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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 Radermacher

Archiefbloknummer:
1201

Omvang:
660 inventarisnummer(s); 6,89 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, Kamer Zeeland, Bewindhebber
Westindische Compagnie, Kamer Zeeland, Bewindhebber
Radermacher

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat stukken betreffende bestuur en bedrijf der VOC en WIC in Nederland en overzee, afkomstig 
van leden van de familie Rademacher, bewindhebbers van deze compagnieën. Bevat tevens 
stukken betreffende de Zeeuwse commerciecompagnieën.
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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 orginele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopieren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent 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 inventarisnummer op deze 
plaats is nagelaten, aangezien de materiële staat en de bijbehorende raadpleegmogelijkheden niet
een permanente situatie (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 Radermacher, nummer toegang 1.10.69, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Radermacher, 1.10.69, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
In 1872 werd door Mr. E.P. Schorer te Middelburg namens de gezamelijke erfgenamen van zijn 
vader Mr. Pieter Nicolaas Schorer (overleden 1869) en van Samuel Radermacher (overleden 1761) 
aan het Nationaal Archief een collectie stukken geschonken, afkomstig van bovengenoemde 
Samuel en van Daniel Radermacher. 1 Deze stukken betreffen uitsluitend zaken van de Oost- en 
West Indische Compagnieën en zijn door de beide Radermachers, Samuel en zijn zoon Daniel 
verzameld in hun functies van bewindhebbers der beide compagnieën. Deze Radermachers 
behoorden tot het bekende, oorspronkelijk uit Duitsland, maar sinds het eind van de 16e eeuw in 
Zeeland gevestigde geslacht. 2

Samuel Radermacher, zoon van Daniel Radermacher en Maria Beeckman werd te Midelburg 
geboren 15 maart 1693 en overleed aldaar 2 oktober 1761. Hij huwde 14 oktober 1721 te Middelburg
Maria Elisabeth de la Rue. Als weduwnaar hertrouwde hij 2 januari 1732 met Cornelia Boddaert, 
dochter van Mr. Pieter Boddaert en Maria Kien. Hij vervulde veschillende functies in de stedelijke 
regering, zo was hij in 1715 tweede griffier ter thesaurie, in 1718 werd hij griffier. Als schepen komt 
hij voor tussen de jaren 1726 - 1760, als raad 1728 - 1755. Verder bekleedde hij het ambt van 
thesaurier en was verschillende jaren burgermeester. Sinds 1730 tot zijn dood in 1761 was hij 
bewindhebber van de Oost Indische Compagnie. 3

Zijn zoon Daniel Radermacher, heer van Nieuwerkerk werd te Middelburg geboren 21 november 
1722 en overleed aldaar 8 maart 1803. Hij huwde Susanna Libertina Boogaert, dochter van Paulus 
Boogaert en Ignatia Geertruyda Timmers. 3 november 1756, na de dood van zijn vrouw 
hertrouwde hij met Clasina Petronella de Kokelaer, weduwe van Mr. Daniel Jan Bouwens te 
Amsterdam. 9 augustus 1741 werd hij als student in de rechten ingeschreven bij de Leidse 
Universiteit, waar hij 1 juli 1743 promoveerde. Ook hij bekleedde verschillende ambten in zijn 
vaderstad, werd in 1762 raad en in 1763 schepen. In 1761 was hij zijn vader als bewindhebber van de
VOC opgevolgd. Hij steunde kunst en wetenschappen, in het bijzonder interesseerde hij zich voor 
de scheepsbouw. Door tussenkomst van het Zeeuws Genootschap werd door hem een som 
beschikbaar gesteld voor een prijsvraag betreffende de beste schepen voor de VOC. 4 Op dit gebied
zijn tal van stukken door hem verzameld en in de collectie bewaard.

Behalve van Samuel en Daniel Radermacher zijn er tussen door hen verzamelde stukken en 
aantekeningen nog een klein aantal stukken aanwezig, afkomstig van de grootvader van Samuel, 
Johan Radermacher, die geboren werd te Amsterdam circa 1633 en te Middelburg overleed 24 mei 
1704. Hij was een zoon van Daniel Radermacher en Maria de Looper en gehuwd met Maria van der 
Stringe. In 1669 hertrouwde hij met Johanne de Haze. 5

Aan de Universiteit van Utrecht werd hij in 1651 ingeschreven als student in de rechten. In 1658 
verkreeg hij als licentiaat in die wetenschap het poorterschap te Middelburg. Tot de vermogende 
kooplieden behorend, werd hij in 1674 bewindhebber van de heropgerichte West Indische 
Compagnie. De in de collectie aanwezige stukken hebben uitsluitend betrekkingop deze functie. 
Bovendien was hij waterbaljuw van Zeeland en sinds 1679 tot zijn overlijden vervulde hij de functie
van baljuw van Middelburg. Uit zijn eerste huwelijk met Maria van de Stringe stamt Daniel 
Radermacher, de vader van Samuel.

1 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven 1865 - 1877, pagina 82; Correspondentie Algemeen Rijksarchief 1872 
(ingekomen brief nr. 183, uitgaande brief nr. 137).

2 A. Ferwerda, Adelijk en aanzienlijk Wapenboek van de Zeven Provincien, deel II, 2e stuk.
3 Nieuw Biografisch Woordenboek, deel II, kolom 1157; Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen II, pagina 459.
4 Nieuw Biografisch Woordenboek, deel II, kolom 1152; Nagtglas II, pagina 460.
5 Ferwerda, deel II, 2e stuk; Nieuw Biografisch Woordenboek II, 1156; Nagtglas II, pagina 459.
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Tenslotte zijn in de collectie nog aanwezig een aantal stukken afkomstig van Pieter Boddaert, 
schoonvader van Samuel Radermacher. Ook deze Pieter Boddaert behoorde tot een patricisch 
Zeeuws geslacht als zoon van Pieter Boddaert, kiesheer en bewindhebber van de Oost Indische 
Compagnie en van Cornelia van der Helm. 6 Pieter Boddaert Jr. werd geboren 4 augustus 1659 en 
was gehuwd met Anna Maria Kien. Evenals zijn vader vervulde hij tal van stedelijke functies, was 
raad, schepen, burgermeester en bovendien bewindhebber van de Oost Indische Compagnie. 
Daarnaast was hij een ijverig beoefenaar van wetenschappen, in het bijzonder van het 
bijbelonderzoek. Hij stierf 14 maart 1732. Eén van zijn dochters, Cornelia, huwde met Samuel 
Radermacher.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Daar de herkomst van ieder stuk uit de collectie vrijwel onmogelijk was na te gaan, is de 
verzameling als één geheel beschouwd en niet verdeeld volgens de personen. Zij vormt een 
welkome aanvulling op de stukken uit de compagniesarchieven, van welke juist de stukken, die het
beheer in Nederland betreffen, slechts voor een klein gedeelte zijn bewaard. Belangrijk zijn in het 
bijzonder de particuliere aantekeningen van de vergaderingen van Heren XVII, van de Kamer 
Zeeland, en van de secrete en Haagse besognes door de Radermachers gemaakt, waaruit 
gegevens te kennen zijn, die niet in de officiele besluiten in het Compagniesarchief voorkomen. De 
stukken geven een beeld van het beheer en de handel der Compagnie en in het bijzonder van de 
Kamer Zeeland, gedurende een groot deel van de 18e eeuw.

De stukken, die het beheer van de VOC in Indië betreffen, kunnen worden beschouwd als 
aanvulling van de Overgekomen Papieren van Batavia in het Compagniesarchief. Daar deze serie 
vooral voor de 18e eeuw zeer omvangrijk is, zal men de meeste in de Radermacher-stukken 
behandelde zaken, die men hier echter in dossiers over verschillende jaren bij elkaar vindt, 
vollediger leren kennen dan uit de gegevens in het Compagniesarchief bewaard.

Het aantal stukken van de West Indische Compagnie is veel minder omvangrijk. In de jaren, dat het
herkomstbeginsel nog niet in al zijn gestrengheid werd toegepast, zijn verschillende stukken uit de 
Radermachercollectie verdwaald en terechtgekomen in andere archieven. Slechts gedeeltelijk zijn 
deze teruggevonden, vooral geldt dit voor de stukken betreffende de Oost Indische Compagnie. 
Maar van die betreffende de West Indische Compagnie kunnen nog verschillende in andere 
archieven en collecties verborgen zijn. Het is zeer wel mogelijk, dat er in de toekomst nog stukken 
te voorschijn komen, die eveneens tot deze verzameling behoren, hetgeen alleen uit 
aantekeningen van de Radermachers kan blijken.

Ook van de stukken betreffende de West Indische Compagnie zullen zeker het meest belangrijk 
zijn, de particuliere saantekeningen door de Radermachers op verschillende vergaderingen 
gemaakt.

Behalve van de Oost Indische en West Indische Compagnie zijn er tenslotte nog een gering aantal 
stukken van de Zeeuwse Commercie Compagnie in de verzameling aanwezig.

De verwerving van het archief

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

6 A.J. van de Aa, Biografisch Woordenboek, deel II, pagina 211; Nagtglas, I, pagina 46.
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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 VOC in Nederland

I VOC IN NEDERLAND
A Algemeen Bestuur VOC

A ALGEMEEN BESTUUR VOC
a Algemene zaken

A ALGEMENE ZAKEN

1 Enige minuut notulen van de vergaderingen der respectieve Compagnien van Verre 
over het vaststellen van het eerste octrooi der VOC.
1601 - 1602 1 omslag

2 Lijst van octrooien en plakkaten betreffende de O.I.C. te vinden in de verschillende 
plakkaatboeken.
1602 - 1737 1 omslag

3 Stukken betreffende de verlengingen van het octrooi van de VOC.
1603 - 1777 1 omslag

4 Artikelbrieven van de VOC, vastgesteld door de Saten-Generaal.
1672, 1742 1 omslag

5 Copie resolutie van Heren XVII, d.d. 13 oktober 1656, met de bepaling dat een 
bewindhebber minstens 25 jaar oud moest zijn, met aantekeningen van D. 
Radermacher en P. Boddaert.
1656 oktober 13 1 omslag

6 Copie resolutie der heren Staten van Zeeland om de verkiezing van bewindhebbers 
van de V.O.C. aan de Stadhouder op te dragen
1680 april 12 1 stuk

7 Plakkaat der Saten-Generaal bevattende het verbod van omkoperij van leden de 
Generaliteitscolleges en der bewindhebbers van de Oost- en West-Indische 
Compagnie.
1715 1 stuk (gedrukt)

8 Notitie van de waarde van de huizen, erven en magazijnen van de Kamers
1717 mei 15 1 stuk

9 Lijsten van bewindhebbers in de verschillende Kamers met hun jaar van verkiezing, 
benevens aantekeningen betreffende de benoemingen tot bewindhebber
1730-1739 1 omslag

10 Teksten van de eed af te leggen door de bewindhebbers, hoofd-participanten en 
bedienden der VOC.
1669 (en zonder jaar)

11 Verklaring af te leggen door alle leden en dienaren van de V.O.C. aan de nieuwe 
regering
1796 1 stuk
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12 Stukken betreffende het redres van de zaken der VOC, opgesteld en bijeengebracht 
door C. van Beuningen.
1680 - 1688 1 omslag

13 Aantekeningen van- en brieven aan P. Boddaert over verschillende 
Compagnieszaken.
1710, 1713 (en zonder datum) 4 stukken

14 Stukken betreffende de "Consideratien over den jegenwoordigen Staat van de 
Nederl. O.I. Maatsch." van Van Imhoff voor H.H. XVII met stukken betreffende 
geoorloofde goederen der zeelieden.
1742 1 omslag

15 Copie advies van den raad extra-ordinaris Reinier de Klerk aan Gouverneur-
Generaal Jacob Mossel over het redres van 's Compagnieszaken.
1755 september 27 1 stuk

16 Notities van D. Radermacher uit de memories van C. van der Oudermeulen over het 
redres van 's Compagnieszaken.
1722, 1723 1 omslag

17 Aantekeningen van S. en D. Radermacher, betreffende noodzakelijke verbeteringen 
in 's Compagnieszaken.
1778, 1788 (en zonder datum)

18 Stukken betreffende het instellen van het 5e departement der V.O.C. te Amsterdam 
en de verkiezing van leden van dat departement
1784-1789 1 omslag

19 "Practijck van 's Compag's Dieven en eenige ontworpe voorsorge daar jegens ter 
Verbetering door A. Luymes", geschreven.
voor 1759 en na 1745 1 band

20 Concept brief met copie van D. Radermacher aan den Raadspensionaris L.P. van de 
Spiegel betreffende verschillende Compagnieszaken.
1788 2 stukken
In deze brief is sprake van het Ms: "Practijcq van 's Compagnies Dieven".

20A Stukken betreffende middelen tot verbetering van de toestand der Compagnie, en 
in zake het voeren van de vlag door den admiraal van de retourvloot.
1792 - 1793

21 Verzameling van gedrukte en geschreven octrooien, resoluties, brieven enz. van de 
Staten-Generaal, Staten van Holland en Zeeland, magistraten van Middelburg 
betreffende de VOC. Met tafel.
1602 - 1743 1 band

22 Uittreksel uit het chronol. repertorium op de voornaamste resoluties van de stad 
Middelburg betreffende de Compagnie.
1604 - 1737 1 stuk

23 Uittreksel uit het chron. repertorium van de Staten van Zeeland betreffende 
Compagnieszaken.
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1647 - 1739 1 stuk

24 Alphab. repertorium van zaken rakende de V.O.I. Compagnie.
1672 - 1718 1 deel

25 Aantekeningen betreffende de VOC, beginnend in 1598 voornamelijk betreffende 
de Kamer Zeeland, met extract uit het register op de tien copulaatboeken in de 
rekenkamer van Zeeland.
1738 1 stuk

26 Uittreksel uit het Codex Batavus van Eduard van Zurck gedrukt 1727, herdrukt 1738, 
betreffende de VOC.
1738 1 stuk

27 Notities betreffende zaken van de Compagnie door D. Radermacher geschreven.
1761 - 1768 1 deel

28 Uittreksel uit het alphab. repertorium op de werken van L. van Aitzema Historisch 
Verhaal van Saken van Staat en Oorloog Vredehandelinge en herstelde Leeuw 
betreffende de Oost- en West Indische Compagnie.
zonder datum 1 stuk

29 Aantekeningen bij de gedeelten uit 't boek "Hedendaagse Historie" betreffende de 
Compagnie.
zonder datum 1 stuk

30 Chronologisch repertorium op de stukken van S. Radermacher betreffende de VOC.
zonder datum 1 stuk

31 Brief van D. Radermacher aan bewindhebbers als antwoord op allerlei geschriften 
over de Compagnie.
1795 5 exemplaren

b Heren XVII

B HEREN XVII

32 Beschrijvingsbrieven voor gecommiteerden ter Vergadering van Heeren XVII.
1718 - 1793 1 omslag

33 Aantekeningen over de beschrijvingsbrieven voor de gecommiteerden ter 
vergadering van Heren XVII.
1736 - 1766 1 omslag

34 Agenda's voor de Vergadering van Heren XVII.
1734 - 1761 1 omslag

35A-35C Particuliere notulen van de Vergaderingen van Heren XVII en Besognes uit de 
Vergaderingen, gehouden door S. en D. Radermacher en enkele door P. Boddaert.
1718 - 1794 3 pakken
35A 1718-1740
35B 1741-1760
35C 1761-1794

36 Memories en rapporten van D. Radermacher voor de Vergadering van Heren XVII.
1765 - 1795
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37 Extract resoluties van de Heren XVII.
1696, 1743 1 omslag

38A-38F Diverse repertoria op de resoluties van de vergaderingen van de Heren XVII.
1602 - 1760 4 delen en 1 katern
38A "Register van de staande ordres, instructiën en reglementen", op 

trefwoord alfabetisch geordend, met index, deel 1 1602-1736
38F Idem, deel 2 1737-1759
38B Op trefwoord alfabetisch geordend, "afkomstig uit boedel Van den 

