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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 Hudde

Archiefbloknummer:
1179

Omvang:
51 inventarisnummer(s); 1,05 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.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Verenigde Oostindische Compagnie, Commissie tot een Generaal Redres van Compagnie's Zaken, 
Lid
Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, Bewindhebber
Hudde

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Gerrit Hudde (vader) en Johannes Hudde (zoon) waren bewindhebbers van de VOC ter kamer 
Amsterdam. Bevat ambtelijke stukken
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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.

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 Hudde, nummer toegang 1.10.48, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Hudde, 1.10.48, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Deze verzameling stukken werd in 1871 aan het Rijksarchief te 's-Gravenhage aangeboden door mr.
W. Baron Roëll te Amsterdam namens jhr. S. en jhr. mr. C. Dedel aldaar. De collectie was afkomstig 
van den Amsterdamschen burgemeester Johannes Hudde, heer van Waveren, Botshol en Ruige 
Wilnis (1628-1704), die sedert 1679 bewindhebber der Oost -Indische Compagnie ter kamer 
Amsterdam was. Uit de genealogieën van de geslachten Hudde en dedel, bewerkt door Johan E. 
Elias (zie: De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Deel II, blz. 682 e.v.) blijkt de verwantschap 
tusschen de beide familie's. Toen Hudde in 1704 kinderloos stierf , kwamen zijne papieren 
vermoedelijk aan zijn broeder mr. Hendrick Hudde (overleden in 1717), wiens dochter Anna Maria 
gehuwd was met mr. Johan Dedel. Op deze wijze zuilen de papieren van Hudde in het bezit der 
familie Dedel zijn geraakt. Voor nadere bijzonderheden omtrent den levensloop van dezen 
merkwaardigen man wordt verwezen naar het "Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek" 
(Deel I, blz. 1172 e.v.). Aldaar is hij hoodfzakelijk beschreven als magistraat en als mathematicus. 
Voor deze beschrijving zijn blijkbaar geraadpleegd de papieren betreffende zijn Amsterdamsch 
burgermeesterambt, welke berusten in het Gemeentenarchief te Amsterdam. De hier beschreven 
collectie is een aanvulling van die te Amsterdam te beschouwen; de beteekenis zijner 
werkzaamheden als Bewindhebber der Oostindische Compagnie komt door deze bescheiden mee 
naar voren. Hudde werd bij resolutie van 15 April 1683 door de bewindhebbers der Kamer 
Amsterdam benoemd in eene Commissie tot een generaal redres van Compagnie's zaken, waarin 
o.a. ook zitting hadden: Van Beuningen en de beide advocaten der compagnie. Als zoodanig heeft 
hij blijkbaar deze papieren bijeen gebracht. In deze collectie bevinden zich ook nog enkele stukken,
afkomstig van zijn vader Gerrit Hudde (1595-1647), die sedert 1632 bewindhebber der Oostindische
Compagnie ter Kamer Amsterdam was.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend

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 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

A. Stukken betreffende de Oostindische Compagnie.

A. STUKKEN BETREFFENDE DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE.
I. Stukken betreffende het generaal redres en den generalen staat der Oostindische Compagnie.

I. STUKKEN BETREFFENDE HET GENERAAL REDRES EN DEN GENERALEN STAAT DER 
OOSTINDISCHE COMPAGNIE.

1 "Sommiger verheal en aenwijssinge wat Landen, Steaden en Forten de 
Nederlandsch Oostindische Compagnie. soo in eygendom als in besith in Indien 
heeft, mitsgaders hoedanigh en met wat recht sij deselve, of eenige van deze heeft 
gerequieert met bijvoegingh van de handelplaetsen, comtoiren die de geseyde 
Compagnie in Indien heeft en bevaert, en van de negotie die sij in deselve drijft." 
Met bijlagen.
1680-c.1688 1 pak
Op een der stukken staat door J. Hudde aangeteekend: "Bij mij tot mij narigt opgestelt in 't begin van
den jare1680".

2 Memorie betreffende de Compagnie's regeering en verdere zaken, zoo hier te lande 
als in Indië, opgesteld door J. hudde; met bijlagen over de jaren 1685-1688.
c 1688 1 omslag
Op dit stuk staat door J. Hudde aangeteekend: "Een korte memorie van tgeen ik mettertijd wel zal 
dienen te weete om bequaam te zijn d'Oostindische Compagnie een behoorlijke dienst te 
presteren."

3 Stukken door J. Hudde verzameld als lid der "Commissie tot een generaal redres 
van Compagnie's zaken", w.o. balansen, notitie's, berekeringen, staten, enz. 
betreffende den handel der O.I.C. over de jaren 1613-1683.
1683 1. dossier
Met een inventaris door J. Hudde opgemaakt waarvan de nos. 38-40 niet ingevuld, doch wel 
aanwezig zijn.

