacob van Ghesel (1707-1773), zoon van Jan van Ghesel en Hermina van de Poll , stamde uit een 
Amsterdamsche koopmansfamilie. Van 1728 tot 1757 bekleedde hij de functie van secretaris van 
den Levanten Handel, waarvoor hij bedankte, toen hem in 1757 het bewindhebberschap van de 
VOC werd aangeboden.

Hij huwde in 1730 Clara de Witt , kleindochter van de bewindhebber Pieter de Witt .

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In de jaren 1877 en 1886 schonk Mr. J.A. Grothe te Utrecht aan het Rijksarchief te 's Gravenhage een
collectie papieren, afkomstig van de bewindhebber van de VOC., Mr. Jacob van Ghesel . Deze 
papieren waren vermoedelijk door erfenis in het bezit van Mr. Grothe gekomen, immers zijn 
moeder, Sophia van Ghesel , was een achterkleindochter van genoemde bewindhebber.

Een gedeelte van de stukken is gepubliceerd in de Kroniek van het Historisch Genootschap te 
Utrecht van de jaren 1872 tot 1875. Dit geschiedde door de heer P.A. Leupe , ambtenaar bij het 
Rijksarchief te 's Gravenhage en lid van het Historisch Genootschap, in opdracht van Mr. J.A. 
Grothe . Hierbij werden nóch de naam van Van Ghesel , nóch de herkomst van de papieren 
genoemd; ze worden eenvoudig aangeduid als "Papieren van eenen Bewindhebber van de VOC in 
de 18e eeuw." Twee van de daar gepubliceerde stukken (Kroniek 1872, blz. 27-31) zijn uit de 
collectie verdwenen.

Uit de bundel papieren van Pieter de Witt publiceerde Jhr. C.A. Rethaan Macaré in de Kroniek van 
1859 het "Daghregister van de Factorij Taboekan , 1711." Ook hij vermeldde de herkomst van de 
papieren niet.

De beschrijving van de papieren van mr. Jacob van Ghesel volgt in de onderafdelingen zoveel 
mogelijk een oude, door Van Ghesel hier en daar eigenhandig aangevulde, inventaris die bij de 
stukken was gevoegd. Bij de overdracht van de papieren aan het rijksarchief kon aan de hand van 
deze oude inventaris worden vastgesteld, dat de collectie niet meer volledig was.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.
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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. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland

I. DE VEREENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE IN NEDERLAND
A Zaken betreffende het Algemeen Bestuur van de VOC

A ZAKEN BETREFFENDE HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VOC
a. Algemene zaken

A. ALGEMENE ZAKEN

1 Stukken betrefende de installatie en introductie van Prins Willem V als Stadhouder,
Admiraal-generaal en als Directeur-generaal van de VOC, met aantekeningen van J. 
van Ghesel
1765-1766 1 omslag

2 Extract, door J. van Ghesel gemaakt, uit het rapport van de Heren XVII betrefende 
de zaken van de VOC in Nederland
1765 1 stuk

3 Aantekeningen van J. van Ghesel betrefende de Octrooien van de VOC, resoluties 
en instructies, financiën, personeel, schepen, Indische kantoren enz.
z.j. 1 omslag en 15 delen

4 Formulierboeken, bevattende titels, opschriften, ordonnanties, nota's enz.
z.j. 2 delen

5 Stukken betrefende de scheepsmacht van de VOC over de jaren 1746-1772
1746-1772 1 omslag
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 53, 61-63 en 176-181

6 Stukken betrefende de geschillen van de VOC met de Franse Oost-Indische 
Compagnie sedert de oprichting van de laatste tot 1764
z.j. 1 omslag
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 648-665 en 674-692

7 Stukken betrefende de moeilijkheden, die de VOC in Bengalen ondervindt van de 
Engelsche East India Company
1757-1770 1 omslag
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 97-102; 1873, blz. 529-545, 597-598; 1874, blz. 630-
632, 638-647 en 729-731

b. Financiën

B. FINANCIËN

8 Balansen en voorloopige balansen van de VOC
1711 en 1756-1772 1 omslag
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 36, 54-57, 68-71, 78-79, 82-83, 88-91, 104-109, 120-123, 151-
158, 168-171, 186-189, 216-217

9 Overzichtsstaten van de financiële toestand van de VOC in Nederland.
1638-1770 4 stukken
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 38-39.

10 Aantekening van J. van Ghesel, die gediend heeft ter verduidelijking van een 
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algemene opgave van de respectieve kamers van de VOC over de jaren 1761/2 - 
1771/2.
1772 1 stuk

11 Rapport, door J. van Ghesel opgesteld over algemeene verrekenningen tusschen de 
diverse kamers der O.I.C. in de jaren 1748/9-1757/8. Met extracten uit resolutiën van
Heeren XVII van 1670 en 1684.
c. 1758 1 omslag

12 Lijsten van de verrekeningen tusschen de diverse kamers der O.I.C. over de jaren 
1758-1770.
1758-1770 2 stukken

13 Aantekening van J. van Ghesel over de finantiën der kamers.
z.j. 1 stuk

14 Aantekening over de schulden van de diverse kamers der O.I.C.
z.j.

15 Lijsten met opgaven der equipagekosten, opbrengsten der retouren, enz. van de 
schepen van alle kamers der O.I.C. over de jaren 1640-1770
1640-1770 1 deel en 1 omslag
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 40-41

16 Overzichtskaarten van de goederen en prijzen der O.I.C. over de jaren 1736-1768
1736-1768 2 stukken
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 40-41.

17 Lijst van de subsidiën, door de O.I.C. aan den Staat gegeven in de jaren 1602-1748, 
voor het verleenen en herhaaldelijk verlengen van het octrooi
z.j. 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 15.