Helm"1606-1671
38C Op trefwoord alfabetisch geordend, met index 1606-1716, 1717-1732
38D Gerubriceerd, niet alfabetisch, met index, 1681-1731, 1 katern
38E Gerubriceerd, niet alfabetisch, met index1681-1731

39 Stukken betreffende de gecommitteerden ter Vergadering van Heren XVII.
1735 - (1761) 1 omslag

40 Reglementen voor gecommitteerden uit (Heren XVII?) reizend op de binnenlandse 
jachten.
1723 2 stukken

41 Lijsten der papieren mee gegeven aan de gecommitteerden van Kamer Zeeland ter 
Vergadering van Heren XVII.
(1743) - 1793 1 omslag

42 Convocaties voor S. en D. Radermacher ter vergadering van Heren XVII.
1731 - 1794 1 omslag

43 Aantekeningen en brieven, waaronder van C. van Oudermeulen en P. Boddaert 
betreffende vergaderingen van Heren XVII.
1720 - 1783 1 omslag

44 Brief van de Kamer Amsterdam aan de Heren XVII, berichtende behouden 
aankomst van vier retourschepen bij Texel.
1760 1 stuk

c Secreet Besogne

C SECREET BESOGNE

45 Notulen van de vergaderingen van de secrete besognes betreffende de 
convoierende oorlogsschepen voor de retourvloot.
1707 - 1710 1 omslag

46 Notulen van een vergadering van de secrete commissie in Den Haag, met 
oproepsbrief voor den bewindhebber ter Kamer Zeeland Joan Cau en P. Boddaert.
1703 3 stukken

47 Brieven van A. Westerveer, adviseur van de Compagnie aan P. Boddaert betreffende
zaken in secreet besogne behandeld en oproepingen tot bijwoning der besognes.
1716 - 1722 1 omslag

48 Brieven van Alewijn Abrams, adviseur van de Compagnie aan P. Boddaert 
betreffende de secrete commissie.
1725 4 stukken
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d Haagse Besogne

D HAAGSE BESOGNE

49 Verspreide particuliere notulen van de Vergaderingen van het Haagse Besogne.
1740 - 1781 1 omslag

50 Stukken betreffende de verblijfkosten en zittingsgelden van de leden van het Haags
Besogne.
1697, 1725, 1735 1 omslag

51 Aantekening op de notulen van het Haags Besogne betreffende het vetrek van de 
retourvloot.
1708 1 stuk

52 Gedrukt request van hoofdparticipanten van Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam aan 
de Staten-Generaal betreffende een gecommitteerde in het Haags Besogne. Met 
bijlage.
1782 1 omslag

53 Rapport van het Haags Besogne van de hand van D. Radermacher.
1794 1 stuk

e Commissie tot de visitatie der boeken

E COMMISSIE TOT DE VISITATIE DER BOEKEN

54 Reglementen op de visitatie der boéken. Met bijlagen.
1695 - 1710 1 omslag en 1 deeltje

55 Aantekeningen van S. Radermacher, van besognes tot het visiteren der boeken in de
verschillende Kamers. Met bijlagen.
1733 - 1758 1 band en 1 lias

56 Copieen van enige brieven van S. Radermacher betreffende de visitatie der boeken.
1738 - 1745 1 lias
Ontbreekt

57 Registers bevattende: een extract uit het Boek I, deel I van de Beschrijving van de 
O.I.C. van Pieter van Dam betreffende het visiteren der boeken; "Kort summier" van
enige resoluties van Heren XVII betreffende het visiteren der boeken 1697 - 1737; 
Repertorium van de resoluties van H.H. XVII betreffende de visitatie der boeken.
1697 - 1737 1 band

f Commissie tot het maken van de generale jaarlijkse staat

F COMMISSIE TOT HET MAKEN VAN DE GENERALE JAARLIJKSE STAAT

58 Notulen van de vergaderingen van het besogne van Heren XVII tot het maken van 
de generale jaarlijkse staat.
1750, 1781 2 stukken

g Commissie tot de huishouding van het Compagnies logement in Den Haag

G COMMISSIE TOT DE HUISHOUDING VAN HET COMPAGNIES LOGEMENT IN 
DEN HAAG

59 Stukken betreffende de commissie tot de huishouding van het logement van de 
Compagnie in Den Haag.
1734 - 1758 2 liassen
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60 Instructien voor de kastelein van het compagnieslogement in Den Haag.
1699 - 1716 1 omslag

h Bedienden van de VOC.

H BEDIENDEN VAN DE VOC.

61 Stukken betreffende de Compagniesadvocaten en hun salaris.
1652 - 1714 1 omslag

62 Aantekening betreffende sollicitanten naar de plaats van tweede advocaat bij de 
Compagnie wegens het overlijden van den advocaat A. Alewijn.
1735 1 stuk

63 Stukken betreffende het erfrecht in Holland en Zeeland en de regels voor het 
erfrecht der Compagniesdienaren vastgesteld in 1661
zonder datum 1 omslag

64 Stukken betreffende het maken van testamenten door Compagniesdienaren.
1738 2 stukken

65 Stukken betreffende het medenemen naar Indië van hun gezin door 
Compagniesdienaren.
1672 (en zonder datum) 2 stukken

66 Stukken betreffende het aannemen en bezoldigen van scheepsvolk en militairen.
1692, 1712 2 stukken

67 Copie request van de independent-fiscaal van Ceylon Lucas van der Dussen bij H.H. 
XVII betreffende zijn inkomsten en instructies voor verschillende independent-
fiscalen.
17e eeuw 1 omslag

68 Acte van verbod voor Compagniesdienaren om vijandelijk tegen buitenlanders op 
te treden.
1714 1 stuk (gedrukt)

69 Stukken betreffende de aanstelling door Heren XVII van enige Compagniesdienaren
in Indië.
1730, 1776 1 omslag

70 Requesten door hogere Compagniesdienaren gericht tot de Vergadering van Heren 
XVII om een eerherstel en schadevergoeding. Copieën.
1734 - 1786 1 omslag
Van Breton, Diederick Durven, J. de la Fontaine, W. Hendricks, G.L. van Liebeherr, A. Luymes.

71 Request van C. Braams, 1e equipagemeester van de Kamer Rotterdam aan H.H. XVII
verzoekende een jaarlijkse uitdeling van specerijen te mogen ontvangen.
1737 1 stuk

72 Stukken betreffende requesten van familieleden van in Indië overleden 
Compagniesdienaren aan de Vergadering van XVII, met verzoek om uitbetaling van 
de nalatenschap van den overledene en van achterstallige gages.
1739 - (1760) 1 omslag
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73 Copie resolutie van de Staten van Holland tegen de arresten op de gages van 
Compagniesbedienden in Indië.
1674 mei 8 1 omslag

74 Stukken betreffende de sollicitaties van hoge Indische ambtenaren naar een 
aanstelling tot Raad van Indië, voornamelijk requesten hierover gericht tot de 
Heren XVII.
1740 - 1761 1 omslag
Van: P.J. Bangeman; R. Block; C. Breekpot; H.P. Faure; N. Hartingh; M.J. van Idsinga; J.A. Meyer; J.F. de
Ravallet; G.J. Rengers; J. van de Sleyden.

75 Extract uit de resoluties van H.H. XVII betreffende degenen, die in aanmerking 
kunnen komen voor een aanstelling tot Raad van Indië.
1776 november 7 1 stuk

76 Requesten gericht tot de Vergadering van Heren XVII om benoemd te worden in 
dienst van de VOC in Indië.
(1741) - 1761 1 omslag
Van: C. Jurriansz. (tot kapitein luitenant) J.J. van Hoorn (onderkoopman); A. Keneddy 
(onderkoopman); J, van Oorschot (Raad van Justitie); C.P.J. Schippers (Raad van Justitie); J. Ch. 
Schmellentin (dokter).

77 Authentieke copie van de aanstelling van Augustinus van Son tot secretaris van H.H.
XVII door den prins van Oranje.
1750 juli 25 1 stuk

78 Extract uit de resolutie van Heren XVII betreffende het request van den kapitein 
luitenant W. van der Heyden over de verlaging van de kosten op de hoge officieren.
1752 oktober 5 1 stuk

79 Request van B. Brouwer, secretaris van de retourvloot aan H.H. XVII verzoekende 
een premie van fl. 300,-. Met bijlage.
1753 2 stukken

80 Extract uit de notulen van H.H. XVII betreffende het weren uit hun vergadering als 
bewindhebber van A. d' Arnaud, gewezen pakhuismeester, gedeserteerd uit 
Bengalen.
1755 1 stuk

81 Memorie ter verdediging van het verzoek van de bewindhebbers der VOC aan de 
Staten-Generaal om de uit Indië gevluchte dienaren terug te zenden voor den 
Indischen rechter.
1760 1 stuk

82 Stukken betreffende de aanstelling van Timothy Nucella, correspondent van de 
Compagnie te Londen.
1760 1 omslag

83 Aantekeningen van de hand van D. Radermacher over de oneerlijkheid der 
garbuleurs, schrijvers aan boord der schepen enz.
1785 2 stukken
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k Schepen van de Compagnie

K SCHEPEN VAN DE COMPAGNIE

84 Lijsten van verongelukte en nieuw gebouwde schepen der Compagnie.
1604 - 1792 1 omslag

85 Stukken betreffende de navale macht van de VOC, met beschouwingen van C. van 
Beuningen hierover.
1680 - 1686 1 omslag

86 Stukken betreffende het aandoen van havens door Compagniesschepen van 
Ceylon, Hitland, de Zoute eilanden.
1683 - 1690 3 stukken

87 Copie beschouwingen betreffende het aantal zeelieden in dienst de Compagnie en 
hun gebruik, door C. van Beuningen.
1868 2 stukken

88 Uittreksel uit de notulen van H.H. XVII, betreffende den eis van den heer van 
Wetskapelle over het wrak van het schip Koning William. Met bijlage.
1697 april 4 1 omslag

89 Lijst van victualien en order op de rantsoenen voor de Compagniesschepen, 
opgesteld in 1695 met herzieningen.
1702 - 1731 1 stuk (gedrukt)

90 Stukken betreffende het convoyeren van de uitvarende en thuis komende 
Compagniesschepen.
1705 - 1725 (en zonder datum) 1 omslag
Hierbij brieven van en aan P. Boddaert.

91 Stukken betreffende de zieken op de Compagniesschepen.
1705 - 1771
Hierbij een copie advies van Professor Boerhave inzake de verandering in de medicamentenlijsten.

92 Uittreksel uit de resoluties van H.H. XVII betreffende het request van schipper P. 
Doen.
1705, 1715 1 stuk

93 Stukken betreffende de lading en ontvangst van de retourschepen.
1711 - c. 1762 1 omslag

94 Lijsten van de scheepsmacht der Compagnie met opgave van de lengte, lastage en 
het jaar van aanbouw der schepen.
1718 - 1771 1 omslag

95 Stukken betreffende de bouw en equipage van schepen bij de verschillende Kamers
van de Compagnie.
1720 - 1788 (en zonder datum)

96 Lijsten van retourschepen voor de verschillende Kamers van de Compagnie. Met 
bijlage.
1735, 1760, 1763 4 stukken
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97 Stukken betreffende de reparatie te Batavia van retourschepen.
zonder datum 2 stukken

98 Gedrukte en geschreven ladinglijsten van de retourschepen van de Nederlandse, 
Franse, Deense en Zweedse Compagnieën.
1737 - 1796 1 omslag

99 Stukken betreffende de wimpels van Compagniesschepen.
1737 2 stukken

100 Lijsten van door de verschillende Kamers nog te equiperen schepen.
1738 - 1740 3 stukken

101 Extract uit de notulen van de vergadering van H.H. XVII te Amsterdam betreffende 
het niet meer retourzenden naar Nederland van de schepen Oostrust en 
Gaasperdam van de Kamer Amsterdam.
1739 1 stuk

102 Waarschuwing van de stad Amsterdam tegen opstootjes van oproerige matrozen 
bij het Oost Indisch Huis.
1743 1 stuk (gedr.)

103 Aantekening betreffende het afgeven der resoluties van den scheeps- en breden 
raad door de scheepsofficieren aan de bewindhebbers. Zonder datum.
(1745) 1 stuk

104 Aantekeningen over schippers der Compagnie.
1748 (en zonder datum) 2 stukken

105 Stukken betreffende de assurantie op de schepen der Compagnie.
1751 - 1786 (en zonder datum) 1 omslag

106 Extract-resolutie van Heren XVII betreffende de vermindering van de hoeveelheid 
brood aan de uitvarende schepen medegegeven.
1752 1 stuk

107 Extract-resolutie van Heren XVII betreffende een voorstel tot centralisering van den
inkoop van masthouten.
1754 1 stuk

108 Notities betreffende een verzoek der examinators der stuurlieden van Kamer 
Zeeland aan H.H. XVII om een zelfde tractement als de examinators van Kamer 
Amsterdam te mogen genieten.
(1753) 1 stuk

109 Stukken betreffende de bewapening van Compagniesschepen.
1755 2 stukken

110 Request van P. de Wind, medisch doctor, aan H.H. XVII, verzoekende toestemming 
om het door hem uit het Engels vertaalde en bewerkte boek over de gezondheid 
van het scheepsvolk aan de Compagnie op te dragen.
1760 1 stuk
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111 Rapport van de Commissarissen tot de besognes, aanradende voortaan alleen nog 
maar driedekschepen te bouwen.
1793 3 stukken

112 Memories betreffende de veel geringere kosten, die de Compagnie behoefde te 
maken voor haar scheepvaart.
zonder datum 2 stukken

l Koopmanschappen etc.

L KOOPMANSCHAPPEN ETC.

113 Stukken betreffende herraffineren van salpeter.
1626 - 1725 1 omslag

114 Stukken betreffende liquidatie en opbrengst van de retouren.
1670 - 1688 1 omslag

115 Stukken betreffende de verkopingen der Indische producten bij de verschillende 
Kamers.
1678 - 1799 1 omslag
Hierbij gedrukte verkopingslijsten van de Kamers 1720 - 1799.

116 Berekeningen van de mogelijke opbrengst der goederen uit Indië.
1700 - 1734 2 stukken

117 Lijst van uitslagen aan de schaal? van bepaalde goederen volgens resolutie van H.H.
XVII.
1724 1 stuk

118 Ladinglijsten ( 1720 - 1734) van retourschepen van de Kamers Zeeland en 
Amsterdam uit China, betreffende aangevoerde thee, met aantekeningen hierover.
1730 - 1799 1 omslag
Bij de ladinglijsten een lijst van een Engels schip.