4 Stukken door J. Hudde verzameld als lid der "Commissie tot een generaal redres 
van Compagnie's zaken", zijnde extracten uit resolutiën enz. betreffende den 
handel der O.I.C. over de jaren 1608-1688.
c.1688 1 omslag

5 Brieven van C. van Beuningen, P. van Dam, R. van Goens en J. Camphuys, met 
bijlagen, benevens anders stukken betreffende het generaal redres van de zaken 
der O.I.C. over de jaren c.1676-c.1689.
1689 1 pak

6 Stukken door C. van Beuningen verzameld bij het opmaken van een generalen staat
der O.I.C. hier te lande betreffende leger en vloot, handelsproducten, ambtenaren, 
effecten, generale onkosten enz. over de jaren 1612-1694.
c.1695 1 pak

7 Stukken betreffende het opmaken van een generalen staat en de boekhouding der 
O.I.C. over de jaren 1686-1703.

1 pak
Met lijst der stukken, van welke die vermeld onder nrs. 17 en 21 ontbreken.

8 Stukken betreffende vernieuwing van het octrooi der O.I.C. over de jaren 1622-
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1669.
1693-1694 1pak

9 Stukken betreffende den omslag der O.I.C. over de jaren 1612-1699, verzameld door
J. Hudde.
c.1684-c. 1699 1 pak

10 Stukken betreffende den omslag der O.I.C. uit Indië over de jaren 1659-1695, 
verzameld door den Directeur-Generaal Joan van Hoorn.
c.1696 1 pak

11 Stukken betreffende den omslag der O.I.C. in Indië, over de jaren 1696-1703.
c.1703 1 omslag

12 Lijsten der gequalificeerde personen en militairen in Indië, met beschouwingen 
over het aantal penisten en een specifiekebegrooting van alle gages over de jaren 
1680-1685.
c.1686

13 Stukken betreffende de boukhouding van de kamers der O.I.C. en hare 
departementen over de jaren c.1681-c.1701.
c.1701 1 pak

14 Stukken betreffende de boekhouding der O.I.C. in Indië, z.a. lijsten, balansen, 
berekeningen, enz. over de jaren 1612-1688.
c.1688-c. 1694 1 pak

15 Aanwijzing van de voordelen, welke de O.I.C. aan den staat toebrengt, benevens 
van de diensten, die deselve daaruit komt te trekken.
c.1702 1 pak

16 Stukken betreffende betalingen door de O.I.C. aan den lande gedaan, z.a. convooi-, 
licent- en veilgelden enz. over de jaren 1640-1692.
c.1680-c.1693 1 omslag

17 Gagelijsten van retourschepen der O.I.C. (Gedrukt).
1680-1703 1 pak

18 Staten houdende opgaven betreffende veilingen van de Kamers der O.I.C. over de 
jaren 1685-1703.
c. 1703 1 pak

19 Stukken betreffende het kapitaal, actien en de uitkeeringen der O.I.C. over de jaren 
1612-1688.
c.1678-c.1704 1 omslag

20 Stukken houdende opgaven betreffende de schepen der O.I.C. over de jaren 1602-
1687.
c. 1688 1 pak

21 Stukken houdende opgaven en beschrijvingen betreffende aantal, aanbouw, 
reparatie, uitrusting , laadruimte, stuwage, bemanning , Indische binnenlandsche 
vaart enz. van schepen der O.I.C.
c.1687-c.1695 1pak



1.10.48 Hudde 11

22-23 "Middelen om uit te vinden de ware ladinge der scheepen na hare groote". Gedrukt.
Na 1685 1 deel in 2 banden
22 Bestanddeel 1
23 Bestanddeel 2

24 Stukken betreffende de distillatie van het zeewater aan boord der schepen van de 
O.I.C. over de jaren 1689-1698.
c.1698 1 omslag

II Stukken betreffende verschillende zaken der Oostindische Compagnie.

II STUKKEN BETREFFENDE VERSCHILLENDE ZAKEN DER OOSTINDISCHE COMPAGNIE.

25 Brief van den Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier aan den Opperkoopman 
van Neyenroode te Firando.
1625 mei 13 1 stuk

26 Brief van Cornelis Witsen, Gouverneurvan Banda, van het schip Wezel bij het zeilen 
uit het Spanjaardsgat aan Gerrit Hudde.
1641 april 27 1 stuk

27 Copie-rapport van Cornelis Witsen, Gouverneur van Banda, aan de Heeren XVII 
over den tocht van Adriaan Dortsman naar de Zuid-Ooster-eilanden en over andere
Bandasche Zaken.
1645 september 6 1 stuk
Het origineel rapport is gepubliceerd in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands- Indië
enz., Zesde Volgreeks, IIe deel (deel XLXI der geheele Reeks): Documenten betreffende de 
ontdekkingstochten van Adriaan Dorstman enz., door mr. E. Heeres, blz. 248 e.v.