18 Notitie van de heffing van de 100ste penning van alle actiën en obligatiën der O.I.C.
1757 1 stuk

19 Lijst van de uitdeelingen, door de O.I.C. sedert haar oprichting gedaan tot 1770 toe.
ca. 1770 1 stuk

20 Stukken betrefende het voorstel van de Zeeuwse bewindhebber Kien van Citters, 
om in de tijdelijke geldnood van de Kamer Zeeland te voorzien.

c. De Vergadering van de Heren XVII

C. DE VERGADERING VAN DE HEREN XVII
Vergaderingen

VERGADERINGEN

21 Beschrijvingsbrieven voor gecommiteerden ter vergadering van Heren XVII
1757-1772 1 omslag
Fragment van de brief van 1771 gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 818-819

22 Extracten uit resoluties van de vergadering van Heren XVII tussen 1698 en 1772, met
alphabetische index op de resoluties van 1605-1758.

1 omslag

23 Aantekeningen van J. van Ghesel over het behandelde op de vergaderingen van 
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Heren XVII en van Besognes uit die vergaderingen.
1756-1773 1 omslag

24 Verslag, door J. van Ghesel gemaakt, van de vergadering van Heren XVII en van de 
Kamer Amsterdam betrefende het rekest van Mr. Adriaan Valckenier.
1757 1 stuk

25 Aantekeningen van J. van Ghesel over de instructies voor Gouverneur-Generaal en 
Raden van Indië van 1617, 1632 en 1650, naar aanleiding van beraadslagingen in de 
vergadering van Heren XVII over een nieuwe instructie.
1764-1765 2 stukken

Requesten aan Heren XVII

REQUESTEN AAN HEREN XVII

26 Aantekeningen van J. van Ghesel over beschikkingen, ter Vergadering van Heren 
XVII gemaakt over aan haar gerichte requesten.
1758 en 1762 2 stukken

27 Rekesten, door hoge Indische ambtenaren gericht tot de vergadering van Heren 
XVII bij vacatures in den Raad van Indië. (kopieën.)
1758-1767 en z.j. 1 omslag
Het rekest van C.L. Senf is gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz. 453-454.

28 Verslag van de loopbaan in dienst van de VOC van de commandeur van Bantam, 
W.H. Ossenbergh, en van de oud-secretaris van de Hoge Regeering te Batavia, M. 
Romp, met verzoek om in aanmerking te mogen komen voor een plaats in den 
Raad van Indië.
1760 2 stukken
Het eerste verzoekschrift is gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 75-76.

29 Rekesten, gericht tot de vergadering van Heren XVII, om benoemd te mogen 
worden in den dienst van de VOC in Indië. (kopieën.)
1765, 1772 en z.j. 5 stukken

30 Rekest van H. Worms, ontslagen schipper van de VOC, aan de Vergadering van 
Heren XVII om weer in dienst van de VOC te mogen treden.
(c. 1766) 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 115-116.

31 Rekest van H. Stuurman, schipper van het Compagnieschip Rhijnsburg, met relaas 
van zijn laatste reis en verzoek om inzage te mogen krijgen van de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen, ten einde zich daartegen te kunnen verdedigen. 
(kopie.)
1770 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 711-725.

32 Aantekening van J. van Ghesel over een rekest van de Amsterdamse weesmeesters, 
om betere voorwaarden te verkrijgen bij verrekeningen met de Bataviase 
weesmeesters
Z.j. 1 stuk

Verschillende onderwerpen

VERSCHILLENDE ONDERWERPEN

33 Stukken betrefende het onderzoek door de Heren XVII ingesteld naar een partij 
licht zilver, door de Kamer Zeeland naar Bengalen gezonden
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1758 5 stuklen

34 Missive van de Heren XVII aan de Staten-Generaal over berechting van ontrouw en 
naar Nederland gedeserteerde Compagniesdienaren, gedrukte kopie.
1758 1 lias

35 Stukken betrefende de muiterij aan boord van het Compagniesschip Nijenburg in 
1763 en betrefende de nieuwe equipage van dat schip.
1764 1 omslag

36 Kopie, door J. van Ghesel gemaakt van een herziene kosten-opgave door L. van 
Natars, voor de bouw van een nieuwe rokerij te Amsterdam, met aantekeningen 
(1757-1763) van besluiten van de Heren XVII, om tot de bouw over te gaan.
1765 2 stukken

37 Stukken betrefende het voorstel van de Kamers Rotterdam en Zeeland om de 
recognitiekisten van officieren aan boord van Compagniesschepen te verkleinen.
1765 2 stukken
Recognitiekisten dienden ter bewaring van de goederen, die men ten eigen bate mocht meenemen 
en verhandelen.

38 Stukken betrefende de regeling van de scheepsbewapening door Heren XVII .
1768 - 1771 7 stukken

39 Stukken betrefende het onderzoek, door Heren XVII gedaan naar 
onregelmatigheden, waargenomen in het Compagniesschip Rhijnsburg.
1770 2 stukken
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 725-728..

40 Aantekening van J. van Ghesel over een vergadering van de Heren XVII, waarin werd
behandeld de zaak van het verongelukte Compagniesschip Leymuyden. Met 
rappart van commandeur J. de Boer over de door hem onderzochte 
scheepspapieren van de Leymuiyden.
1770 2 stukken

41 Aantekening van J. van Ghesel over vergoedingen, die in plaats van recognitie 
gegeven werden aan de schipper van het Compagniesschip "De Zon" e.a..
[1772] 1 stuk

d. Het Secreet Besogne

D. HET SECREET BESOGNE

42 Notities over het Secreet Besogne, door E.J. de Vriij Temminck aan J. van Ghesel 
gegeven, o.a. resoluties van de Staten-Generaal en van de Heren XVII betrefende 
het Besogne, aantekeningen over de werkzaamheden van 1603-1714, enz.
Deze stukken zijn vermoedelijk aan Van Ghesel afgestaan door Egbert de Vrij Temminck (1700-1785), 
burgemeester van Amsterdam (1749_1784) en bewindhebber van de kamer Amsterdam van de VOC 
sinds 1742