119 Stukken betreffende de uitdeling der specerijen aan de bewindhebbers en 
Compagniesbedienden.
1732 - 1791 1 omslag

120 Aantekeningen betreffende verschillende in Nederland aangevoerde producten.
1733 - 1762

121 Lijsten van de prijzen der koopwaren der verschillende Kamers 1737 - 1797, met niet 
ingevuld rooster van de prijzen der goederen ingekocht voor de Compagnie.
1734 1 omslag

122 Stukken betreffende de eis van behoeften uit Indië.
(1737) - 1759 1 omslag

123 Extract-resolutien van de vergadering van Heren XVII betreffende het inleveren van 
hun declaraties door de leveranciers van de Compagnie.
1739 2 stukken

124 Request van zijde-reeders en zijde-fabrikanten in Nederland aan de Staten-
Generaal verzoekende dat het de Compagnie in het nieuwe octrooi verboden zal 
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worden, Oost-Indische zijde en stoffen in te voeren en zijde fabrieken in Indië op te 
richten. Met bedenkingen hierop van de VOC.
1740 2 stukken (gedrukt)

125 Request van A. van Dijk en A. de Schoesetter, uit naam van de makelaars in droge 
waren, aan H.H. XVII, verzoekende de goederen aan particulieren toebehorende, 
niet meer publiek te verkopen, maar er de makelaars courtage van te gunnen.
1760 1 stuk

126 Stukken betreffende de inkoop der ladingen van retourschepen.
1761, 1764 4 stukken

126A Advies op een voorstel van de stad Leiden om de verlenging van het octrooi der 
VOC te verbinden aan de eis tot afname door de Compagnie van de producten der 
Leidse textielindustrie tot verkoop in Indië.
zonder datum (1777?) 1 stuk

127 Aanmerkingen over den theehandel door J.J. Voute en zonen. Gedrukt.
1787 1 deel

128 Aantekening betreffende de door de verschillende landen in Europa ingevoerde 
thee.
1789 1 stuk

129 Memorie van de gecommitteeren van de Groenlandse visserij tegen het invoeren 
van walvisbaarden door de O.I.C. Gedrukt.
zonder datum 1 stuk

130 Advies van de hand van S. Radermacher betreffende de kaneelhandel en de 
zilveraanvoer uit Zuid Amerika.
zonder datum 1 stuk

131 Aantekening over maten enz. voor wijn gedeeltelijk van de hand van R. 
Radermacher.
zonder datum 1 omslag

m Particuliere handel

M PARTICULIERE HANDEL

132 Stukken betreffende het meenemen van particuliere goederen op de schepen.
1670, 1717 - c. 1780 (en zonder datum) 1 omslag

133 Extract resolutie van Heren XVII betreffende de goederen van aan boord 
overledenen.
1737 1 stuk (gedrukt)

n Finantien

N FINANTIEN

134 Generale staten van de Kamers van de VOC. Met bijlagen.
1649 - 1793 1 omslag

135 Stukken betreffende de schuld van B. Raule aan de Compagnie.
c. 1680 1 omslag

136 Balans op de generale negotieboeken van Indië.
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1682 1 stuk

137 Extracten uit de notulen van Heren XVII en van de Kamer Zeeland over 
geldzendingen naar Indië en door de Kamers onderling.
1684 - 1753 1 omslag

138 Specificatie van de geldsommen, effecten enz. aanwezig in de verschillende 
comptoiren in Indië.
1684 - 1753 1 omslag

139 Beschouwing betreffende de schade door de Compagnie geleden door het niet 
behoorlijk uitrekenen van winst en verlies.
1688 1 stuk

140 Overzichten van de gelden en koopmanschappen van de Compagnie. Met tafels.
1691 - 1746

141 Stukken betreffende het groot aantal wissels dat in Indië op Nederland wordt 
getrokken en de geldelijke schade, die daaruit voor de Compagnie voortvloeit.
1698 - (1741) 1 omslag

142 Stukken betreffende de berekening der te betalen repartitie aan de participanten.
1710 - 1755 1 omslag

143 Aantekening over de omzet der respectieve kamers.
1734 - 1759 1 stuk

144 Lijsten van de stand der finantien van de diverse kamers.
1739 - 1761 1 omslag

145 Stukken betreffende uit te betalen gelden aan Compagniesdienaren.
1739 - 1780 1 omslag

146 Stukken betreffende het voordeel voor de Compagnie in het verzenden van 
voldoende contanten naar Indië.
1751 2 stukken

147 Aantekenigen betreffende de finantiele toestand en de boekhouding van de 
Compagnie in de 18e eeuw.
1787 of later 1 stuk

148 Aantekening over een memorie ter vergadering van Heren XVII behandeld, over de 
betaling van enige assignaties door de Kamer Zeeland.
(1762) 1 stuk

149 Memorie, houdende redenen door de bewindhebbers der O.I.C. opgegeven aan de 
Heren van de Hollandse Personele Commissie, waarom de jongste subsidie, aan de 
Compagnie toegestaan, niet voldoende zal zijn. Gedrukt.
1790 1 omslag

150 Brief van D. Radermacher aan een bewindhebber over de finantiele staat van de 
Compagnie. Met bijlage.
1795 2 stukken



1.10.69 Radermacher 23

151 Aantekeningen betreffende de gages en recognitiepenningen.
zonder datum 2 stukken

o Kerkelijke zaken

O KERKELIJKE ZAKEN

152 Enige punten betreffende het zenden van zendelingen naar Indië.
1731 1 stuk

153 Extract uit de notulen van de vergadering van H.H. XVII van november 1737 
betreffende het benoemen van predikanten voor Indië.
november 1737 1 stuk

154 Stukken betreffende het toestaan van vrije godsdienstoefening aan de Lutherse 
kerk in Batavia en de Kaap.
1741 - 1747 1 omslag

155 Extract resolutie van Heren XVII betreffende de aanstelling van Ds. H. Francks van 
Zierikzee tot Luthers predikant te Batavia.
1752 1 stuk

156 Brief van het Consistorium van de Lutherse gemeente te Amsterdam aan S. 
Radermacher betreffende een verzoek aan Heren XVII om vrijheid van openbare 
godsdienstoefening aan de Kaap.
1753 1 stuk

p Verhouding tot buitenlandse mogendheden en handelscompagnieën

P VERHOUDING TOT BUITENLANDSE MOGENDHEDEN EN 
HANDELSCOMPAGNIEËN

157 Stukken betreffende een marinetractaat van Nederland met Engeland.
1668 - 1669 1 omslag

158 Tractaat tussen de Nederlandse en de Engelse Compagnie.
1674 1 stuk

159 Bericht van de bewindhebbers van de Compagnie aan de Staten-Generaal 
betreffende de klachten van den buitengewonen Engelsen gezant Skelton.
1686 1 band (gedrukt)

160 Stukken betreffende de Engelse Oost Indische Compagnie, (ladingen Engelse 
retourschepen, lijsten van schepen en aandeelhouders, verkopingslijst).
1733 - 1753 1 omslag

161 Gedrukte conditien van inschrijving op een boek over de Engelse en Franse 
zeewetten.
1755 1 stuk

162 Extract brief betreffende de Engelsen in Bengalen.
(1763) 1 omslag

163 Lijst van de lading van een Frans O.I. retourschip de Duc d'Orleans.
1740 1 stuk

164 Stukken betreffende de Franse O.I. Compagnie met een berekening van de 
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gemiddelde rente op de actien der Nederlandse O.I.C.
1744 1 omslag

165 Stukken betreffende drie Franse Chinavaarders door de Engelsen genomen en door 
den Gouverneur-Generaal Van Imhoff van dezen gekocht.
1745 - 1746 1 omslag

166 Extract uit een Franse memorie betreffende Bengalen.
1768 1 stuk

167 Instructie van het Franse Comité van gezondheid betreffende de bestrijding der 
pokken op Mauritius.
1792 1 stuk

168 Beschouwingen om aan te tonen dat de Republiek evenals Engeland de handel met 
Frankrijk moet verbieden.
zonder datum 1 stuk

169 Stukken betreffende een Pruisische Handelscompagnie te Emden op China.
1750, 1752 3 stukken

170 Aantekening betreffende het handelstractaat tussen Zweden en de Republiek 
gesloten.
1679 1 stuk

B Kamer Zeeland

B KAMER ZEELAND
a Algemene Zaken

A ALGEMENE ZAKEN

171A-171G Particuliere notulen, voor het grootste gedeelte opgemaakt door S. en D. 
Radermacher van de vergaderingen van bewindhebbers der Kamer Zeeland. Met 
bijlagen.
1670, 1730 - 1800 9 liassen en 2 omslagen
171A Liasse 1, 1670, 1730-1736
171B Liasse 2 en 3, 1737-1743, 1745
171C Liasse 4 en 5, 1746-1750, 1751-1755
171D Liasse 6 en 7, 1756-1758, 1758-1761
171E "Liasse 8", 1761-1769
171F "Liasse 9", 1770-1774
171G 1775-1800

172 Minuut notulen van de vergaderingen der bewindhebbers van Kamer Zeeland, 
opgesteld door S. Radermacher. Met bijlagen.
1738 - 1754 1 omslag

173 Alphabetisch repertorium op zaken betreffende Kamer Zeeland.
zonder datum 1 stuk

174 Extract uit de notulen van Kamer Zeeland, waarbij een afgevaardigde naar het 
Haags besogne gemachtigd wordt iemand in zijn plaats te stellen.
1692 1 stuk

175 Brieven van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter 
vergadering van Heren XVII betreffende diverse zaken.
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1731 - 1752 1 omslag

176 Stukken betreffende het bezwaar van Kamer Zeeland tegen den zuiveringseed.
1727 1 omslag

177 Geleidebrief van David Sandra, boekhouder van Kamer Zeeland, bij de stukken voor
de gecommitteerden van Kamer Zeeland ter vergadering van Heren XVII.
1730 1 stuk

178 Stukken betreffende de reis naar Amsterdam gecommiteerden van Kamer Zeeland 
ter vergadering van Heren XVII.
1732 en 1743 4 stukken

179 Stukken betreffende het declareren van reiskosten.
1759 4 stukken

180 Uittreksel uit de notulen van Kamer Zeeland betreffende betere invulling van de 
maandroosters voor de vergaderingen.
1739 1 stuk

181 Aantekeningen en concept-instructies over de punten van beschrijving van de 
vergadering van H.H. XVII.
1748 1 omslag

182 Stukken betreffende de representanten van den prins benoemd 16 juli 1749, vooral 
betreffende den representant der Kamer Zeeland, Leendert Bomme.
1749 - 1752 1 lias

183 Extract uit de notulen van de vergadering van de Kamer Zeeland betreffende de 
aanbieding van het erfelijk opperbewind over de Compagnie aan den prins van 
Oranje.
1752 1 stuk

184 Stukken betreffende de benoeming van bewindhebbers van Kamer Zeeland.
1614 - 1787 1 omslag
Hierbij lijsten van bewindhebbers van Kamer Zeeland 1713 - 1761.

185 Stukken betreffende de tractementen en presentiegelden van de bewindhebbers.
1784, 1795 1 omslag

186 Stukken betreffende de verdeling van de begeving der ambten onder de 
bewindhebbers van de Kamer Zeeland en betreffende de benoeming van de 
Compagniesdienaren in Zeeland.
1689 - 1769 1 omslag

187 Voorstel van D. Radermacher aan Kamer Zeeland om de boekhouders zitting te 
geven in vergaderingen van Kamer Zeeland.
1794 2 stukken

188 Stukken betreffende de hoofdparticipanten van Kamer Zeeland, benevens een 
memorie tegen het bekend maken van het verhandelde in de vergadering van 
Heren XVII. Met bijlagen.
1716 1 omslag
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189 Verklaring van D. Radermacher aan Kamer Zeeland zijn mening weergevend over 
de oprichting van het 5e departement in Amsterdam op voorstel van de Staten van 
Holland.
1786 3 stukken

190 Stukken (reglementen, instructies) betreffende de bedienden van Kamer Zeeland 
(advocaten, klerken, aphothekers, garenspinners, equipagemeesters etc.).
1682 - 1771 1 omslag en 2 banden

191 Stukken betreffende de tractementen en emolumenten van de 
Compagniesdienaren in dienst van Kamer Zeeland.
1731 - 1750 1 omslag

192 Brieven van verschillende personen aan S. Radermacher, waarin zij verzoeken om 
een aanstelling tot Indisch ambtenaar (supercargo in China, lid van de Raad van 
Justitie in Batavia.
1731 - 1760 1 omslag

193 Brieven van enige personen aan S. Radermacher, waarin zij hem verzoeken om zijn 
gunst voor hun protégés.
1740, 1748 2 stukken

194 Brieven van hoge Indische ambtenaren aan S. Radermacher, waarin zij hem 
verzoeken om zijn gunst.
1745 - 1746 2 stukken

195 Brieven van hoge Indische ambtenaren (de secunde te Suratten en de 2e secretaris 
van de Indische regering) aan S. Radermacher om zijn steun bij een bevordering tot 
raad- extra ordinaris van Indië.
1745, 1752 2 stukken

196 Brieven van A. Scherenberg en J.C. de Roo aan S. Radermacher om zijn steun te 
verzoeken bij de benoeming tot Raad-extra ordinaris van Indië voor hun protégé J. 
Schreuder.
1752 - 1753 1 omslag

197 Copie-request van kapitein U. Hemmingson aan de Kamer van Zeeland, 
verzoekende een nieuwe uitzending naar Indië in een militair ambt.
1752 januari 1 stuk

198 Brief van C. Luymes aan S. Radermacher over zijn verzoek om weer in dienst van de 
VOC te treden.
1753 1 stuk

199 Brief van Claude de Chuy aan S. Radermacher betreffende een benoeming tot Raad 
van Indië van een schoonzoon van den G.G.
1760 1 stuk

200 Brieven van enige personen aan S. Radermacher om hem te bedanken voor zijn 
verleende hulp.
1741 en 1753 2 stukken

201 Duplicaat van G. Fek, gewezen onderkoopman te Makassar, aan S. Radermacher 
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om zich te beklagen over zijn overplaatsing.
1744 1 stuk

202 Lijst van officieren die hun diensten aangeboden hebben aan de O.I.C. ter Kamer 
Zeeland.
1763 1 stuk

203 Acte van capitulatie (in diensttreding) voor een fuselier.
zonder datum 1 stuk (gedrukt)

204 Stukken betreffende processen door de Kamer Zeeland gevoerd voor het Hof van 
Holland, den Hogen Raad, de Assurantie- en Schepenkamer en de Kamer van de 
Zeezaken te Middelburg.
1713 - 1779 1 omslag
Gerrit Vermaese, (erfenis A. van der Voort), David Kleeman, erfgenamen D'Abendana Osorio, graaf 
van Salm.

205 Stukken betreffende het proces van den bewindhebber van Kamer Zeeland M.J. 
Veth, heer van West Capelle voor het Hof van Holland gevoerd over de stranding 
van het schip Reygersbroek van de kamer Zeeland. Met bijlagen: stukken 
betreffende het strandrecht 1460 - 1738
1738 - 1751 1 pak

206 Stukken betreffende een proces van de erfgenamen van J. de Koning voor het Hof 
van Holland tegen Kamer Zeeland gevoerd.
1738 - 1747 1 omslag

207 Brief van den procureur P. van Bodegem aan S. Radermacher betreffende een 
proces.
1744 1 stuk

208 Stukken betreffende het proces voor den Hoogen Raad tussen Kamer Zeeland en 
den bewindhebbers J.W. Parker betreffende de rechtmatigheid van zijn verkiezing 
tot bewindhebber.
1769 - 1770 1 omslag

209 Stukken betreffende een proces gevoerd voor den Hoogen Raad door het 
schippersgilden van Middelburg tegen Kamer Zeeland. Met bijlage.
1776 - 1779 1 omslag

210 Stukken betreffende den verkoop van het schuttershof de Busse door Kamer 
Zeeland.
1788 1 omslag

211 Lijst van etenswaren voor een bewindhebbersdiner (?).
1795 1 stuk

212 Enige gedrukte formulieren in gebruik bij Kamer Zeeland.
zonder datum 1 omslag
Hierbij een formulier betreffende Compagniescorrespondenten in Engeland.

b Finantien

B FINANTIEN

213 Stukken betreffende de convooien en licenten, lastgelden en metaalkanon te 
betalen door Kamer Zeeland.
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1652 - 1741 1 omslag

214 Stukken betreffende de schuldvorderingen van de Kamer Zeeland op de wisselbank
te Middelburg 1676 en op de Muntmeester van Dordrecht
1706 1 omslag

215 Stukken betreffende de finantiele toestand van de Kamer Zeeland.
1730 - 1768 1 omslag

216 Stukken betreffende de specie, die door Kamer Zeeland naar Indië moet worden 
verzonden.
1730 - 1741 1 omslag

217 Stukken betreffende het verzoek van de stad Middelburg aan Kamer Zeeland om al 
de "geproclameerde gelden"op het kantoor van de consignatien te brengen.
1731 1 omslag

218 Brief van den bewindhebber van Kamer Zeeland H.J. Boudaen aan bewindhebbers 
te Amsterdam (?) over enkele finantiele kwesties.
1731 1 stuk

219 Stukken betreffende uitstaande schulden en opbrengsten van de verkopingen van 
Kamer Zeeland.
1732 - 1789 1 omslag

220 Notities betreffende een aantal recepissen van de Kamer Zeeland.
1732 1 omslag

221 Stukken betreffende de winsuitkeringen van Kamer Zeeland.
1739 - 1785 1 omslag
Hierbij een lijst van aandeelhouders. 1739

222 Extract-resolutie van de vergadering der Kamer Zeeland betreffende een voorstel 
aangaande de visitatie der boeken.
1741 1 stuk

223 Stukken betreffende de menage van de Kamer Zeeland.
1770 1 omslag

224 Stukken betreffende het voorstel van D. Radermacher aan Kamer Zeeland om 
wegens de tekorten van die Kamer, hulp te vragen aan de stad Middelburg en de 
Staten van Zeeland.
1789 1 omslag

225 Notitie betreffende de winst voor den muntmeester bij het slaven 200 Zeeuwse 
Rijksdaalders.
zonder datum 1 stuk

226 Aantekeningen betreffende de heffing van één per mille voor de diaconie van 
Middelburg en Vlissingen.
1769, 1771 2 stukken
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c Departement van de equipage

C DEPARTEMENT VAN DE EQUIPAGE
1 Algemeen.