28 Memorie van Cornelis Witsen, Gouverneur van Banda, aan den Gouverneur-
Generaal betreffende zijn procedure voor den Raad van Justitie te Batavia.
1645 1 stuk

29 Brief van Jan Symonsz. te Banda-Neira aan Gerrit Hudde, meldende het overlijden 
van Cornelis Witsen, Gouverneur van Banda.
1646 september 8 1 stuk

30 Stukken betreffende den handel met Japan z.a. opgaven van cargasoenen, facturen,
lijsten der koopmanschappen enz. over de jaren 1641-1660.
c.1649-c.1660 1 omslag

31 Rekening der uitgaven en specificatiën der geschenken van de hofreis van den 
Koopman Jan Boucheljon naar Jedo, het jaar 1658.

1 stuk

32 Memorie van de Staten-Generaal aan den Engelschen gezant Downing over de 
kwestie van de schepen Bonne Espérance, en Henry Bon Aventure, alsmede van de 
schepen der O.I.C. Hoopwel en Luypaard. Gedrukt.
1664 1 band

33 Copie-ordonnantiën en -instructiën voor Gouverneur-Generaal en raden van Indië, 
gearresteerd 1617 en 1650.

1 omslag

34 Copie-resolutie van de Staten van Holland betreffende de toekenning aan den Prins
van Oranje van 1/33 part in alle uitgiften door de Heeren XVII.
1674 1 stuk
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35 "Oprecht verhael van de desolate en de bedroefde toestant van bantam in Oost-
Indiën".
1681 1 stuk

36 Brief van Constatin Ranst, gewezen raad van Indië, aan J. Hudde, betreffende eene 
kwestie van 196.000 ropijnen voor welk bedrag de O.I.C. door de Mooren in 
Bengalen zou zijn opgelicht. Met bijlagen.
1682 1 omslag
Constatin Ranst was van 1669 tot 1672 directeur van Bengalen.

37 Beschouwingen over het denkbeeld om jongelieden uit de weeshuizen op te leiden 
voor Indisch predikant.
1683 1 stuk

38 Copie-instructie van de Heeren XVII voor Hendrik van Rheede, heer van Mijdrecht, 
benoemd Commissaris naar Bengalen, Coromandel, Ceilon, enz 1684.

1 stuk

39 Bericht van de Heeren XVII aan de Staten-Generaal als antwoord op de klachten 
van den Engelschen gezant Markies d'Albyville over het gebeurde te Masulipatnam 
aan de kust van Coromandel en te Bataeanpas aan de Westkust van Sumatra. 
(Gedrukt).
1687 1 band

40 "Beknopt verhaal van de wonderlijke veranderingh voorgevallen in het Koninkrijk 
Siam, desen Jare 1688".

1 stuk

41 Extract-verbael van Commissarissen van Heeren Zeventien betreffende den handel 
op Pezië, benevens een copie-brief aan den Raad extra-ordinair Ambassadeur aan 
het hof van Perzië Jan van Leene.
1691 1 stuk

42 Brief van B. van der Dussen over de benoeming van een extra-ordinaire 
Bewindhebber ter Kamer Amsterdam voor de stad Gouda; met bijlagen.
1693 3 stukken

43 "Ordre en Reglement voor de Heeren Gecommitteerde Bewindhebberen gaande in 
commissie van de Compagnie met deselver binnenlandsche Jaghten, als anders 
waar na sij hun in't reguarde van't declareren van reys- en teerkosten sullen moeten
reguleren".
1697 1 stuk

44 Stukken betreffende de uitvinding van het kompas en zeeklok door Ch. Huygensen 
soort gelijke uitvindingen door prof. Anthony de Sanguilon en St. Julien Pottier, met
adviesen van prof. De Volder, over de jaren 1682-1697.
c.1698 1 omslag

45 Verslag van eene aardbeving te Batavia.
1699 1 stuk

46 Copie-brief van Pieter Rouvière, koopman te Amsterdam, betreffende de teelt van 
zijdewormen en de fabricage van zijden stoffen heir te lande.
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c. 1700 1stuk

47 Formulieren der eedsafleggingen voor de bewindhebbers der O.I.C. (Gedrukt). 
Ongedateerd.

1 stuk
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B. Stukken betreffende Westindische zaken.

B. STUKKEN BETREFFENDE WESTINDISCHE ZAKEN.

48 "Copije van de resolutie van de Heeren Burgemeesters en de Raden tot Amsterdam.
Op 't stuek van de West-Indische Compagnie. Genomen in augusutus 1649". 
(Gedrukt).

1 stuk
Dit paskwil op de Amsterdamsche magistraten wordt vermeld bij dr. W.P.C. Knuttel, Catalogus van 
de pamfletten verzameling berustende in de Koniklijke Bibliotheek, enz. IIe Deel., 1e stuk, no. 6469.

49 "Consideratiën en middelen dienende soo tot voortsetinge als behoudenisse der 
colonie van Suriname".
c.1696 1 stuk

50 Rapport van Jan Scharphuysen, oud-Gouverneur van Suriname, aan de Staten-
Generaal. (Gedrukt).
1697 1 pak

51 Rapport van Jan Scharphuysen , oud-Gouverneur van Suriname, aan de Directeuren
der Geoctroiëerde Societeit van Suriname. Gedrukt.
1697 1 stuk
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