43 Aantekeningen van de vergaderingen van het Secreet Besoge van 1757 tot 1765
[1765] 6 stukken

44 Extract uit een resolutie van de Heren XVII betrefende door Zeeland te verlenen 
convooi. Hierbij memorie en extract-resoluties over vroeger verleend convooi
1763 4 stukken
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Blijkens een dorsale aantekening kreeg Van Ghesel deze stukken in handen als lid van het Secreet 
Besogne

45 Aantekening van E. de Vrij Temminck betrefende het verbod aandoen van de Kaap 
door Compagniesschepen
1767 1 stuk

46 Aaantekeningen door J. van Ghesel gemaakt betrefende vergaderingen van het 
Secreet Besogne
1770 - 1772 4 stukken

e. Het Haags Besogne

E. HET HAAGS BESOGNE

47 Aantekeningen van J. van Ghesel over vergaderingen van het Haags Besogne, 
waarin behandeld werden de brieven uit Indië en de eisen van de te leveren 
goederen
1757 - 1773 1 omslag
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1873, blz. 545-558

48 Extracten door J. van Ghesel gemaakt uit verbalen en brieven van Indische 
kantoren, geografisch gerangschikt (Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Molukken; 
Siam, Voor-Indië, Ceylon; Japan, Arabië, Perzië, De Kaap
1752 - 1772 1 omslag
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1873, blz. 558-596

49 Aantekening door J. van Ghesel gemaakt betrefende een brief van de Raad van 
Indië, A. de Nijs, aan Heren XVII, inzake een memorie van gouverneur-generaal 
Mossel
1755 1 stuk

50 Extract door J. van Ghesel gemaakt uit een door de heren Hope en Van van de Hoop
opsgesteld concept-antwoord van Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden 
betrefende middelen om de toestand van de VOC in Indië te verbeteren
[1756] 1 omslag

51 Aantekening van J. van Ghesel over een vergadering van het Haags Besogne, waarin
het antwoord van gouverneur-generaal en raden op de reorganisatievoorstellen 
van Heren XVII werd behandeld
1757 1 omslag

52 Brieven van de Amsterdamse equipagemeester A.A. Titsingh aan J. van Ghesel als 
lid van het Haags Besogne waarin hij hem inlicht over het aandeel van de kamer 
Amsterdam in de leveranties aan Batavia
1765 1 stuk

53 Opgave van brieven in 1771 en 1772 uit de Indische kantoren ontvangen
[1773] 1 stuk

f. Commissie tot visitatie van de Boeken van de Kamers

F. COMMISSIE TOT VISITATIE VAN DE BOEKEN VAN DE KAMERS

54 Lijst van de heren, die namens de kamer Amsterdam in de Commissie tot visitatie 
van Boeken zaten in de periode 1702-1756
[1757] 1 stuk

55 Stukken betrefende misbruiken door de Commissie tot visitatie van de Boeken in 
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de kamer Amsterdam ontdekt met betrekking tot de werving van scheepsvolk
1766 - 1770 1 omslag

f Commissie tot visitatie van de Boeken van de Kamers

F COMMISSIE TOT VISITATIE VAN DE BOEKEN VAN DE KAMERS

56 Aantekening van J. van Ghesel over een Besogne van de Commissie tot het maken 
van de Jaarlijkse Staat van de VOC
1763 1 stuk

57 Verslag van de opperboekhouders van alle kamers over de staat van de VOC over 
het jaar 1768/1769k
1770 1 stuk

h Commissie voor de Verkopingen

H COMMISSIE VOOR DE VERKOPINGEN

58 Aantekening van J. van Ghesel over een vergaderin gvan de Commissie voor de 
Verkopingen
1762 1 stuk

i Commissie belast met het toezicht op de uitrusting van de schepen (equipage)

I COMMISSIE BELAST MET HET TOEZICHT OP DE UITRUSTING VAN DE SCHEPEN 
(EQUIPAGE)

59 Aantekeningen, o.a. van J. van Ghesel over besprekingen van de Commissie, belast 
met toezicht op de uitrusting van de schepen
1772 - 1773 5 stukken

j Chinese Commissie

J CHINESE COMMISSIE

60 Verslag van de schipper van de VOC, H. Winkelman over geschillen met zijn 
supercargo F. Megander voorgevallen op zijn reis naar China in 1759. Gedrukte 
kopie (met bijlagen)
1761 1 lias

61 Advies van de opperboekhouders van de diverse kamers aan Heren XVII, 
aangaande de theeverkoop
[1765] 1 stuk

62 Balans van de handel op China
1769 2 stukken
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 164-167

63 Voorlopige balans van de handel op Canton
1770 - 1772 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 172-173, 184-185 en 218-219

64 Overzichtsstaat van het aandeel van supercarga's en assistenten in winst en verlies 
van uit China aangebrachte thee
1770 - 1771 1 stuk

65 Aantekeningen van J. van Ghesel over het verhandelde in vergaderingen van de 
Chinese Commissie
1770 - 1773 3 stukken

66 Lijsten van uit China aangevoerde waren over de jaren 1769-1772



1.10.31 Ghesel, van 15

[1773] 6 stukken

67 Veilingberichten van thee en porselein van de kamer Amsterdam
1771 2 stukken

68 Memorie van J. Legrand voor de bewindhebber Van Son, bevattende de aan China 
te stellen eis voor de levering van thee in 1774, kopie
1772 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 196-198

69 Lijst van de personen, die van 1758-1772 in de dienst van de VOC bij de handel op 
China betrokken waren
1772 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 59-61