1 ALGEMEEN.

227 Extract uit de notulen van de Heren van de equipage van de Kamer Zeeland. Als 
bijlage een lijstje van van de arbeiders op de werf bij de blokmaker...
1698 - 1737 1 omslag

228 Aantekeningen betreffende de equipage van Kamer Zeeland.
1737 1 stuk

229 Gedrukte formulieren gebruikt door het equipagecomptoir der Kamer Zeeland, 
vóór 1762. Met onvolledige tafel.
1762 1 omslag

230 Brieven van den equipagemeester W. Udemans aan de bewindhebbers van Kamer 
Zeeland betreffende het gebrek aan schepen bij de Kamer.
1772 2 stukken

231 Concept plan tot verbouwing onder andere van het oude Slachthuis, ten dienste 
van de departementen van koopmanschappen en equipage van Kamer Zeeland.
1776 2 stukken

232 Aantekening betreffende ziekenhuiskosten te Middelburg.
zonder datum 1 stuk

2 Personeel aan boord.

2 PERSONEEL AAN BOORD.

233 Resolutie van Kamer Zeeland betreffende het tijdig aan boord gaan der 
scheepsofficieren.
1718 1 stuk (gedrukt)

234 Reglementen betreffende de opleiding en bevordering der scheepsofficieren 
(waaronder stuurlieden), van Kamer Zeeland.
1720 (en zonder datum) 2 stukken

235 Ontwerpen voor de begeving van officiersplaatsen op de schepen van Kamer 
Zeeland.
1730 - 1761 1 lias

236 Stukken betreffende de "volkhouders" en het werven van volk voor de Kamer 
Zeeland.
1730 - 1776 en zonder datum 1 lias

237 Brief van Jacob Doudeyns boekhouder van Kamer Zeeland aan S. Radermacher 
betreffende een opstootje van 200 à300 matrozen voor het O.I. Huis te Amsterdam.
1738 1 stuk

238 Aantekening betreffende de officieren van het schip Ouwerkerk van Kamer Zeeland.
1750

239 Stukken betreffende de particuliere handel van zeelieden in dienst van de Kamer 
Zeeland.
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1753, 1755 2 stukken

240 Lijst van scheepsofficieren die op een vergadering van Kamer Zeeland in 1763 
verschenen zijn.
1763 1 stuk

241 Aantekening betreffende de opperstuurman F. van Dam.
1766 1 stuk

242 Aantekeningen betreffende het scheepsvolk en hun gage.
zonder datum 2 stukken

3 De werf

3 DE WERF

243 Lijst van afgedankte werklieden op de werf.
1768 1 stuk

244 Memorie betreffende de verdienste der scheepstimmerlieden van Kamer Zeeland.
zonder datum 1 stuk

4 De vloot: bouw, uitrusting, lading en proviandering der schepen

4 DE VLOOT: BOUW, UITRUSTING, LADING EN PROVIANDERING DER SCHEPEN

245 Lijsten van uitgaande en thuiskomende schepen met hun aantal lasten en hun 
lengte in voeten, met berekening van de verschuldigde lastgelden over de jaren 
1682 - 1725
1668 - 1725 1 omslag

246 Stukken betreffende uitgevaren schepen van Kamer Zeeland met aantekeningen 
omtrent de data van vertrek, lengte in voeten enz.
1687 - 1752 1 omslag

247 Stukken betreffende het vergaan van schepen van Kamer Zeeland.
1721 - 1779 1 omslag
Het schip Aechtekerke voor Plymouth, 1721.Slot ter Hoge bij het eiland Porto Santo bij Madeira, 
1724.Lugtenburg , 1728.Purmerlust en ter Horst , 1730.'t Vliegend Hart en Anna Catharina , op de Vlaamse 
kust, 1735.Reygersbroek , 1738, Watervliet , 1742, (Van de Kamer Enkhuizen), Westerbeek , 1743, Zeelandia 
op reis naar China, 1749.'t Wapen van Hoorn , in de buurt van Kaap Finisterre, 1752. Lindenhof , in de 
buurt van Batavia, 1765. Woestduin , bij Walcheren, 1779. (hierbij een gedicht van Rhijnvis Feith).

248 Stukken betreffende de aankomst van retourschepen van Kamer Zeeland.
1732 - 1770 1 omslag

1. Groenswaart en Sorgwijk , 1732
2. Hoff niet altijd Somer en Westcapelle, 1733
3. Abbekerke, 1738
4. Crabbendijke, 1743
5. Gouverneur-Generaal Snoek, 1764
6. Westervelt en 's Lands Welvaren, 1764
7. Blijdorp, 1766
8. Walcheren, 1767
9. Woestduin en Vlissingen , 1770
10. Woestduin, 1769

249 Brieven van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter 
vergadering van Heren XVII, betreffende het zenden van schepen van Indië.
1734, 1740 3 stukken
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250 Lijsten van schepen van Kamer Zeeland, die reeds vertrokken zijn, tot vertrek 
gereed liggen of in voorraad worden gehouden met aantekening omtrent hun 
lengte in voeten.
1738 - 1750 1 omslag

251 Memorie voor de bewindhebbers van Kamer Zeeland, gedommitteerd ter 
vergadering van Heren XVII, betreffende enige kwesties rakende uit- en 
thuisvarende schepen.
(1738) 1 stuk

252 Extract-resolutie van de vergadering der Kamer Zeeland betreffende een voorstel 
om de schepen voortaan in september uit Nederland te laten vertrekken.
1739 1 omslag

253 Memorie over de nieuw aangebouwde schepen, opgesteld door Hendrik Raas, 
meester timmerman van Kamer Zeeland, ter beantwoording van enige 
opmerkingen hierover van den equipagemeester te Batavia, Opmeer.
zonder datum 1 stuk

254 Brief van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan de bewindhebbers van Kamer 
Amsterdam betreffende het uitrusten door Zeeland van de schepen Steenhove, 
West Capelle en Everswaard, als haar aandeel.
1733 1 stuk

255 Verklaring van de bewindhebbers van Kamer Zeeland, dat de uitrusting van de 
schepen van hun Kamer in orde was.
1740 - 1741 1 stuk

256 Copie-verslag van de reis van het schip Kroonenburg voor Kamer Zeeland uit 
Nederland naar de Kaap.
1761 1 stuk

257 Uittreksel uit het journaal van het schip het Slot ter Hooge betreffende een ongeluk 
door blikseminslag.
1785 1 stuk

258 Stukken betreffende de slechte wijze van laden der retourschepen van Kamer 
Zeeland.
1740 - 1753 (en zonder datum) 1 omslag

259 Lijsten van stukken, meegegeven in de scheepsdozen der uitvarende schepen van 
Kamer Zeeland.
1757, na 1760 (en zonder datum) (17e en 18e eeuw) 1 band en 2 stukken

260 Resoluties van de Kamer Zeeland tot betere regeling van het afleveren van 
goederen en papieren door de officieren der retourschepen. Met reglementen 
hierop.
1697 - 1733 3 stukken

261 Authentieke verklaring van F. Brinckman aan Kamer Zeeland betreffende het 
aanhouden van zijn goederen.
1711 1 stuk
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262 Aantekening betreffende aangehaalde goederen.
1717 1 stuk

263 Stukken betreffende aangehaalde koffie uit het schip Elsbroek van Kamer Zeeland.
1736, 1737 1 omslag

264 Reglement voor de zeeofficieren betreffende het branden der goederen.
1743 1 stuk (gedrukt)
Ontbreekt

265 Stukken betreffende ongebrande aangehaalde goederen van het schip Duinenburg.
1769 1 omslag

266 Lijst van particuliere goederen uit Indië meegebracht op het schip de Jonge Wilhelm
voor Kamer Zeeland.
1743 1 stuk

267 Anonieme brief van D. Radermacher betreffende de inlading van een 
ongeoorloofde partij rijtuigen.
1785 1 stuk

268 Extract uit de notulen van Kamer Zeeland betreffende het tekort op de ladingen van
de schepen Westhoven en Vlissingen.
1740 1 stuk

269 Stukken betreffende goederen gestolen uit het retourschip de G.G. de Klerck door 2 
garbuleurs. Met bijlage.
1785 1 omslag

270 Stukken betreffende vaten en de kuipers in het bijzonder van Kamer Zeeland.
1695 - 1760 1 omslag

271 Stukken betreffende de reparatien aan schepen van de Kamer Zeeland.
1698 -1728 1 omslag

272 Stukken betreffende het touwwerk en de lijnbanen van de Kamers Amsterdam en 
Zeeland.
1716 - 1718 1 omslag

273 Resoluties van Kamer Zeeland betreffende de orders op de equipagegoederen in de
schepen.
1723 - 1764 1 omslag

274 Stukken betreffende de machines door J. van der Mast en L. Vermase geplaatst op 
het schip Westcapelle om snelheid en afdrift te bepalen.
1731 - 1735 1 omslag

275 Seinbrief voor de schepen Steenhoven en Westcapelle van Kamer Zeeland. Met 
concept zeilorders.
1731 2 stukken

276 Copie-contract van Kamer Zeeland met A. Anias betreffende levering van kaarten, 
instrumenten enz. voor de schepen.
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1731 1 stuk

277 Reglement van Kamer (Zeeland?) ter betere gezondheidstoestand op de schepen.
1733 1 stuk (gedrukt)

278 Stukken betreffende de leverantie van spek aan Kamer Zeeland.
1734 - 1746 1 omslag

279 Brief van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter 
vergadering van Heren XVII betreffende het wormpek gebruikt voor het schip 
Nieuwerkerk van Kamer Amsterdam.
1738 1 stuk

280 Stukken betreffende de aanbesteding en verzending van Ossenvlees door de Kamer
Zeeland.
1738 - 1758 1 omslag
Hierbij twee stukken van de West Indische Compagnie ter Kamer Zeeland ingevoegd betreffende dit 
onderwerp.

281 Verklaring van den pakhuismeester van Kamer Zeeland J.V. Oudenhoven ten 
behoeve van J. Reygerbergh, bewindhebber van Kamer Zeeland.
1743 1 stuk

282 Brief van den equipagemeester van Kamer Zeeland C. Braams, aan de 
gecommitteerden van dezen Kamer ter vergadering van Heren XVII te Middelburg 
betreffende het passeren van het Kanaal en het draaien van touwen wegens Kamer 
Zeeland.
1745 1 stuk

283 Brieven van H. Raas aan S. Radermacher betreffende het bouwen van een nieuwe 
loodsboot voor Kamer Zeeland.
1746 2 stukken

284 Stukken betreffende de lading van het schip het Huys ten Duynen met copie-
aanstelling van Josias Ruts tot Kapitein van dit schip.
1748 - 1749 1 omslag

285 Brief van Abraham Tak, De Moor en Grymalla aan de bewindhebbers van de Kamer 
Zeeland betreffende teer- en ijzerprijzen.
1748 1 stuk

286 Memorie betreffende de lossing van retourschepen van Kamer Zeeland door eigen 
officieren en matrozen.
1750 2 stukken

287 Uittreksel uit de notulen van Kamer Zeeland betreffende het verbod honden aan 
boord te hebben.
1753 1 stuk

288 Stukken betreffende broodprijzen en lijst van bakkers te Middelburg.
1759 - 1773 3 stukken

289 Brief van Willem Udemans, mr. timmerman van Kamer Zeeland, aan de Kamer 
Zeeland betreffende de plaatsing en inrichting van kombuis, schotten enz. aan 
boord der Compagniesschepen.
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1760 1 omslag

290 Stukken betreffende de vervaardiging van ventilators voor de schepen.
1760, 1769 2 stukken

291 Stukken betreffende de aankoop van hennep door de Kamer Zeeland.
1762 en zonder datum 5 stukken

292 Aantekening betreffende consumptieboeken op de schepen.
1762 1 stuk

293 Memorie betreffende het timmeren van een fluit te Middelburg.
1764 1 stuk

294 Aantekeningen betreffende de prijs van pokhout door de Admiraliteit in Zeeland 
gekocht.
1768 3 stukken

295 Stukken betreffende de voor- en nadelen van kuil- en driedekschepen.
1768 - 1788 1 omslag

296 Stukken betreffende bliksemafleiders.
1775 3 stukken

297 Copie van een verslag aan Kamer Amsterdam betreffende het uitstorten van olie bij
stormweer.
1777 1 stuk

298 Brief van C. Braams, equipagemeester, aan de Kamer van Zeeland betreffende de 
resoluties van de Breede Raad der retourschepen.
zonder datum 1 stuk

299 Lijst van de scheepsbehoeften voor het winterseizoen.
zonder datum 1 stuk (gedrukt)

300 Aantekening betreffende twee- en driemasthoekers.
zonder datum 1 stuk

301 Instructie voor het gebruik van den distilleerketel tot het zoetmaken van zeewater.
zonder datum 1 stuk

302 Factuur van de goederen bestemd voor verkoop onderweg aan de manschappen.
zonder datum 1 stuk

303 Lijst van de stukken betreffende zeezaken.
zonder datum 1 stuk

5 Bewapening

5 BEWAPENING

304 Stukken betreffende de levering van kanonnen door A. Crans aan Kamer Zeeland.
1700, 1730 - 1755 1 omslag

305 Prijslijst van monsters der wapens door Kamer Zeeland naar Indië gezonden in het 
jaar 1742/1743



1.10.69 Radermacher 35

1742 - 1743 1 stuk

306 Memorie voor de thesauri en voor de wapenkamer van Kamer Zeeland getrokken 
uit het rapport van de gecommitteerden van de Kamer ter vergadering van Heren 
XVII.
1764 1 stuk

307 Eis van de Bataviase wapenkamer voor Kamer Zeeland.
1766 1 stuk

308 Stukken betreffende uit Indië aan Kamer Zeeland teruggezonden snaphanen.
(1767) en zonder datum 1 omslag

6 Diversen

6 DIVERSEN

309 Stukken betreffende het weer en de windrichtingen in Zeeland.
1708 - 1740 1 omslag

310 Stukken betreffende het leggen van tonnen in de Walcherse zeegaten.
1729 - 1736 1 omslag

311 Aantekening betreffende het getij in de Deurloo.
1767 1 stuk

d Departement van de Commercie

D DEPARTEMENT VAN DE COMMERCIE

312 Minuut notulen van de vergadering van het departement van de 
koopmanschappen van Kamer Zeeland.
1739 - 1743 1 lias

313 Extract uit de notulen van het departement van de koopmanschappen van Kamer 
Zeeland.
1793 1 stuk

314 Stukken betreffende het personeel van het departement van de koopmanschappen
van Kamer Zeeland.
1731 - 1784 1 omslag

315 Stukken betreffende de garbuleurs van de Kamer Zeeland.
1739 - 1798 1 omslag

316 Aanmerkingen op het request van M.E.C. Versluys en L.J. van Cruisselbergen, 
boekhouders van Kamer Zeeland, aan de Heren over de koopmanschappen en de 
Thesaurie.
1786 1 omslag