70 Memorie, gedeeltelijk door J. van Ghesel geschreven, over de plannen van Engeland
om de Engelse Oost-Indische Compagnie (East India Company) financiële hulp te 
verschafen, in verband met de theeprijzen in Nederland
1773 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 209-215

k. Besogne ter controle van de vierjarige Rekening

K. BESOGNE TER CONTROLE VAN DE VIERJARIGE REKENING

71 Aantekening van J. van Ghesel over een vergadering van het Besogne ter controle 
van de vierjarige Rekening
1768 1 stuk

l. Zaken betreffende de kamer Amsterdam

L. ZAKEN BETREFFENDE DE KAMER AMSTERDAM
a. Algemene Zaken

A. ALGEMENE ZAKEN

72 Verslag van J. van Ghesel van zijn benoeming tot bewindhebber van kamer 
Amsterdam van de VOC, met specificatie van de onkosten, aan die benoeming 
verbonden, met gelijke specificatie van de bewindhebber Th. Hope
1757 3 stukken

73 Eed en zuiveringseed door bewindhebbers van de VOC af te leggen, kopieën
z.d. 2 stukken
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 619-622

74 Lijst van bewindhebbers van de kamer Amsterdam van de VOC, met data van 
benoeming en overlijden, van 1678 tot 1770, 2 gelijke kopieën
z.d. 2 stukken
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 706-710

75 Aantekening van J. van Ghesel over het verhandelde in een buitengewone 
vergadering van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam van de VOC 
gehouden op 13 april 1768, met verslag van dezelfde vergadering
1768 2 stukken

76 Aantekening van J. van Ghesel over een besogne van de kamer Amsterdam 
betrefende de "licquidatie van de generale Kamers"
1771 1 stuk

77 Verslag van J. van Ghesel over de besprekingen, waarbij hem het representantschap
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van prins Willem V bij de VOC werd aangeboden
1770 2 stukken

78 Brief van J. Hartingh, gouverneur van Java's Noord-Oostkust, aan J. van Ghesel, 
waarin hij hem gelijk wenst met zijn benoeming tot bewindhebber en zijn aandacht 
vestigt op de op Java heersende rust, 2 gelijke kopieën
1757 2 stukken
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 58

79 Brief van D. Schook aan J. van Ghesel, waarin hij recht verzoekt voor zijn ontslagen 
schoonzoon mr. A. van Bockom, koopman en secretaris te Malakka
1758 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 63-67

80 Brief van J.G. Decker aan J. van Ghesel, waarin hij deze verzoekt de belangen van de 
oud-directeur van Bengalen, G.L. Vernet, te willen behartigen
1758 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 194-196

81 Extract uit een brief van gouverneur-generaal en raden van Nederlands-Indië aan 
bewindhebbers van de kamer Amsterdam, betrefende uit Nederland uitgezonden 
onbekwame timmerlieden, die in andere betrekkingen in Indië konden worden te 
werk gesteld, met lijst van de betrokken personen
1763 2 stukken

b. Financiën

B. FINANCIËN

82 Jaarbalans van de kamer Amsterdam over het boekjaar 1758/1759
1759 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 633-637

83 Lijst van de uitgaven van de kamer Amsterdam in het boekjaar 1768/1769
1769 1 stuk

84 Memorie aangaande de redenen, waarom de kamer Amsterdam van 1736 tot 1761 
met steeds groter verlies heeft gewerkt
[1762] 1 stuk

85 Concept-rapport, door J. van Ghesel opgesteld, over een memorie van de kamer 
Zeeland, waarin deze de middelen aan de hand doet om de grote tekorten van de 
kamer Amsterdam te verminderen
1771 1 stuk

86 Stukken betrefende vorderingen van de kamer Amsterdam op de overige kamers 
en de daarop betaalde bedragen in de jaren 1676-1770
[1771] 1 stuk
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 696-705 en 786-817

87 Stukken betrefende de geldvoorraad van de kamer Amsterdam
1758 - 1763 4 stukken

88 Stukken betrefende geldsommen, door de kamer Amsterdamnaar Indië 
overgezonden
1761 - 1763 4 stukken
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89 Lijst met bezuinigingsvoorstellen, door de Heren XVII aan de kamers ter 
overweging toegezonden
[1770] 1 stuk

c. Departement van de Equipage

C. DEPARTEMENT VAN DE EQUIPAGE

90 Verslag van de commissies, naar Den Haag afgevaardigd om de commandeur 
Willem van Braam aan de Staten-Generaal voor te stellen. Met aantekeningen van 
namen van de gasten en van de te houden tafelspeeches
1764 5 stukken
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 190-194

Instructies

Instructies

91 Instructies van bewindhebbers van de kamer Amsterdam voor de examinateurs van
de stuurlieden van de VOC
1768 en z.d. 2 stukken
Gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz. 455-458

92 Instructies voor de provoosten, aangesteld door de kamer Amsterdam
1770 en z.d. 2 stukken
Gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz. 458-460

93 Verordening van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam voor de 
bevelvoerende officieren van Compagniesschepen, die voor vertrek gereed liggen. 
Gedrukt (niet ingevuld)
1758 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz. 455-458

94 Ontwerp voor een schippers- en stuurliedenexamen, 2 gelijke kopieën
[1771] 2 stukken

Personeel aan boord

Personeel aan boord

95 Toerbeurt-rollen, vermeldend de namen van de bewindhebbers van de kamer 
Amsterdam en het aantal door hen aan te stellen zeelieden voor de Kermis-, Kerst- 
en Paasvloten van de VOC over de jaren 1763/1764 en 1773/1774, met aantekeningen
van J. van Ghesel over zijn benoemingen
z.d. 1 omslag

96 Lijsten van schippers, die hun diensten aan de VOC aanbieden
1763-1771 1 omslag

97 Rapport van de commandeur J. de Boer aan de bewindhebbers van de kamer 
Amsterdam in het departement van de Equipage, betrefende de capaciteiten van 
de schipper Paulus Hansen
1761 1 stuk

98 Getuigschriften voor de commandeur van de VOC, J. van Vlierden, afgegeven in 
1769 en 1770 door vroegere superieuren, kopieën
1770 2 stukken

99 Aanbevelingsbrieven, gericht tot J. van Ghesel als bewindhebber van de VOC, met 
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verzoek om aanstelling van protégé's in dienst van de Compagnie
1773] 3 stukken

100 Notities van onkosten, in 1771/1772 gemaakt voor de op Texel verpleegde zieke 
manschappen van de Compagnieslichter Hulk en Schans, met concept-rapport 
hierover van de kamer Amsterdam, opgesteld door J. van Ghesel
1772 1 omslag

101 Aantekening van J. van Ghesel over de sterfte en desertie onder de manschappen 
op Compagniesschepen, volgens opgave van de Courant van Utrecht van 12 mei 
1773
1773 1 stuk

Personeel op de werf

Personeel op de werf

102 Lijsten van tewerkgestelden op de werf en in het slachthuis van de kamer 
Amsterdam van de VOC , met de verdelig van het werkvolk over de heren van de 
equipage
1764 en z.d. 5 stukken

103 Lijst van boekhouders, equpagemeesers en klerken op de werf van de kamer 
Amsterdam van de VOC, met data van aanstelling en tractementen
na 1767 1 stuk

104 Lijst van uitbetaalde arbeidslonen op de werf van de kamer Amsterdam van de VOC
1739 - 1771 1 stuk

105 Loonstaten van equipagemeesters , boekhouders, klerken en andere bedienden op 
de werf, en van arbeiders aldaar, in het slachthuis, in de wapenkamers en in het 
wijnmagazijn van de kamer Amsterdam van de VOC
1762, 1763 en 1769/1770 3 stukken

106 Sollicitatiebrief , door Dirk van Haarst gericht tot de bewindhebbers van de VOC ter 
kamer Amsterdam, met verzoek om te worden aangesteld tot timmerman op de 
werf, met lijst van personen , bij wie informaties over hem kunnen worden 
ingewonnen
1772 februari 17 2 stukken

107 Lijst met informatie aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam betrefende 
sollicitanten naar de betrekking van timmerman op de werf van de VOC te 
Amsterdam
[1772] 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz. 461-462

Vloot

Vloot

108 Stukken betrefende de scheepsmacht van de kamer Amsterdam
1764, 1770 en z.j. 3 stukken
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 692-694

109 Gedrukte lijsten van de Kermis-, Kerst- en Paasvloten van de kamer Amsterdam in 
de jaren 1763-1773
1763 - 1773 1 omslag
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110 Stukken betrefende het onderzoek door de kamer Amsterdam ingesteld naar de 
vraag, of het voordeliger was driedeksschepen te bouwen dan wel de kielen van de 
schepen te verlengen en verbreden
1749 - 1767-1773 1 omslag

111 Rapport van de commandeur Jan de Boer aan de bewindhebbers van de kamer 
Amsterdam belast met het departement van de equipage betrefende de plaatsing 
van consumptie en equipagegoederen op het tussendek aan boord van 
Compagniesschepen, afschrift, met tekening cq. plattegrond van een schip
z.d. 2 stukken

Uitrusting, lading en proviandering van de schepen

Uitrusting, lading en proviandering van de schepen

112 Lijsten van de bagage, die Compagniesdienaren mee aan boord mogen nemen
1713-1766 1 omslag

113 Stukken betrefende scheepsvoorraden, te Amsterdam door de 
Compagniesschepen teruggebracht en aldaar verkocht
1754-1761 1 omslag

114 Rapporten van H. van Breevoort, boekhouder van het proviand- en wijnmagazijn, 
aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam belast met het departement van 
de equipage betrefende proviandering en verantwoording van de teruggebrachte 
voorraden van Compagniesschepen, kopieën
1758-[c. 1762] 5 stukken
Enige van de kopieën zijn van de hand van J. van Ghesel

115 Stukken betrefende pogingen van de bewindhebbers van de VOC om de lading van
Compagniesschepen beter te verantwoorden
1766-1769 7 stukken

116 Stukken betrefende de proviandering van uitgaande Compagniesschepen en 
proviandverstrekking aan boord, zolang de schepen binnengaats zijn
1757-1771 en z.d. 1 omslag

117 Brief van de equipagemeester A.A. Titsingh aan de bewindhebbers van de kamer 
Amsterdam belast met het departement van de equipage ter begeleiding van een 
door hem bijgehouden equipageboek, gelijktijdige kopie
1770 februari 19 1 stuk

118 Rapport van de equipagemeester A.A. Titsingh aan de bewindhebbers van de 
kamer Amsterdam belast met het departement van de equipage ter begeleiding 
betrefende verschillen in prijs tussen artikelen van de Kamer Amsterdam en van de
kamer Zeeland, met aantekeningen van J. van Ghesel over artikelen, waar de kamer
Amsterdam meer voor betaalt
1770 maart 13 4 stukken

119 Aanmerkingen over het aanbesteden van goederen en koopmanschappen in plaats 
van het inkopen op prijscourant, opgesteld door equipagemeester A.A. Titsingh, 
kopie
26 augustus 1772 1 stuk

120 Stukken betrefende het bijhouden van een rooster, waarop inkopen van zeildoek, 
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hennep etc. genoteerd moeten worden
z.d. 5 stukken

121 Staten van partijen zeildoek, door de kamer Amsterdam naar Batavia en Ceylon 
verzonden
1700-1767 2 stukken

122 Aantekeningen van J. van Ghesel over leveranciers en prijzen van zeildoek
z.d. 1 stuk

123 Staat van een partij vaten pik en teer, door de kamer Amsterdam naar Batavia 
verzonden
1700-1765 1 stuk

124 Staten van partijen touwwerk, door de kamer Amsterdam verzonden naar Batavia, 
Ceylon, Bengalen en de Kaap en van tekorten in verzonden partijden
1701-1770 3 stukken