317 Copie van het verzoek van den opperboekhouder van Kamer Zeeland I. Tulleken 
aan burgermeester en schepenen van Middelburg, om dispensatie voor het 
verkopen van kruit.
1713 1 stuk

318 Lijst der goederen en koopmanschappen bij Kamer Zeeland in voorraad.
1730 1 stuk
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319 Aantekening omtrent het verkopen van thee door de Kamer Amsterdam voor 
Kamer Zeeland.
1731 1 stuk

320 Lijsten van de particuliere "ongeeigende" goederen ter Kamer Zeeland verkocht.
1732 - 1753 3 stukken

321 Lijsten van goederen op de eis uit Indië door Kamer Zeeland daarheen verzonden; 
aangetekend is hoeveel goederen te weinig zijn verzonden en de restanten van 
vorige jaren.
(1733) - (1755) 4 stukken

322 Memories betreffende in zee geworpen bedorven voorraden.
1735 - 1743 1 omslag

323 Brief van Pieter Meerman aan S. Radermacher betreffende de prijs van noten en 
foelie.
1736 1 stuk

324 Lijst van de uitdeling van rijst door Kamer Zeeland.
1739 1 stuk

325 Aantekening betreffende een hoeveelheid chitzen ontvangen van I.F.D. de 
Mauregnault, rentmeester van Zeeland bewester Schelde.
1739 1 stuk

326 Brief uit Batavia van P. Schaghen aan S. Radermacher betreffende de retourlading.
1740 1 omslag

327 Kosten van de lading van niet aangekomen retourschepen voor Kamer Zeeland.
1740 - 1756 1 stuk

328 Stukken betreffende de verkopingen van Kamer Zeeland.
1741 - 1800 1 omslag

329 Stukken betreffende de diefstal van kaneel uit het pakhuis te Middelburg door H. 
Veld.
1742 1 omslag

330 Brief van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter 
vergadering van Heren XVII te Amsterdam, verzoekende navraag betreffende een 
partij Leidse lakens voor Perzië.
1743 1 stuk

331 Stukken betreffende het aandeel van Kamer Zeeland in de eis uit Indië.
1750 en 1753 2 stukkken

332 Lijsten van goederen door Kamer Zeeland aanbesteed.
1751 en 1763 2 stukken

333 Copie-brief betreffende een request van kooplieden van thee en copie-request van 
A. Vlamins Rosier, theekoopman aan Kamer Zeeland over de kwaliteit van door 
hem gekochte souchou-thee.
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1752 2 stukken

334 Aantekening betreffende met de retourschepen Zaamslag en Crabbendijke door 
Kamer Zeeland uit Ceylon ontvangen gesuikerde tamerinde.
1753 1 stuk

335 Brief van Nicolaas Fremijn? aan S. Radermacher betreffende de verkoop van 
kruidnagels op de aanstaande verkoping. Met bijlagen.
1753 1 omslag

336 Aantekeningen betreffende de voorraad kruidnagels in het magazijn ter Kamer 
Zeeland.
1753 - 1759 2 stukken

337 Aantekening betreffende de uitkering van specerijen aan de dienaren van Kamer 
Zeeland.
zonder datum (1753?) 1 stuk

338 Winst op de lading van het schip Damzigt uit China voor Kamer Zeeland.
1762 1 stuk

339 Copie-verklaring van lakenverkopers betreffende een taxatie van manufacturen in 
Zeeland.
1785 1 stuk

340 Berekening van de winst die kan worden verkregen op de lading van het gehuurde 
schip de Factor, voor Kamer Zeeland gearriveerd uit Ceilon.
1786 september 1 1 omslag

341 Aantekeningen betreffende Kaapse wijn
Ongedateerd 2 stukken

342 Gedrukte formulieren in gebruik bij het departement van de koopmanschappen van
Kamer Zeeland.
18e eeuw 1 band en 1 omslag

e Departement van de thesaurie

E DEPARTEMENT VAN DE THESAURIE

343 Stukken betreffende fraudes en ontslag van enkele kassiers van Kamer Zeeland.
1678 - 1731 1 omslag

344 Stukken betreffende de kassiers en boekhouders van Kamer Zeeland.
1682 - 1748 1 omslag
Hierbij een memorie voor de gecommitteerden van Kamer Zeeland ter vergadering van Heren XVII 
betreffende de financien van Kamer Zeeland d.d. 1731

345 Brieven van A. de Munck, hoofdparticipant(?) aan François Leyssius, boekhouder 
van Kamer Zeeland, over verschillende zaken.
1711, 1712 1 omslag

346 Brieven van Willem Ockers, kassier(?) van Kamer Zeeland aan de bewindhebbers, 
gecommitteerd tot de thesaurie, betreffende een finantiele kwestie met A. Baert.
1731 4 stukken
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347 Formulieren gebruikt bij de thesaurie, comptoir der liquidatien en secretarie van 
Kamer Zeeland vóór 1762

1 omslag (gedrukt)

348 Opstelling van een drietal voor een benoeming tot kassier.
(1768) 1 stuk

349 Verzoek aan Casper Riebout betreffende papieren van den overleden boekhouder 
W. Westenburg.
zonder datum 1 stuk

f Soldij-comptoir

F SOLDIJ-COMPTOIR

350 Memorie betreffende de emolumenten in het soldijcomptoir van Kamer Zeeland.
1662 1 stuk

351 Brief van de bewindhebbers van Kamer Zeeland aan hun gecommitteerden ter 
vergadering van Heren XVII betreffende de betaling van gage aan de schepelingen.
1738 1 stuk

352 Gedrukte formulieren gebruikt in het soldijcomptoir van Kamer Zeeland vóór
1762 1 omslag

g Commissie tot de Kerkelijke Zaken

G COMMISSIE TOT DE KERKELIJKE ZAKEN

353 Stukken betreffende de commissie van de kerkelijke zaken waarin Radermacher 
zitting had.
1748 juni 10 - 1760 maart 10 1 lias
Inhoud:

1. Memorie betreffende het opleiden van predikanten in Indië en hun tractement.
2. Notulen van de vergaderingen, 1731, 1734, 1758.
3. Getuigschrift van de predikanten van Zierikzee voor J. Franken, 1749.
4. Copie-aanstelling als ziekentrooster van P. Simonsz. 1748 en van J. van Gelder, 1751.
5. Aantekening betreffende de vereisten voor een predikantsbenoeming, 1752.
6. Sollicitatie naar een predikantsplaats van C.E. Heggers, 1755.
7. Verklaring betreffende D. Kelly, ziekentrooster, 1752.
8. Brieven van N. Barkey aan Radermacher betreffende de benoeming van predikanten, 1757 - 

1759.
9. Stukken betreffende den proponent Karel Braerda, 1735.
10. Extract uit de notulen van Kamer Zeeland betreffende de benoeming van C. van Walsem tot

predikant, 1752.
11. Vereisten voor de benoeming tot predikant in Indië, die in Zeeland gesteld worden.

h Commissie voor de Charterkamer

H COMMISSIE VOOR DE CHARTERKAMER

354 Stukken betreffende de Charterkamer van de Kamer Zeeland.
1737 1 lias
Inhoud:

 Extract uit de notulen betreffende de benoeming van S. Radermacher tot commissaris, 1737.
 Reglement voor de charterkamer.
 Lijst van vermiste stukken, 1737.
 Aantekeningen van S. Radermacher.



1.10.69 Radermacher 39

i Commissie tot de huishouding van het logement van Kamer Zeeland te Amsterdam

I COMMISSIE TOT DE HUISHOUDING VAN HET LOGEMENT VAN KAMER ZEELAND
TE AMSTERDAM

355 Aantekening betreffende de benoeming van kastelein Tatenhove van het logement 
van Kamer Zeeland in Amsterdam.
1724 1 stuk

356 Inventarislijsten en stukken betreffende de nieuwe meubilering van het logement 
van Kamer Zeeland in Amsterdam aan de Kloveniersburgwal.
1725 - 1760 1 omslag

357 Stukken betreffende het huren van het logement in Amsterdam voor Kamer 
Zeeland aan de Kloveniersburgwal (Trippenhuis).
1736 - 1758 1 omslag

k Comité O.I. handel

K COMITÉ O.I. HANDEL

358 Stukken betreffende het Comité van den Oost Indischen handel ten comtoire van 
Zeeland.
1796 - 1799 1 omslag
Hierbij notulen en verbaal van het Comptoir.

l Varia

L VARIA

359 Extract uit de notulen van de vergadering van Kamer Zeeland betreffende de 
wenselijkheid van bemiddeling door den Nederlandsen Ambassadeur te Parijs in 
kwesties tussen de Compagnie en Frankrijk.
1735 1 stuk

360 Minuut-brief van Kamer Zeeland aan den Consul te Lissabon D. Gildemeester.
1767 1 stuk

C Kamer Amsterdam

C KAMER AMSTERDAM

361 Verklaring van de bewindhebbers van Kamer Amsterdam betreffende het aanvullen
van de tekorten in de kas.
1667 1 stuk

362 Notariele verklaring van een hoogbootsman en garbuleur van Kamer Amsterdam 
betreffende het stelen der sjouwerlieden.
1728 1 stuk

363 Stukken betreffende de muiterij aan boord van de schepen van Kamer Amsterdam, 
Purmerland en Ter Horst, die door de Algerijen waren genomen.
1730, 1731 1 omslag

364 Extract uit een brief aan de bewindhebbers van Kamer Amsterdam betreffende de 
specie.
1733 1 stuk

365 Aantekening betreffende onderwicht van peper bij Kamer Amsterdam.
1736 1 stuk
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366 Losse aantekening betreffende het bemannen der retourschepen volgens een lijst 
van Kamer Amsterdam.
zonder datum (1738) 1 stuk

367 Lijst van schepen voor Kamer Amsterdam uitgevaren met hun hoofdofficieren.
1741 1 stuk (gedrukt)

368 Gedrukte aankondiging van aanbesteeding van Kamer Amsterdam.
1741 1 stuk

369 Aantekening betreffende de scheepskapiteins C. Blom, N. Gerritse en W. Vrugt.
1742, 1742 1 stuk

370 Stukken betreffende een proces van Kamer Amsterdam contra de 
stadssecretarissen en venduemeesters.
1746 - 1747 1 omslag

371 Deductie van de Kamer Amsterdam in de zaak tegen de familie van Frans de Canter,
gewezen opperhoofd te Bassoura, die zich door de vlucht aan de justitie te Batavia 
had onttrokken, voor den Hogen Raad.
(c. 1750) 1 stuk (gedrukt)

372 Aantekening over de achterstand van de Kamer Amsterdam.
1752/'53 - 1758/'59 1 stuk

373 Lijsten van enige Amsterdamse participanten(?) met adres.
circa 1756 2 stukken

374 Aantekening betreffende het tekort aan manschappen op uit Amsterdam 
uitgezeilde schepen.
1779 1 stuk

375 Verzameling van gedrukte lijsten en andere stukken (formulieren, instructies enz.) 
van Kamer Amsterdam.
1e helft 18e eeuw 1 band

D Kamer Hoorn

D KAMER HOORN

376 Aantekening over het schip Meervliet van Kamer Hoorn.
zonder datum 1 stuk

E Kamer Enkhuizen

E KAMER ENKHUIZEN

377 Formulier van de Kamer Enkhuizen als machtiging om aan boord der retourschepen
te gaan.
zonder datum 1 stuk (gedrukt)
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II VOC in Indië

II VOC IN INDIË
A Algemene Zaken

A ALGEMENE ZAKEN

378 Instructie voor den Gouverneur-Generaal G. Reynst.
1613 1 omslag

379 Repertorium van zaken betreffende de regering van Indië, met tafel.
1613 - 1733 1 band

380 Chronologisch repertorium van ordonnantien, plakkaten enz., uitgevaardigd door 
G.G. en Raden te Batavia.
1620 - 1661 1 band

381 Register
Inhoudende:

 Instructie voor de Commissarissen van Indië voor de generale visitatie, 1636.
 Lijst van orders en reglementen op diverse zaken, 1657 - 1715.
 Compendium van extract-resoluties en missives van Nederland en Batavia naar alle Comptoire om de West, 

1670 - 1701.
 Notitie der fouten gevonden bij de gedane "verbetering" in Bengalen, 1700 - 1701.
 Berekening der "wannigheid" op een Amsterdamse en Zeeuwse legger.

382A-382B Gedrukte ordners, reglementen, plakkaten enz. van de Hoge Regering in Indië, 
chronologisch geordend
1647 - 1760 2 banden
382A Band I, 1647-1743

Instructie voor het houden van de scheepsoldij en 
garnizoensboeken, 1647
Ordonnantie betreffende het verplicht dragen van een 
wapen,1652
Zeilaanwijzingen voor de Tafelbaai,1657, 1667
Plakkaat houdende verbod van onbehoorlijk gedrag van 
opvarenden op thuisreizende vaartuigen,1660
Ordonnantie waarin het opvarenden van op de rede van Batavia 
liggende schepen verboden wordt de zonder speciale 
toestemming van schipper of advocaat-fiscaal aan land te 
gaan,1730
Memorie van de gronden en diepten van 't Dasseneiland [Kaap 
de Goede Hoop], te weten aan de oostzijde door Adriaan Joosen 
Swaan,1662
Zeilaanwijzingen voor de vaart van Kaap de Goede Hoep naar 
India of Ceylon, door A. Roothaas, met bijlagen,1665
Ordonnantie voor de nieuw te benoemen keurmeester van 
goud- en zilverwerken,1667 (herdruk 1730)
Extract uit de brief van Cornelis van Qualbergen, commander 
van Kaap de Goede Hoop, en Raad aan de Heren XVII, met 
zeilaanwijzingen voor het ter anker gaan bij de 
Leeuwenberg,1668
Ampliatie op de ordonnantie voor keurmeesters van goud- en 
zilverwerken,1668 (herdruk 1730)
Ordonnantie voor de herbergiers en tappers,1669 (herdruk 1730)
Ordonnantie voor Compagnies bazen, meesterknechts en 
gemene werklieden van allerhande ambachten,1669 (herdruk 
1730)
Extract-resoluties betreffende het brengen van eresaluten, 1694,
1695
Ordonnantie waarin de eerdere verboden op het dragen van 
wapens door inwoners van vreemde naties en voor hen 
geldende avondklok e.d. wordt vernieuwd,1697 (herdruk 1730)
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Ordonnantie en plakkaat betreffende het verplicht regelen van 
diverse financiële zaken door thuisvarende personen voor 
afvaart naar Patria ,1712 (
Lijst en reglement betreffende de hoeveelheid en aard van de 
bagage die meegenomen mag worden door repatriërenden ,1713
Lijst en reglement betreffende de hoeveelheid en aard van de 
bagage die meegenomen mag worden door repatriërenden, met
ampliatie, 1714
Ordonnantie betreffende aard en maat van de kisten die door 
repatriërenden gebruikt mogen worden, 1716
Plakkaat betreffende aard en maat van de kisten die door 
repatriërenden gebruikt mogen worden, 1716
Ordonnantie tegen smokkelhandel en andere illegaal naar Patria
meegenomen goederen, 1717
Biljet met bekendmaking van het in omloop brengen van 
"gouden cruysaden", z.d.
Lijst en reglement betreffende de hoeveelheid en aard van de 
bagage die meegenomen mag worden door repatriërenden ,
1718
Extract-resolutie betreffende de regelingen ten aanzien van 
nalatenschappen van op heen- of thuisvaart overleden 
personen,1720
Plakkaat waarin het particulier kopen of verkopen van Javaanse 
koffiebonen wordt verboden,1723
Reglement op het kooi- of slaapgoed van repatriërenden ,1725
Extract uit een brief van de Heren XVII aan Gouverneur-Generaal
en Raden met lastgeving dat aan boekhouder van retourschepen
een eerder ordonnantie op het duidelijken merken van kisten en 
goederen van overleden personen wordt uitgereikt,1725
Ampliatie van het plakkaat waarin het particulier kopen of 
verkopen van Javaanse koffiebonen wordt verboden,z.d.
Ordonnantie betreffende het bezitten en gebruiken van rijtuigen
en het invoeren van een belasting op het bezit van rijtuigen,z.d.
Ordonnantie waarin het plakkaat tegen buffeldiefstallen wordt 
gerenoveerd en wordt aangevuld met nadere regelingen t.a.v. 
koop, verkoop en slachten van buffels, z.d.
Ordonnantie waarin het plakkaat betreffende de keuring van 
goud- en zilverwerken wordt gerenoveerd en wordt aangevuld 
met het aanstellen van meerdere keurmeesters, z.d.
Ordonnantie waarin eerder plakkaten betreffende het aan land 
gaan en verblijven van zeevarende personen worden 
gerenoveerd en aangevuld met verboden voor Chinezen om 
zonder toestemming nachtelijke handel te drijven, z.d.
Ordonnantie waarin het Chinezen verboden wordt in de 
Bovenlanden herbergen, warongs, kraampjes of winkels te 
hebben, of daar zonder toestemming te verblijven z.d.
Ordonnantie waarin een eerdere ordonnantie tegen het illegaal 
tappen wordt vernieuwd en aangevuld met het verbod van het 
zonder toestemming oprichten van tapperijen en kroegen, 
vooral door Chinezen, z.d.
Ordonnantie waarin een plakkaat tegen de verkoop van madat 
of tabak vermengd met amphioen (opium) door Chinezen wordt
vernieuwd en aangevuldz.d.
Ordonnantie waarin de uitvoer van rijst en granen naar China 
wordt verboden, z.d.
Ordonnantie tegen het laten grazen van vee op publieke weiden 
en plaatsen, z.d.
Ordonnantie waarin het plakkaat tegen het afsteken van 
vuurwerk wordt gerenoveerd en aangevuld, z.d.
Plakkaat waarin een premie wordt uitgeloofd voor de eerste 
persoon die een hoeveelheid zijderupsen weet te kweken, z.d.
Handgeschreven verhandeling van N.N. over een kwestie dat 
tegen het meevoeren van andere en zwaardere goederen dan 
was toegestaan door de repatriërende raad François Witte van 
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Schooten en mevrouw Gaasbeek niets wordt gedaan terwijl over
een kleine afwijking in de bagage van de repatriërende raad 
Jacob Christiaan Pielat, wel bezwaar wordt gemaakt 1734
Ordonnantie waarin het dragen van quitasols wordt toegestaan 
aan onderkoopmannen en daaraan gelijkgestelden, z.d.
Plakkaat met bekendmaking van diverse artikelen uit de 
Generale Artikelbrief de zeevaart betreffende, 1743.
Plakkaat is ondertekent door de secretaris van het 
gouvernement te Colombo (Ceylon)
Plakkaat betreffende de openstelling van de theehandel tussen 
Batavia en Nederland, met aantekening in handschrift, 1743.
Instructie voor de hoofd-officieren ter zee, 1743.