125 Verklaring van stuurman Luitje Roelofs en matroos Frederik Vos, betrefende touw, 
gestolen van een Compagniesschip
1767 1 stuk

126 Stukken betrefende inkoop en verzending van masthout door de kamer 
Amsterdam
1739-1767 5 stukken

127 Stukken betrefende houtaankopen door de kamers Amsterdam, Enkhuizen en 
Hoorn, naar aanleiding van een klacht van de kamer Enkhuizen, dat de 
inkoopcondities niet overal gelijk zijn, met aantekeningen van J. van Ghesel
1763-1772 1 omslag

128 Opgave van in 1746 voor de VOC in Engeland gekocht vlees
[na 1746] 2 stukken

129 Opgave van gewicht en prijs van vaten vlees en spek bij de diverse kamers van de 
VOC
1767 1 stuk

130 Lijsten van slagers en de door hen geleverde hoeveelheden vlees, smeer en huiden
1767-1770 en z.d. 4 stukken

131 Stukken betrefende het benodigde vlees, bestemd voor Batavia, Ceylon en de 
uitgaande schepen
1769-1770 2 stukken

132 Lijsten van de voorraden dranken, door het proviand- en wijnmagazijn van de 
kamer Amsterdam geleverd aan te Texel voor anker liggende schepen
1748-1772 6 stukken

133 Lijst van de door de kamer Amsterdam naar Batavia verzonden eisgoederen en de 
voor het vervoer daarvan gebruikte schepen, kopieën
1764-1767 2 stukken

134 Rapporten van de equipagemeesters van Amsterdam aan de bewindhebbers belast 
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met het departement van de Equipage, betrefende achterstanden van de kamer 
Amsterdam in de verzending van eisgoederen naar de Kaap, Ceylon en Batavia
1764-1767 7 stukken
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 110-114

135 Stukken betrefende de bouw van een hospitaal aan de Kaap, met memories van de
equipagemeester A.A. Titsingh over de verzending van bouwmaterialen
1767-1772 9 stukken

136 Aantekening over het verlies aan uitrusting en ladin, door de kamer Amsterdam 
geleden ten gevolge van het verongelukken van het Compagniesschip Lindenhof
1767 1 stuk
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 695

137 Advies aan J. Hoogland, commissaris van de VOC te Den Helder, aangaande 
goederen van het bij Pettten gestrande Compagniesschip Elisabeth Dorothea, met 
aantekeningen van J. van Ghesel
1768 1 stuk

138 Stukken betrefende de bruikbaarheid van destilleerketels aan boord van 
Compagniesschepen
1770 6 stukken

Bewapening

Bewapening

139 Aantekeningen over gewichten van kanonnen
1690 juli 17 1 stuk

140 Extract uit een resolutie van Heren XVII, houdende een lijst van de 
kanonnenvoorraad van de kamers
1679 september 15 1 stuk

141 Lijst van de voorraad kanonnen, ankers en dreggen van de diverse kamers van de 
VOC
1771 1 stuk

142 Aantekening betrefende kanonnen, volgens resolutie van de Staten-Generaal van 
1700 door de VOC aan de Admiraliteit te leveren
1702-1772 1 stuk

143 Rapport van B. Roelofswaart, artilleriemeester van de kamer Amsterdam, 
betrefende door hem onderzochte kanonnen, gelijktijdige kopie
1773 1 stuk

144 Rapporten over partijen geweren, door de kamer Amsterdam ontvangen van de 
geweerfabriek te Kuylenburg (Culemborg)
1765 en z.d. 2 stukken

145 Stukken betrefende ondeugdelijke wapenen, door de kamer Amsterdam naar Indië
verzonden
1766 7 stukken

146 Prijslijsten van de diverse kamers van de VOC van wapenen, aan boord en in Indië 
te gebruiken
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1763-1766 3 stukken

147 Verzoekschrift van Hendrik Brandt, geweermaker, aan de bewindhebbers van de 
kamer Amsterdam, om geweren aan de Compagnie te mogen leveren tegen lagere 
prijs dan andere leveranciers
[1770] 1 stuk

Diversen

Diversen

148 Contract tussen de kamer Amsterdam van de VOC en de thesauriers van de stad 
Amsterdam over het gebruik van een stadsbaggermolen, gelijktijdig afschrift, met 
bijlagen: aantekeninge van J. van Ghesel en De Vrij Temminck, ontwerp-contracten,
stukken betrefende vroegere overeenkomsten over de jaren 1693-1772
1773 1 omslag

d. Departement van de Commercie

D. DEPARTEMENT VAN DE COMMERCIE

149 Instructie voor de boekhouder van het proviand- en wijnmagazijn van de kamer 
Amsterdam.
1772 1 stuk

150 Extracten uit de resoluties van de kamer Amsterdam en van de Heren XVII 
betrefende tractementsverhoging van de boekhouders etc. en betrefende 
aanstelling van een boekhouder.
1758-1772 2 stukken

151 Lijst, door J. van Ghesel opgesteld, van de in 1758 in dienst van de kamers zijnde 
garbuleurs (=sorteerders van de specerijen), met de namen van de bewindhebbers 
en steden waaronder deze ressorteerden.
1758 1 stuk

152 Aantekening over de prijzen van niet-gegarbuleerde cauris te Enkhuizen en te 
Amsterdam in de jaren 1742-1755.
z.d. 1 stuk
Niet-gegarbuleerde cauris zijn niet-gesorteerde caurisschelpen, die in Voor-Indië en in Afrika als 
betaalmiddel werden gebruikt. Ze werden vooral gevonden op de Maladiven-eilanden in de Indische
Oceaan. Amsterdam was in de 18e eeuw de grootste markt voor dit artikel, ook voor buitenlandse 
afnemers, zoals Engeland. Zie: Hobson-Jobson: Glossary of Anglo-Indian colloquial words and phrases.

153 Lijst van de condities, waarop de brouwers het bier aan de VOC leverden in 1751, en 
van de leveranties aan Batavia, Ceylon en de Kaap van 1751-1763.
[1763] 1 omslag

154 Fragment van een concept-verslag van het departement van de Commercie 
betrefende de 10-jarige rekening, zoals die door de opperboekhouders van de 
diverse kamers was opgesteld, met verslag van de 10-jarige rekening van de VOC 
over de periode1761-1771 opgesteld door de opperboekhouders
1771] 1 omslag

155 Aantekening van J. van Ghesel over het rapport van de leden van het departement 
van Commercie, betrefende de Bataviase eis voor 1759.
1757 2 stukken

156 Ontwerp voor de eis van zijden stofen, in 1772 door de kamer Amsterdam aan Indië
te stellen.
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[ca. 1772] 2 stukken

157 Stukken betrefende de specerij-uitdelingen door de diverse kamers van de VOC 
sedert 1751 gedaan.
z.d. 2 stukken

158 Stukken betrefende de specerij-verkoop te Middelburg en Amsterdam.
1771-1772 4 stukken

159 Notitie betrefende het plan, Kaapse tarwe met winst te Amsterdam te 
verhandelen.
1772 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 203-205

e. Departement van de Ontvang

E. DEPARTEMENT VAN DE ONTVANG

160 Instructie van de bewindhebbers van de kamer Amsterdam voor haar kassier Jan 
Bos (in 1718), met eedsformulier van de kassier.
1758 1 lias

161 Nota van de boekhouder Nolthenius betrefende uitbetaling van premies.
1773 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 220-221

162 Inhoudsopgave van een kabinet van de Heren van de Ontvang, waarin Indische 
munten werden bewaard.
z.d. 4 stukken

f. Soldij-comptoir

F. SOLDIJ-COMPTOIR

163 Kopie van een rekest van weestmeesters van Amsterdam aan de Staten van 
Holland, om uitbetaling van de nog te goed staande gage van de gouverneur-
generaal Van Imof zonder borgtocht te doen geschieden, met kopie van de 
toelichting op dit rekest door de bewindhebbers van de kamer Amsterdam.
1756 1 stuk

164 Aantekeningen van J. van Ghesel betrefende een vordering van Guillaume du Bois, 
Pruisisch onderdaan, op de nalatenschap van Francois du Bois, onderkoopman in 
dienst van de VOC te Suratte.
1765 1 stuk

g. Diversen

G. DIVERSEN

165 Reçu's, door J. van Ghesel ontvangen voor afgegeven papieren en munten.
1761, 1769 2 stukken
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II. De Verenigde Oost-Indische compagnie in Indië

II. DE VERENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE IN INDIË
a. Algemene Zaken

A. ALGEMENE ZAKEN

166 Lijsten van leden van de Hoge Regering en van gekwalificeerde personen in Indië in 
de periode 1762-1772.
z.d. 1 omslag
Gepubliceerd in de Kroniek 1872

167 Aantekening van J. van Ghesel over hoge Indische compagniesdienaren.
z.d. 1 omslag

168 Extract, door J. van Ghesel gemaakt uit de memorie van J. Rademacher in 1764 uit 
Indië teruggekeerd, over de toestand van de VOC in Indië.
[ca. 1764]. 1 omslag

169 Extracten en aantekeningen van J. van Ghesel uit en over de memories van C. van 
der Oudermeulen.
1771-1772. 1 omslag
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 206-208

b. Financiën

B. FINANCIËN

170 Overzichtsstaten van personeel en uitgaven van de Indische kantoren van de VOC.
1683-1768 2 stukken
Perkament

171 Notitie van het kapitaal van de VOC in Indië, over de jaren 1729-1756.
z.d. 1 stuk

172 Overzichtsstaten van de financiën van de VOC in Indië over de jaren 1753-1768 (met 
aantekeningen ca. 1682-1759).
z.d. 1 deel en 3 stukken
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 42-49 en 72

173 Notitie betrefende een liberale gift van de 50e penning in Indië.
1755-1759 2 stukken

c. Indische Muntwaarden

C. INDISCHE MUNTWAARDEN

174 Extract uit een brief door Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden gezonden 
in 1746, betrefende goud- en zilverberekening in Indië, speciaal in Bengalen.
z.d. 1 stuk

175 Aantekeningen, o.a. van J. van Ghesel, over waardebepaling van goud en zilver in 
diverse Indische gebieden, waar de VOC handel op dreef.
1758, 1760 en z.j. 4 stukken

176 Brief van J. Bliek aan J. van Ghesel, waarin hij de aandacht vestigt op de rapporten 
van Van Imhof, gouverneur van Ceylon en van J. Sichterman, directeur van 
Bengalen, over de handel en muntwaarden in Voor-Indië in 1739.
1760 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz. 77
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177 Aantekenin van J. van Ghesel, over de memorie van Van Imhof van 1738-1739, 
betrefende de Madurese handel, en over de aanmerkingen daarop van J. 
Sichteram van 1740.
1758, 1760 en z.j. 4 stukken

178 Rapporten van J. Bliek over Van Imhof's memorie, voor zover die betreft de 
muntwaarden in Voor-Indië.
1761 3 stukken

179 Verhandeling van de gouverneur-generaal Mossel over de waarde van goud en 
zilver in Indië, in verband met de handel van de VOC, (2 exemplaren), met 
aantekeningen van J. van Ghesel.
1760 1 omslag

180 Aantekening van J. van Ghesel over de mogelijkheid van waardeverandering van 
ropyen.
1765 2 stukken

181 Stukken betrefende de koerswaarde van dukaten in de periode 1766-1769, met 
aantekeningen van J. van Ghesel, met contract van de bewindhebbers van de VOC 
met de stempelsnijder J. Drappentier uit Dordrecht, over de levering van stempels 
voor nieuwe Indische ducatons uit 1728.
1728, 1769 4 stukken