382B Band II, met tafel, 1743-1760
Reglement op de lijkstatie te Batavia, 1743.
Conditien tegen het oprichten van een gepriviligieerd 
stadslogement, 1745.
Aanmerkingen over de suikermolens rondom Batavia, in 
Bantam, Cheribon en Java, 1750.
Ordonnantie op het inrichten van de begrafenisrollen en 
doodbriefjes, item de begravenissen van de officieren van de 
christen-inlandse militie en burgerij, 1754.
Aanmerkingen over Batavia's gesteldheid, naar aanleiding van 
de vraag van de Heren XVII over de oorzaak van de grote sterfte 
aldaar en wat tegen de plaag gedaan kon worden., 1753.
Extract-resoluties betreffende de "aanmerkingen over Batavia's 
gesteldheid", 1751.
Orderboek voor het garnizoen van Batavia en ressort, 1753.
Aanmerkingen over de Jaccatrase en Preanger landen, 1754
Plakkaat ter beteugeling van de pracht en praal, in 
tweevoud1754.
Consideratiën van gouverneur-generaal Jacob Mossel over de 
vermunting in Bengalen, de betaald wordende 
interestpenningen, het emplooy van Compagnies geld, de 
lijwaadhandel en de retouren voor Nederland, 1757.
Extract uit de notulen van de Heren XVII waarin het 
repatriërende dienaren verboden wordt om hun recht om een 
hoeveelheid goederen mee te nemen over te dragen aan 
anderen, met plakkaat van de Hoge Regering waarin dit wordt 
bekend gemaakt, 1757.
Zeilaanwijzingen voor de vaart van Bengalen naar Batavia in de 
maande maart en april, z.d.
Zeilaanwijzingen voor de vaart van de Ganges of Bengalen naar 
Batavia in de maand september, z.d.
Zeilaanwijzingen voor de vaart van Bengalen naar Batavia in de 
maanden maart en april, z.d.
Bekendmaking van een te houden jaarlijkse dank- en biddag op 
1 oktober,1757
Declaratoir van de raad Dethard van Rheden over de rechtzaak 
tussen hem en de curatoren van de boedel van wijlen Jacob 
Kool1757.
Nota van gouverneur-generaal Jacob Mossel betreffende het 
bestuur van Malakka, met resoluties van de Raad van Indië 
dienaangaande, 1758.
Handgescheven advies van de raad De Klerck op de 
aanmerkingen van gouverneur-generaal Jacob Mossel 
betreffende de actuele toestand van de Mallabaar, origineel, 
1758
Consideraties over de waarde van goud en zilver, en andere 
geldspecies in Indië, met inliggend een handgeschreven 
memorie van de Zeeuwse muntmeester Holtzaij, en een 
bevinding van de Middelburgse essayeur over Bataviase en 
inlandse roepies 1760
Instructie met ordonnanties ten aanzien van de burgerlijke 
samenleving van Chinezen in en om Batavia, 1760
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383 Extract-resolutie van den Raad van Indië betreffende een beschouwing van den 
Directeur-Generaal Van der Parra, over de vergaderingen van den Raad van Indië. 
Met bijlage.
1757 1 omslag

384 Geheime notulen van de vergaderingen van G.G. en Raden.
1774 1 omslag

385 Besluiten van G.G. en Raden der Hoge Indische Regering.
1776 - 1779 1 omslag

386 Extract-resolutien van de Raad van Indië betreffende de verkiezing van een 
aanvoerder van een expeditie naar Oost Java.
1717 1 omslag

387 Notulen van de vergadering van G.G. en Raden betreffende de verkiezing van een 
Gouverneur voor Ceylon.
1765 1 stuk

388A-388D Repertorium op de resoluties van Gouverneur-Generaal en Raden.
1698 - 1726 4 delen
388A letter A-C
388B letter C-E
388C letter E-P
388D letter P-S

389 Copie-brieven van Heren XVII aan Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia over 
verschillende zaken.
(1738) en 1741 1 omslag

390 Vertoog van J. de Roode oud-opperkoopman en schepen aan G. A. Valckenier, 
betreffende de consideratien van Van Imhoff over de Westerse comptoiren.
1739 1 omslag

391 Indische en Bataviase nouvellen.
1744, 1745 3 stukken

392 Memorie over den toestand der zaken van de Compagnie in Indië.
(circa 1750) 1 deel

393A-393B Bedenkingen over den "intrinsiquen" staat van de Compagnie in Indië door den 
Gouverneur-Generaal Mossel, met aanmerkingen hierop van den Raad extra-
ordinaris Van Riemsdijk en van Heren XVII. Met bijlagen.
1752 - 1755 1 band en 1 lias
393A Band
393B Lias

394 Stukken ontvangen uit Batavia betreffende de zaken in Indië.
1763, 1766 - 1773 1 omslag
Hierbij lijsten van schepen, van bevorderingen, van repatrierenden, van overledenen.

395 Overzicht van de zaken in Indië.
(1765) 1 stuk
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396 Copie-advies van den raad-ordinaris R. de Klerk op de consideratien van den G.G. 
Van der Parra d.d. 1763 mei 3 over de zaken in Indië.
1766 1 omslag

397 Copieën van stukken betreffende zaken in Indië. Met register en bijlagen.
1776, (1777) 1 omslag

398 Tafel op de beschrijving van Oost-Indië door Valentijn. Onvolledig.
zonder datum 1 deel

399 Statuten van Batavia. Door S. Radermacher van W.V. Helvitius, raad van justitie, 
ontvangen in 1739
1739 1 band

B Processen

B PROCESSEN

400 Copie-rapport van Mr. W.V. Helvitius, Raad ordinaris van Justitie, aan H.H. XVII over 
de zaak van den Advocaat Fiscaal van Nederlands Indië, I. van Schinnen, tegen A. 
Oostwald buitengewoon Raad van Indië, betreffende inkoop van thee.
1730 1 omslag

401 Stukken betreffende de zaak van den Gouverneur-Generaal Valckenier tegen G.W. 
van Imhoff, E. de Haeze en Van Schinnen.
1735 - 1748 1 omslag

402 Aantekening betreffende her recht van den Advocaat Fiscaal om zonder speciale 
last te ageren tegen een lid van de Hoge Regering of van den Raad van Justitie (in 
Indië).
zonder datum 2 exemplaren waarvan 1 een fragment

403 Stuk van R. de Klerk aan den G.G. Jacob Mossel betreffende revisie van een 
compendium der Mohammedaanse wetten.
1760 1 stuk

C Compagniesdienaren

C COMPAGNIESDIENAREN

404 Lijst van Compagniesdienaren te Batavia en hun tractement opgemaakt te Batavia.
1686 1 stuk

405 Lijst van personen, die uit Indië ontboden zijn.
(1731) 1 stuk

406 Lijsten van de leden der Hoge Regering in Indië, met het jaar van hun aanstelling.
1735, 1739 2 stukken

407 Lijsten van gequalificeerde personen in Indië.
1738 - c. 1754 1 omslag

408 Stukken betreffende insolvente boedels van in Indië overleden personen.
1740 - 1755 1 omslag

409 Totaal overzicht van Compagniesdienaren in Indië met hun inkomen en het aantal 
overledenen.
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1768 - 1769 1 stuk

410 Ranglijst der Compagniesdienaren in Indië.
zonder datum 1 stuk

411 Verhandeling betreffende de Compagniesdienaren op de verschillende Indische 
comptoiren en hun fraudes.
1796, 1797 1 stuk

412 Aantekening betreffende Raden van Indië.
zonder datum 1 stuk

413 Losse aantekeningen betreffende Cornelis de Wijs, koopman in Compagnies dienst.
1736 1 stuk

414 Aantekening betreffende eerherstel van den gewezen opperkoopman van het 
kasteel Batavia J. de la Fontaine.
zonder datum (1739) 1 stuk

415 Aanmerkingen betreffende het ambt van Directeur-Generaal in Indië en de 
verkiezing daartoe door P.A. van de Parra.
(circa 1755) 1 stuk

416 Aantekeningen betreffende de sterkte van het leger in Indië.
1738 - 1775 1 omslag

D Schepen

D SCHEPEN

417 Stukken betreffende de directe vaart van Nederland en Batavia op Bengalen.
1671 - 1750 1 omslag

418 Lijst van in Batavia aangekomen en vertrokken schepen.
1682 1 stuk

419 Stukken betreffende de vertrektijden, reisroutes en reistijden van retourschepen uit
Indië en China en betreffende de route om Schotland.
1686 - 1753 1 omslag

420 Stukken betreffende de beste route van de Kaap naar Ceylon en omgekeerd.
1714 - 1717, 1746 en 1759 1 omslag

421 Uittreksel uit den brief d.d. van Heren XVII aan G.G. en Raden betreffende het 
herstellen van schepen.
1730 februari 24 1 stuk

422 Instructies enz. door G.G. en Raden meegeven aan het retourschip Steenhoven, 
schipper H. van der Grippe.
1732 1 band

423 Lijst van de scheepsmacht in Indië met aantekening van de grootte en 
zeewaardigheid der schepen.
1738 1 stuk

424 Stukken betreffende de tocht van der Compagniesschepen Hervatting en Herstelder
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van Batavia naar Californië.
1746 - 1750 1 omslag

425 Instructie betreffende het saluut der schepen in Indië.
1752 1 stuk

426 Beschouwing betreffende de directe vaart van de Kaap naar Nederland.
1772 1 stuk

427 Lijst van de afstanden tussen Batavia en enige plaatsen in Indië. Met bijlage.
zonder datum 1 stuk

E Koophandel

E KOOPHANDEL

428 Copie-brief van Paulo van Soldt, koopman, aan de bewindhebbers betreffende den 
handel op China en Japan en brieven over andere plaatsen in Indië.
zonder datum (1603?) 1 omslag

429 Aantekeningen betreffende de handel in foelie en bepalingen daaromtrent 
getroffen.
1634 - 1732, 1741 1 omslag

430 Copie-brieven van den Gouverneur-Generaal Joan van Hoorn aan Heren XVII, en 
aan den oud-burgermeester van Amsterdam, Nicolaas Witsen, betreffende de 
verschillende cultures in Indië, in het bijzonder op Java, zo van de koffiecultuur.
1706, 1707 2 stukken

431 Copie-brief aan C. Hasselaar, directeur-generaal te Batavia betreffende het gewicht 
van een Japanse picol.
1730 1 stuk

432 Stukken betreffende Javaanse zijde.
1730 - 1731 1 omslag

433 Stukken betreffende het onderzoek van ertsen uit Makassar en Sumatra's Westkust
1733-1735, 1752 1 omslag
Als bijlage een kogeltje zilver. In 2018 fysiek afgezonderd onder inv.nr. 433A
433 Stukken
433A Kogeltje zilver

Niet raadpleegbaar

434 Bekendmaking van de Hoge Regering te Batavia betreffende het onder zekere 
voorwaarden vrijstellen van de theehandel tussen Indië en Nederland.
1743 1 stuk (gedrukt)

435 Stukken betreffende de suikercultuur en de suikerhandel in Indië.
1750, 1759 en 1762 1 omslag

436 Stukken betreffende de Amphioen-societeit.
1766 1 omslag

437 Aantekening over de koopmanschappen, die de verschillende delen van Indië 
uitvoeren en zelf nodig hebben.
zonder datum 1 stuk
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438 Aanwijzing betreffende het gebruik van Indische olieen.
zonder datum 1 stuk

439 Aantekening betreffende de wortel Ninsi uit "Genees-konstige oft werk-stellige 
oeffeningen" door Fred. Dekker. p. 791.
zonder datum 1 stuk

F Compagnieshuishouding

F COMPAGNIESHUISHOUDING

440 Extract uit de notulen van de vergadering van Heren XVII van november 1737 
betreffende wijn en bier voor het dispens der Compagniesdienaren in Indië, met 
memorie over de oorsprong van het dispens. Met bijlage.
1738 1 stuk

441 Memorie betreffende de huishouding van de Compagnie.
1738 - 1741 1 stuk (gedrukt)

G Finantien

G FINANTIEN

442 Generale winsten en lasten over Indië.
1678 - 1761 1 stuk

443 Lijst van het bedrag aan restanten over geheel Indië.
1678 - 1762 1 stuk

444 Copie-beschouwingen van Van Beuningen omtrent een instructie voor een 
rekenkamer te Batavia.
1688 1 stuk

445 Lijsten van de contanten en koopmanschappen in Indië aanwezig en vergelijkingen 
daartussen.
1694 - 1712, 1726 - 1734 1 omslag

446 Stukken betreffende de contanten naar Indië gezonden.
1698/'99 - 1709/'10 2 stukken

447 Korte samenvatting van den financielen staat van het Compagnies hoofdcomptoir 
te Batavia.
1699 - 1700 1 stuk

448 Aantekening betreffende de winsten op Batavia gemaakt.
1727 - 1728 1 stuk

449 Bedrag aan land- en scheepssoldijen in Indië betaald over de jaren 1732 - 1742
1732 - 1742 1 stuk

450 Balans op de Indische negotieboeken.
1733 - 1734 1 stuk

451 Stukken betreffende de heffing van de liberale gift van 10% in Indië.
1750 1 omslag

452 Winst en verliesrekening over geheel Indië.
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1758 1 stuk

453 Lijst van de winsten en inkomsten, de lasten en ongelden van de comptoiren in 
Indië.
1760 - 1761 1 stuk

454 Gedrukte stukken opgesteld door den oud directeur-generaal van Batavia H. 
Breton, aan Heren XVII betreffende het tekort in de "Groote Geld Kas" te Batavia.
1785 1 omslag