182 Extracten, o.a. door J. van Ghesel gemaakt, uit boeken (waarvan een in 1687 in 
Batavia gedrukt) over Indische munten, maten en gewichten.
1758, 1760 en z.j. 9 stukken

d. Indische producten

D. INDISCHE PRODUCTEN

183 Aantekening betrefende inkoopsprijzen van verschillende Indische producten.
1756 1 stuk

184 Aantekening over het vaststellen van specerijprijzen voor heel Indië.
z.d. 1 stuk

185 Memorie over kruidnagelen, muskaatnoten en foelie.
[1758], 1761, en z.d. 1 omslag
Gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz. 462-484

e. Beschrijvingen van Indië

E. BESCHRIJVINGEN VAN INDIË

186 Lijst van verschillende beschrijvingen, sedert de eerste tocht van de Hollanders over
Indië verschenen.
z.j. 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1874, blz. 622-626

187 Extracten, o.a. door J. van Ghesel gemaakt, uit F. Valentijn: Oud- en Nieuw Oost-
Indiën, deel 1 tot 3.
z.d. 1 omslag

188 " Beknopte Historie van het Mogolsche Keizerrijk en de Zuydelijke aangrensende Landen", 
gedrukt te Batavia
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1758 1 deel

189 Aardrijkskundige aantekeningen, o.a. van J. van Ghesel over plaatsen waar de VOC 
handel op dreef (in alfabetische volgorde)
z.d. 1 omslag

f. Diversen

F. DIVERSEN

190 Verweerschrift van de kapitein ter zee W.A. Brake tegen een beschuldiging van de 
commandeur C. Rooseboom, die door de Raad van Justitie te Batavia ongegrond 
was verklaard.
[na 1763] 2 stukken

191 Verslag van de vlucht van de afgezette gouverneur van Coromandel, Van Teylingen, 
verhaald door een stuurman van het compagniesschip Rotterdam (twee gelijke 
kopieën).
1764 2 stukken

192 Verweerschrift van de gewezen gouverneur van Makasser, J.D. van Clootwijk, 
beschuldigd van het indienen van valse aanklachten tegen ondergeschikten en van 
machtsmisbruik bij het uitoefenen van zijn functie, gedrukt
[1759] 1 lias
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III. Papieren van de bewindhebber Pieter de Witt

III. PAPIEREN VAN DE BEWINDHEBBER PIETER DE WITT
a. Algemene zaken

A. ALGEMENE ZAKEN

193 Aantekening van Pieter de Witt over een Besogne van de Heren XVII.
1707 1 stuk

194 Extract uit een verslag van het Haags besogne, betrefende een brief van de 
gouverneur van Ceylon, G. de Heere, aan Gouverneur-Generaal en Raden, over de 
parelvisserij.
1701 1 stuk

195 Lijsten van de kantoren van de VOC in Indië en de daar verhandelde producten.
(1701) en z.j. 3 stukken

b. Financiën

B. FINANCIËN

196 Overzichtsstaat van de lasten en winsten van de VOC in Indië over de jaren 1684-
1694.
z.d. 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz 17 e.v.

c. Indische producten

C. INDISCHE PRODUCTEN

197 Lijst van de specerijvoorraad van de VOC bij het sluiten van de jaarlijkse staat over 
de jaren 1691-1701I.
[1701] 1 stuk

198 Concept-memorie van Pieter de Witt betrefende de noodzakelijkheid om in heel 
Indië uniforme specerijprijzen vast te stellen, met een lijst van de prijzen in de jaren 
1687-1702.
1703 1 stuk

199 Prijslijst van peper, foelie en muskaatnoten over de jaren 1660-1708.
[1708] 1 stuk

200 Stukken betrefende de peperaanvoer in Nederland en in Engeland in de jaren 
1620-1656.
1702 en z.d. 2 stukken

201 Aantekeningen van Pieter de Witt uit gedrukte literatuur en archivalia betrefende 
kruidnagelen, muskaatnoten en foelie.
[1707] 1 omslag

202 Stukken betrefende de kaneel.
1699-1705 4 stukken
Gedeeltelijk gepubliceerd in de Kroniek 1872, blz 32-35.

203 Aantekeningen, o.a. van Pieter de Witt, uit gedrukte literatuur en archivaliaover de 
geschiedenis en de verhandelde goederen van de belangrijkste kantoren van de 
VOC in Indië, alfabetisch gerangschikt .
[ca. 1707] 1 omslag
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204 Aantekeningen van Pieter de Witt betrefende onder zijn berusting zijnde gedrukte 
beschrijvingen van de VOC en andere archivalia.
z.d. 1 deel

205 Extract uit het dagregister van de factorij Taboekan op het eiland Sangir (bij 
Ternate) bevattende relaas van de uitbarsting van de vulkaat Aboe in december 
1711.
[1712] 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1859, blz 57-62.



1.10.31 Ghesel, van 29

IV. Varia

IV. VARIA

206 Kopie van een resolutie van de magistraat van Gouda in zake dominee Metske, die 
de autoriteit van dit lichaam heeft aangetast, geschreven door J. van GheselI.
1768 1 stuk
Gepubliceerd in de Kroniek 1875, blz 363-364.

207 Brief van prins Willem V aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam van de 
WIC, met verzoek om de door hem zelf geweigerde provisie aan zijn representant 
toe te staan, kopie.
1769 1 stuk

208 Lijst van personen, die aan de Geoctroieerde Sociëteit van Surinam ossen zullen 
leveren.
1771 1 stuk

209 Oude inventaris van Van Ghesel's "Pampieren in het Swarte Kasje", met aantekeningen 
van J. van Ghesel.
[na 1771] 1 stuk
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