H Indische Muntwaarden

H INDISCHE MUNTWAARDEN

455 Stukken betreffende het slaan van duiten en ducatons met het Compagniesmerk.
1726 1 band

456 Beschouwingen betreffende de waarden van goud en zilver en van de Indische 
munten.
1730, 1740 en 1760 1 omslag

457 Memorie betreffende de munten in Indië.
1732 1 stuk

458 Stuk betreffende de proeven op verschillende Indische munten.
1740 1 stuk

459 Stukken betreffende de verschillende ropijen in Indië in gebruik.
1740 en 1772 1 omslag

460 Instructie voor Paulus Ribout, particulier essayeur in Nederlands Indië.
1748 1 stuk

461 Copie-brief van C.L. Senff aan den directeur-generaal Van der Parra betreffende het 
wegen van baren zilver in Indië.
1758 1 stuk

462 Aantekening uit de resoluties van Heren XVII d.d. 10 en 12 oktober 1764 betreffende 
het kopen en beproeven van baar goud en zilver.
1764 oktober 10 en 12 1 stuk

463 Gedrukte memorie van J. Temmink als antwoord op de memorien van C. van der 
Oudermeulen betreffende de duiten.
1785 1 stuk

464 Memorie wegens het essay gewicht van goud en zilver.
zonder datum 1 omslag

465 Prijscourant van goud, de reaal ter zwaarte van 24 karaat.
zonder datum 1 stuk

466 Stukken betreffende het smelten van metalen.
zonder datum 1 stuk

467 Specieboek van alle maten, gewichten en gelden in plaatsen waar de Compagnie 
handelt. Met index.
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17e eeuw 1 band
J De comptoiren in Indië

J DE COMPTOIREN IN INDIË
1 Bantam

1 BANTAM

468 Vertalingen van Franse brieven van den Fransen agent te Bantam Guiljen, aan de 
G.G. te Batavia en aan Paten Philippus Couplet betreffende ongeregeldheden in 
Bantam.
1682 1 lias

2 Batavia

2 BATAVIA

469 Extract uit de brief van Heren XVII aan G.G. en raden betreffende de bevordering 
van de handel der Chineezen op Batavia.
1719 1 stuk

470 Extract uit den generalen brief van den G.G. en Raden van Indië aan H.H. XVII, 
betreffende de verkiezing van den Raad Extra ordinaris Elias de Haze tot president 
der schepenen te Batavia.
1738 1 stuk

471 Copie-advies van J. Thiedens en E. de Haeze, raden ordinaris, aan G.G. Valckenier 
betreffende betere waterafvoer in Batavia.
1739 1 lias

472 Aantekening betreffende het in Batavia aanwezige geschut.
1742 1 stuk

473 Stukken betreffende de verpachting der Jacatrase domeinen.
1745, 1767 - 1769 3 stukken

474 Lijst der verbrande goederen in de Westzijdse pakhuizen te Batavia.
1752 1 stuk
Hierbij een verslag van het vergaan van het schip Geldermalsen uit China.

475 Stukken betreffende de Bataviase huishouding.
1755 - 1761 1 omslag

476 Stukken betreffende de werf en de manschappen, en het kwartier der 
equipagewerven te Batavia.
1762, 1776 1 omslag

477 Lijsten van overledenen te Batavia zo ook in de hospitalen aldaar.
1763 - 1772 1 omslag

478 Copieën van orders van het hoofd van 's Compagnies militie in Indië kolonel J.J. 
Feber betreffende verstrekking van onderhoud aan het garnizoen te Batavia.
1768 - 1769 1 stuk

479 Lijst van militairen te Batavia.
1772 1 stuk

480 Gedrukte ordonnantie betreffende de volksgezondheid in Batavia.
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1775 1 stuk

481 Stukken betreffende een beter bestaan der Compagniesdienaren en de Bataviase 
kolonie.
1776 1 omslag

482 Uitschrijving voor een dank- en bededag te Batavia.
1778 1 stuk (gedrukt)

483 Fragment van een brief van een Bataviase predikant aan S. Radermacher over de 
zaken in Batavia.
zonder datum 1 stuk

3 Bengalen.

3 BENGALEN.

484 Aantekening van de hand S. Radermacher betreffende Bengalen.
(1753) 1 stuk

485 Stukken betreffende de krijgsdaden van kapitein R. Siersma in Voor Indië.
1736 - 1742 1 omslag

486 Aantekeningen uit het rapport van den commanderenden kolonel van de expeditie 
in Bengalen Roussel, aan de Hoge Regering.
1759 1 stuk

4 Ceylon

4 CEYLON

487 Extract uit de secrete brieven van den gouverneur van Ceylon H. Berker aan H.H. 
XVII betreffende H. Zwaardecroon en H. Pijl.
1713 1 stuk

488 Stukken betreffende de finantiele toestand van Compagnies staat te Ceylon.
1715, 1763 - 1766 1 omslag

489 Extract uit een brief door den gouverneur Vuyst en raad op Ceylon aan H.H. XVII 
betreffende een droogte en eiland niet op de kaart aangegeven.
1728 1 stuk

490 Stukken betreffende de Gouverneur van Ceylon, Vuyst.
1729, 1730 1 omslag

491 Beschrijvingen van Ceylon.
(1730) 2 stukken

492 Brieven van I. van Stein van Gollenesse aan S. Radermacher betreffende de zaken 
op Ceylon.
1745, 1747 2 stukken

493 Copie van het vredesverdrag tussen de Compagnie en den keizer van Kandy.
1766 1 omslag

494 Extract uit een brief betreffende de zaken in Indië onder andere Ceylon, na 1770.
1770 1 omslag
Met bijlage: extract uit de Ceylonse memorie van Van Imhoff. 1740
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5 China

5 CHINA

495 Stukken betreffende de handel en vaart op China.
1595, 1690, 1726 - 1759 en zonder datum 1 omslag

496 Stukken betreffende Compagniesschepen bestemd voor de handel op China.
(1730) - 1738 1 omslag

497 Extract uit brieven van de hoofden der comptoirs in Japan en China betreffende de 
vlucht van baron Moriz Aladar van Bengora en enige Hongaren uit Siberië.
1771 1 omslag

6 Coromandel

6 COROMANDEL

498 Copie-instructie voor den gouverneur en raad van Coromandel door H.A. van Reede
tot Drakensteyn, heer van Mijdrecht, commissaris. Met repertorium.
1689 1 band
Ontbreekt

499 Berekening der winsten te Coromandel onder den gouverneur D. van Cloon.
1724 - 1728 1 stuk

7 Java Noord-Oostkust

7 JAVA NOORD-OOSTKUST

500 Stukken betreffende de zaak van P. Goodschalk, gewezen opperhoofd van Japara, 
betreffende een kistje goud van den soesoehoenan.
1708 - 1709 1 omslag

501 Copie-memorie d.d. 12 februari 1745 betreffende de verpachting der sabandarijen 
aan Java's Noordkust en de betaling der pacht in rijst.
1745 februari 12 1 stuk

8 De Kaap

8 DE KAAP

502 Stukken betreffende de Saldanhabaai.
1598 - 1611, 1723 - 1729, en zonder datum 1 omslag

503 Stukken betreffende de uitzending van landbouwsfamilies naar de Kaap en naar 
Indië.
1670 - 1715, en zonder datum

504 "Korte deductie" van W.A. van der Stel, gewezen gouverneur van de Kaap, 
geschreven als een verweerschrift tegen de klachten der Kaapse burgers, met 
contradeducties.
1707, 1712 3 banden

505 Copie-brief van M. de Chavonnes van de Kaap d.d. 1715 mei 11 aan Gouverneur-
Generaal en Raden van Indië, betreffende de seinen te Kaapstad voor de 
retourvloot van 1716
1715 mei 11 1 stuk

506 Stukken en orders van Heren XVII betreffende het vertuien van de schepen liggende
in de Tafelbaai.
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1729 - 1731 1 omslag
Ontbreekt

507 Lijst van burgers in de Kaapkolonie met hun maatschappelijke positie en finantiele 
omstandigheden, benevens lijst van sinds 1708 gerepatrieerden met hun finantiele 
omstandigheden.
1732 1 omslag

508 Copie-brief van Heren XVII aan het gouvernement aan de Kaap betreffende 
verschillende zaken.
1741 1 stuk

509 Copie-brief d.d. 1741 maart 21 van D. Van der Henghel (?), independent-fiscaal van 
de Kaap aan de Gouverneur van de Kaap H. Swellengrebel en de Politieke Raad 
betreffende het eigenmachtig optreden van den Gouverneur, in het bijzonder in het
geval van het ontslag van den vaandrig R.J. Abell.
1741 1 omslag

510 Brieven van den Gouverneur van de Kaap H. Swellengrebel aan S. Radermacher 
betreffende Kaapse zaken.
1745 2 stukken

511 Aantekening betreffende een resolutie van Heren XVII over de kleding van de 
Kaapse burger militie.
1745 1 stuk

512 Brieven van den Gouverneur aan de Kaap H. Swellengrebel aan S. Radernacher 
betreffende Kaapse zaken, in het bijzonder over de aanmatiging van Van Imhoff om
de Kaap onder zijn gezag te brengen in plaats van onmiddelijk onder de Heren XVII.
1746 2 stukken

513 Aantekening betreffende enige Kaapse ambtenaren.
1753(?) 1 stuk

514 Verantwoording van den independent-fiscaal aan de Kaap Mr. W.C. Boers. Met 
bijlagen.
1782 1 deel (gedrukt)

515 Memorie van de representanten van de Kaapse burgers aan Heren XVII.
1783 1 band (gedrukt)

516 Aantekening betreffende de vertrektijden uit de Tafelbaai.
1793 1 stuk

517 Copie-beschrijving van het land om de Tafelbaai door E.W. Cochius, landmeter.
zonder datum 1 stuk

9 Madagascar

9 MADAGASCAR

518 Stukken betreffende de slavenhandel op Madagascar.
1727, 1732 1 omslag
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10 Makassar

10 MAKASSAR

519 Stukken betreffende Makassar.
1738, 1765 1 omslag

520 Kort betoog in de zaak van J.D. van Clootwijk, gewezen gouverneur van Makassar 
over enige beschuldigingen tegen hem ingebracht.
1759 2 stukken

11 Malabar

11 MALABAR

521 Beschouwingen betreffende de kust van Malabar door Van Beuningen.
1684 1 stuk

522 Consideratien wegens het intrekken van enige Compagniescomptoiren op de kust 
van Malabar.
1684 1 stuk

523 Brief gericht tot Mr. C. van Gaasbeek, president van de Raad van Justitie te Batavia 
en de overige leden, betreffende den commandeur en den seconden op Malabar, J. 
de Jong en J. de Roode.
1733 1 stuk

524 Winst en verliesrekening van de comptoiren aan de kust van Malabar.
1758/'59 - 1760/'61 1 stuk

525 Extract uit brieven van Malabar.
1772 1 stuk

12 Malakka

12 MALAKKA

526 Copie-project tot verbetering van den handel op Malakka door D. Nolthenius.
1739 1 stuk

13 Mauritius

13 MAURITIUS

527 Consideratien betreffende het eiland Mauritius.
zonder datum 2 stukken

14 Mozambique

14 MOZAMBIQUE

528 Lijst van cargasoenen voor de kust van Mozambique.
zonder datum 1 stuk

15 Perzië

15 PERZIË

529 Brief van het comptoir in Perzië aan Heren XVII betreffende diverse zaken.
1682 1 stuk

530 Stukken betreffende de handel te Bassora.
1730 1 omslag
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531 Stukken betreffende het comptoir te Kareeck (Perzië).
1762, 1766 1 omslag

16 Queda

16 QUEDA

532 Brief van S. Depas aan S. Radermacher betreffende nieuwe tinmijnen in Queda.
1759 1 stuk

17 Sumatra's Westkust

17 SUMATRA'S WESTKUST

533 Copie van het contract d.d. 1684 juni 19 tussen den commandeur van Pandang, J. 
van Leene en de regenten van Priaman.
1684 juni 19 1 stuk

534 Lijst van zieken van een schip te Benkoelen in het hospitaal opgenomen.
1732 1 stuk

535 Copie-vertoog van I.I. Sas voor den raad-extra ordinaris W. Hendrix betreffende de 
Westkust van Sumatra.
1732 1 omslag

18 Suratte

18 SURATTE

536 Rapport over J. de Roth, oud-Gouverneur van Soeratte met als bijlage een overzicht
van de winsten in Soeratte gemaakt en een copie-brief van J. Pecock aan J. de Roth 
bij de overdracht van het Soeratse gouvernement.
(circa 1760) 1 omslag

19 Ternate

19 TERNATE

537 Memorie betreffende het proces tegen den gewezen gouverneur van Ternate, 
Abeleven.
zonder datum 1 stuk

20 Timor, Banjer en Rotti

20 TIMOR, BANJER EN ROTTI

538 Stukken betreffende Banjer, Timor en Rotti.
1757 en zonder datum 1 omslag
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III 1e W.I.C.

III 1E W.I.C.

539 Plakkaat van de Staten-Generaal, waarbij bekend werd gemaakt het aan de W.I.C. 
verleende octrooi.
1621 1 stuk

540 Plakkaat van de Staten-Generaal, waarbij de zoutvaart op Punto del Rey ook wordt 
betrokken in het octrooi van de W.I.C.
1622 1 stuk (gedrukt)

541 Plakkaat van de Staten-Generaal en de Staten van Zeeland waarbij zij alle schippers 
enz. verbieden zonder toestemming van de bewindhebbers iets te lossen uit de 
schepen der W.I.C.
1632, 1642 2 stukken

542 Particuliere notulen van de Vergaderingen van Heren XIX..
1634 1 deel

543 Pretensiën van Kamer Zeeland tegenover de andere Kamers betreffende de 
egalisatie.
1639 1 stuk

544 Stukken betreffende Brazilië.
1641 - (1654) en zonder jaar 1 omslag

545 Rapport van de Commissarissen over hun besprekingen betreffende de zaken van 
het pas veroverde St. Paulo de Loanda.
1642 1 stuk

546 "Vrijheden ende Exemptien" door de W.I.C. toegestaan aan degenen, die naar 
Brazilië willen emigreren.
1644 1 stuk

546A Petitie van de gemeenschap van Nieuw-Nederland aan de Staten Generaal, 
ondertekend door elf huidige en voormalige leden van de Raad van Negen
26 juli 1649

547 Copie van het reglement van vrijheden d.d. 4 april 1645, door de W.I.C. verleend aan
allen, die zich in Brazilië zullen willen vestigen.
1699 1 stuk

548 Stukken betreffende het verbeteren van de vaart op Brazilië, Angola, Guinea en St. 
Thomé.
1646 1 omslag

549 Extract uit de secrete notulen van Kamer Zeeland betreffende het ontslag wegens 
bezuiniging, van één der advocaten.
1651 1 stuk

550 Extract uit de secrete notulen van de vergadering van Heren XIX, inhoudende het 
formulier voor een geloofsbrief voor een afgevaardigde naar de kust van Afrika.
1657 1 stuk
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551 Copie van de inventaris van de bezittingen der W.I.C. ter Kamer Zeeland? bij de 
opvolging van Pieter Boddaert als thesaurier.
1666 1 stuk

552 Copie-request van Nicolaas de Galatero aan de gecommitteerden van Kamer 
Zeeland ter Vergadering van Heren XIX te Amsterdam, met het verzoek om 
benoemd te worden tot scheepsboekhouder voor 1674 (oude W.I.C.).
1674 1 stuk



58 Radermacher 1.10.69

IV 2e W.I.C. in Nederland.

IV 2E W.I.C. IN NEDERLAND.
A Algemeen Bestuur van de 2e W.I.C.

A ALGEMEEN BESTUUR VAN DE 2E W.I.C.
a Algemene Zaken

A ALGEMENE ZAKEN

553 Concepten voor een octrooi voor een nieuw op te richten W.I.C. met aantekeningen 
van de bewindhebbers daarop.
(circa 1674) 2 stukken (gedrukt)

554 Stukken betreffende de verlenging van het octrooi der W.I.C.
1730 1 omslag (deels gedrukt)

555 Notulen van de vergaderingen van hoofdparticipanten ter verkiezing van 
bewindhebbers voor de West Indische Compagnie.
1674 november 28 - 1721 maart 19 1 lias
Johan Radermacher werd aangesteld 1674 december 1

556 Korte notulen (aantekening van de belangrijkste zaken behandeld) van de 
Vergadering van Heren X van 12 april 1706 - 20 november 1720
1706 april 12- 1720 november 20 1 deel

557 Punten van beschrijving van de vergaderingen van Heren X. Met bijlagen.
1720, 1721 - 1729 1 lias en 1 stuk

558 Project opgesteld door de bewindhebbers van de W.I.C. om deze Compagnie samen
te smelten met de O.I.C.
(circa 1709) 1 stuk (gedrukt)

559 Advies van de bewindhebbers van de W.I.C., Kamer zeeland, betreffende het redres 
van de Compagnie.
1712 1 stuk (gedrukt)

560 Lijsten van goederen, die de scheepsofficieren in dienst der W.I.C. op hun reis 
mogen meenemen.
1720 4 stukken (gedrukt)

561 Formulier van een commissiebrief afgegeven door de vergadering van Heren X, 
waarbij zij den kapitein van een particulier schip toestaan handel te drijven op een 
bepaald gedeelte van het gebied der W.IC.
(c. 1727) 1 stuk (gedrukt)

562 Brief van S. Radermacher aan P. Mourelyon, betreffend de verkiezing van 
bewindhebbers der W.I.C. Kamer Zeeland. Met bijlage.
1748 1 omslag
De bijlagen bevatten extract-resolutien van de steden Middelburg, Vlissingen en Tholen 1676 - 1700 
over deze verkiezing.

b Financien

B FINANCIEN

563 Stukken betreffende de verkoop van actien van de W.I.C.
1675 1 omslag
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564 Stukken betreffende de finantien der W.I.C.
1675 - 1728 1 omslag

565 Berekening van de schade en onderhoudskosten der kolonie en het bedrag aan 
uitkeringen.
1675 - 1730 1 stuk

566 Uittreksel uit de negotieboeken betreffende de ontvangsten van de tollen van het 
zout uit Portugal der respectieve Kamers en de uitkeringen van Kamer Amsterdam 
aan Kamer Zeeland betreffende haar aandeel in deze tollen.
1677 - 1699 1 stuk

567 Staten van de verschillende Kamers der W.I.C. tot het vaststellen van de equipage.
1677 1 omslag
Hierbij generale staten, en een generale balans 1676

568 Generale staten van de W.I.C.
1722, 1728 2 stukken

569 Lijst van het kapitaal in actien der participanten in de verschillende Kamers.
1728 1 stuk

570 Berekening van de tegenwoordige waarde der bezittingen en schulden van de oude 
W.I.C. Kamer Zeeland overgegaan op de nieuwe.
1728 1 stuk

571 Concept-reglement met het doel de lastgelden en recognitien in al de Kamers op 
dezelfde wijze te innen.
na 1730 augustus 8 1 stuk

572 Berekening van de som die men aan de W.I.C. zou moeten betalen voor de 
toestemming om met schepen binnen haar gebied handel te drijven.
(circa 1732) 1 stuk

573 Lijst van de recognitie betaald voor de uitgaande schepen en de napremie voor de 
thuiskomende schepen.
zonder jaar 1 stuk

574 Formulier voor de verzekering der goederen aan boord vervoerd.
zonder jaar 1 stuk

c Schepen

C SCHEPEN

575 Lijst der uitgelopen schepen van de verschillende Kamers der W.I.C., verdeeld naar 
de soorten van schepen, met een aantekening omtrent bestemming, schipper, data 
van aankomst en vertrek enz.
1714 - 1728 1 deel

576 Lijsten van schepen van alle Kamers der W.I. Compagnie met een aantekening 
betreffende hun lengte in voeten, jaar van aanbouw, bemanning enz.
1720 - 1729 1 omslag
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B Kamer Zeeland

B KAMER ZEELAND

577 Notulen van de vergaderingen van de Bewindhebbers der W.I.C. ter Kamer Zeeland 
van de hand van S. Radermacher.
1721 mei 1 - 1728 september 16 1 lias

578 Chronologische tafel op de notulen van Kamer Zeeland.
1674 - 1726 1 stuk

579 Balans en verkorte balans van de W.I.C. ter Kamer Zeeland gesloten.
1677 1 stuk

580 Copie-rapport over het wedervaren van het schip de Jonge Indiaan en de 
behandeling van de reders van dit schip van de kant van de bewindhebbers van de 
Kamer Zeeland.
(circa 1690) 1 stuk

581 Memories betreffende de tractementen, emolumenten en voordelen door 
verschillende bedienden van Kamer Zeeland en Kamer Amsterdam genoten.
1726 2 stukken

582 Stukken betreffende het schip Rusthof van Kamer Zeeland en de lading slaven 
overgebracht van Afrika naar St. Eustatius.
1726 - 1727 1 omslag

583 Aankondiging van Kamer Zeeland om een openbare aanbesteding van een aantal 
goederen aan te kondigen.
1729 1 stuk (gedrukt)

584 Formulieren van Kamer Zeeland van het departement van de thesaurie.
17e en 18e eeuw 1 omslag (gedrukt)

C Kamer Amsterdam

C KAMER AMSTERDAM

585 Berekening der belening op actien door de Kamer Amsterdam.
1722 - 1725 1 stuk

586 Rekening-courant van de Kamer Amsterdam bij het maken van het redres.
1723 1 stuk
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V 2e W.I.C. in Afrika en Amerika

V 2E W.I.C. IN AFRIKA EN AMERIKA
a Kust van Guinea

A KUST VAN GUINEA

587 Copie-brief d.d. 23 november 1679 van den Directeur-Generaal op de kust van 
Guinea, Heereman Abramsz., aan de Bewindhebbers met een beschrijving van de 
kust van Guinea.
1679 november 23 1 stuk

588 Stukken betreffende de Slavenhandel op de Kust van Guinea.
1680 - 1768 en zonder datum 1 omslag

589 Copie van het contract d.d. 21 februari 1701 gesloten tussen den Directeur-Generaal 
van de W.I.C. op de kust van Guinea, J. van Sevenhuysen, met de agenten van de 
Koninklijke Engelse Afrikaanse Compagnie.
1701 februari 21 1 omslag

590 Copie van de overeenkomst d.d 14 augustus 1703 tussen de Engelse, de Pruisische 
en de Nederlandse Compagnie op de Afrikaanse kust om zich samen tegen de 
Fransen te verdedigen.
1703 augustus 14 1 stuk

591 Stukken betreffende geschillen tussen Portugal en de W.I.C. over de handel aan de 
Kust van Guinea.
1723 - 1730 1 omslag
Bijlagen: een uittreksel uit het vredesverdrag van deRepubliek met Portugal betreffende de 
kolonien, 1660
een memorie van de schuld van de Portugees-Afrikaanse W.I. Compagnie aan de W.I.C., 1701 - 1702

592 Plakkaten van de W.I.C. tegen de particuliere handel op de Kust van Guinea.
1715 en zonder datum 2 stukken (gedrukt)

593 Copie van de verklaring d.d. 7 april 1723 van den oppercommies en den boekhouder
van St. George d'Elmina over de verantwoording van de 10% recognitie der 
Portugezen door de oud Directeur-Generaal van de Kust van Guinea, W. Buttler.
1723 april 7 1 stuk

594 Aantekeningen betreffende de slechte toestand van de Nederlandse handel aan de 
Kust van Guinea.
1728 - 1729 1 stuk

595 Copie-instructie d.d. 12 oktober 1729 van de Heren X voor den Directeur-Generaal 
aan de Kust van Guinea en de Raad.
1729 oktober 12 1 stuk

596 Stukken betreffende het verlenen van de vrije vaart op de kust van Afrika en 
Amerika onder betaling van een recognitie aan de W.I.C.
1729 - 1734 1 omslag

597 Lijsten getrokken uit de soldijboeken van alle Kamers betreffende 
Compagniesdienaren aan de Kust van Guinea gestorven en wier plunje is verkocht.
1731 - 1736 1 omslag
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598 Protesten van belanghebbende in de vaart op de kust van Afrika tegen het besluit 
van Heren X om hun bedienden op de Kust van Guinea vrije handel te verlenen.
1744 2 stukken

599 Lijst der Hollandse, Engelse en Deense forten langs de Kust van Guinea.
18e eeuw 1 stuk

600 Lijst der verschillende compagniesdienaren op de Kust van Guinea met hun 
inkomen.
zonder datum 1 stuk

b Arguin

B ARGUIN

601 Brief van den commandeur van Arguin (Porto Dorco) aan de kust van Afrika aan 
Kamer Zeeland betreffende de zaken aldaar.
1675 1 stuk

602 Copie van een verdrag d.d. 17 mei 1724, gesloten tussen de W.I.C. en den sheik Aly 
Schandora van Porto Dorco bij Arguin aan de Kust van Afrika gericht tegen de 
Fransen. Arabische en Nederlandse tekst.
1724 mei 17 1 stuk

c Kust van Guyana

C KUST VAN GUYANA

603 Stukken betreffende de geschikte medicijnen voor de slaven op de plantages aan 
de Kust van Guyana.
1683 en 1686 2 stukken

d Suriname

D SURINAME

604 Verslag van het in beslag nemen van het schip Anna Maria op de rivier Suriname.
1679 1 stuk (gedrukt)

605 Conditien, waaronder de W.I.C., de stad Amsterdam en den Heer van Sommelsdijk 
ieder voor 1/3 deel aaneemt in het bezit van de kolonie Suriname.
1683 1 stuk (gedrukt)

606 Extract uit de notulen der Societeit van Suriname d.d. september - december 1685 
betreffende de verkoop op slaven en andere zaken.
1685 september - december 1 stuk

607 Extract uit de notulen d.d. 8 maart 1686 van de Staten van Zeeland betreffende het 
verlenen van een subsidie aan Kamer Zeerland voor Suriname.
1686 maart 8 1 stuk

608 Uittreksel uit de brief d.d. 8 juli 1686 van den Heer van Sommelsdijk betreffende 
het zenden van look uit Suriname naar Nederland.
1686 juli 8 1 stuk

609 "Consideratien van Bewinthebberen der Generale Geoctroyeerde West Indische 
Compagnie deser landen over de directie van de Colonie van Suriname ende het 
Gouvernement van den Heer van Sommelsdijk aldaar". Met bijlagen.
(circa 1687) 1 deel (gedrukt)
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610 Inventaris van de plantage Macriabo in Suriname, toebehorende aan Adriaan de 
Les.
1688 1 stuk

611 Request (gedrukt) van enkelen der voornaamste belanghebbenden en eigenaars 
van plantages in Suriname aan de Staten-Generaal verzoekende een vrije aanvoer 
van negerslaven. Met bijlagen.
(1718) 1 omslag

612 Aantekening betreffende het benodigde materiaal voor een suikermolen op te 
stellen door Beddeloo in Suriname.
zonder datum 1 stuk

613 Formulieren tot het aanvragen van toestemming aan de Societeit van Suriname om
met een schip daarheen te gaan.
zonder datum 1 omslag (gedrukt)

e Berbice

E BERBICE

614 Gedrukt Request van A., J. en C. van Peres aan de Staten van Zeeland, verzoekende 
herstel van hun eigendomsrechten op Berbice.
(c. 1715) 1 stuk

615 Stukken betreffende het verzoek van de Directeuren van Berbice aan de Staten-
Generaal om Berbice voor een ieder open te stellen.
1730 - 1731 1 omslag

f Essequebo

F ESSEQUEBO

616 Stukken betreffende Essequebo en het beheer van de kolonie door Kamer Zeeland.
1666 - 1691 1 omslag

617 Extract uit de notulen van Heren X d.d november en december 1685 betreffende 
Essequebo.
1685 november en december 2 stukken

618 Aantekeningen betreffende de toestanden in Essequebo.
(circa 1690) 1 omslag

619 Stukken betreffende suikerplantages (aanplant, slaven, werktuigen) in Essequebo.
(circa 1690) 1 omslag

620 Lijst van retourschepen uit Essequebo en de hoeveelheid suiker uit die schepen 
uitgedeeld aan verschillende personen.
1700 - 1723 1 stuk

621 Lijst van al de Compagniesdienaren aangesteld door Kamer Zeeland in Essequebo.
1700 1 stuk

622 Memorie aan de Staten van Zeeland betreffende de onbehoorlijke behandeling der 
vrije ingezetenen van Essequebo van de kant van de W.I.C. Kamer Zeeland.
1714 1 stuk
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623 Aantekeningen betreffende de kolonie Essequebo.
(circa 1714) - (circa 1728) 1 omslag

624 Memorie betreffende het hoofdgeld der slaven op de Compagniesplantages in 
Essequebo.
1720 1 stuk

625 Stukken betreffende een nieuw te bouwen fort op Vlaggeneiland bij Essequebo.
1721, 1723 3 stukken

626 Extract uit de resoluties d.d. 5 december 1726 gehouden ter vergadering van de 
bewindhebbers der W.I.C. Kamer Zeeland, waarbij H. van Grevenhoek wordt 
aangesteld tot predikant in Essequebo.
1726 december 5 1 stuk

627 Copie van het request met bijgevoegde memorie d.d. 7 februari 1728 van P. 
Lispensier aan de W.I.C. Kamer Zeeland om benoemd te worden als directeur van 
een suikerplantage in Essequebo.
1728 februari 7 1 omslag

628 Stukken betreffende Essequebo en de bijzondere rechten, die Kamer Zeeland 
meende op deze kolonie te hebben.
1750-1753 1 band

629 Voorlopige conditien, waaronder de bewindhebbers van de W.I.C. de kolonien 
Essequebo en Boumeron aan particulieren zouden willen overlaten.
zonder datum 1 stuk

630 Lijst der slaven gebruikt door de W.I.C. in Essequebo.
zonder datum 1 stuk

g Curaçao, St. Eustatius en St. Thomas

G CURAÇAO, ST. EUSTATIUS EN ST. THOMAS

631 Gedrukte memorie van den gewezen Commandeur can St. Eustatius en Saba, I. 
lamont aan Heren X bestemd om de beschuldigingen tegen hem te weerleggen. 
Met bijlagen.
1706 1 deel

632 Lijsten van de recognitiegelden door Kamer Amsterdam ontvangen van schepen 
uitvarende naar Curaçao, St. Eustatius, St. Thomas en andere plaatsen.
1724 - 1726 4 stukken

633 Copie van een brief d.d. 22 november 1729 van de hoofden van St. Eustatius aan 
Kamer Amsterdam betreffende de zaken aldaar.
1729 november 22 1 stuk
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VI Zeeuwse Commercie Compagnien

VI ZEEUWSE COMMERCIE COMPAGNIEN

634 Stukken betreffende de renteverlaging van de Commercie, Navigatie en Assurantie 
Compagnien in Veere.
1720 1 omslag

635 Stukken betreffende de Commercie Compagnie te Middelburg.
1720 - 1761 1 omslag
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VII Varia

VII VARIA

636 Brief van D. Sandra aan S. Radermacher betreffende Turkse passen.
1733 2 stukken

637 Stukken betreffende de terechtstelling van den koffiedief Pieter Morteel te Brugge.
1749 2 stukken

638 Alfabetische lijst van verschillende steden met het aantal geboorten en overledenen
en aldaar ingekomen schepen.
1765 1 deel
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