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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
West-Indisch Comité
Periode:
1791-1805
1795-1800
Archiefbloknummer:
K23020
Omvang:
254 inventarisnummers31,00 meter
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans gesteld.
Soort archiefmateriaal:
Normale gescheven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en
Ontvanger-Generaal
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement
Amsterdam
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement
Commercie en Finantie
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement
Militie en Defensie
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement
Politie en Justitie
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement
Rotterdam
Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Departement
Zeeland
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van het comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de kust van Guinea en
America (1795-1800) bevat met name resoluties met de toegangen en bijlagen, en stukken uit de
geheime archieven van de directie van het West-Indisch comité. Vergelijkbare documenten zijn
bewaard gebleven van de afdelingen van het Comité, nl. Politie en Justitie, Militie en Defensie en
Commercie en Finantiën.
De rubrieken stedelijke gedeputeerden en ambtenaren van de departementen Amsterdam en
Middelburg bevatten eveneens resoluties met de toegangen daarop en bijlagen.
De stukken uit de koloniën (Suriname, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en de Kust van Guinea)
zelf zijn zeer divers, het betreft verzoekschriften, brieven, resoluties, persoonslijsten en financiële
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documenten en journalen van gouverneurs, waaronder Jurriaan François de Frederici (1751- 1812)
die strijd voerde tegen de marrons.
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Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.
Materiële beperkingen

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

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de
volgende stappen te volgen:
1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
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, West-Indisch Comité, nummer toegang 2.01.28.01,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, West-Indisch Comité, 2.01.28.01, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Oprichting

OPRICHTING
In 1791 werd de West-Indische Compagnie ontbonden en werden haar bezittingen en schulden
overgenomen door de Staten-Generaal. De Staten-Generaal belastten het College van
Gedeputeerden tot de West-Indische Zaken als directie ad interim met het beheer van de WestIndische koloniën. Op 13 november 1792 begon het definitieve bestuur, de Raad der Koloniën, met
zijn werkzaamheden. 1
Drie jaar later werd door de gecommitteerden van Holland in de Staten-Generaal voorgesteld
bestuurlijke eenheid in het beheer van de koloniën te creëren door de Raad der Koloniën samen te
voegen met de colleges die de koloniën Suriname en Berbice beheerden, de Sociëteit van
Suriname en de Directie van Berbice. 2 Dit voorstel werd op 9 oktober 1795 aangenomen en op 1
november 1795 begon het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van
Guinea en in America (hierna te noemen het West-Indisch Comité) met zijn werkzaamheden. 3
Organisatie en taken

ORGANISATIE EN TAKEN
De bestuurlijke organisatie en de taken van het West-Indisch Comité zijn in grote lijnen vastgelegd
in de resolutie van de Staten-Generaal van 9 oktober 1795 waarmee tot de oprichting van het
West-Indisch Comité werd besloten en in het generaal reglement dat de directie van het WestIndisch Comité zelf vaststelde op 5 november 1795. 4
De Staten-Generaal droegen het West-Indisch Comité de volgende werkzaamheden op: "de
directie (...) over alle dezelve coloniën en bezittingen, te weeten over de militie, die in dezelve tot
defensie zoude mogen worden gebruikt, fortificatien, magazynen, arsenalen, hospitaalen,
geldmiddelen, en voorts alles wat daar toe, of tot de directie van den handel der voorsz coloniën
met het moederland eenigzints behoord, en derhalven ook over alle expeditien van het nodige,
dat tot het formeeren of aanvullen der onderscheidene magazynen eenigzints zou behooren."
In het generaal reglement werden de door de Staten-Generaal opgedragen taken als volgt
geconcretiseerd: het adviseren van de Staten-Generaal over de benoeming van gouverneurs,
opperhoofden en chefs der militie in de koloniën; het benoemen en aanstellen van alle andere
ambtenaren in de koloniën; het adviseren van de Staten-Generaal in gewichtige zaken; het
besturen en verdedigen van de koloniën; het verrichten van alle andere taken die het behoud en
het welzijn van de koloniën waarborgen.

1
2

3
4

Algemeen Rijksarchief (ARA), Den Haag, inventaris van het archief van de Directie ad interim/Raad der Koloniën,
nummer toegang 1.05.02.
ARA, inventaris van het archief van de Staten-Generaal, 1464-1796, nummer toegang 1.01.03, inventarisnummer
3862, resolutie 18 maart 1795. Zie eveneens inv.nr. 3863, resolutie 27 juli 1795, 5 september 1795, 9 oktober 1795,
23 oktober 1795. De archieven van de Sociëteit van Suriname (nummer toegang 1.05.03, 1.05.04.01-1.05.04.06) en
de Directie van Berbice (nummer toegang 1.05.05) bevinden zich in het ARA.
ARA, Staten-Generaal, 1464-1796, 1.01.03, inv.nr. 3863.
ARA, Staten-Generaal, 1464-1796, inv.nr. 3863; ARA, inventaris van de archieven van het Comité tot de zaken van
de koloniën en de bezittingen op de kust van Nieuw Guinea en in America, (1791) 1795-1800 (1801), nummer
toegang 2.01.28.01, inv.nrs. 148, 308.
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De directie van het West-Indisch Comité zetelde in Den Haag en telde 21 leden. Twee daarvan
werden benoemd door de Staten-Generaal, zes door Amsterdam en drie door de provincie
Zeeland. Gelderland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen werden elk door twee leden
vertegenwoordigd. De directie vergaderde eenmaal per week; het presidium rouleerde elke acht
dagen.
In administratieve zaken werd de directie bijgestaan door een secretaris en verschillende klerken.
De advocaat-fiscaal trad op als aanklager namens de overheid in geval van ambtsmisdrijven door
burgerlijk en militair personeel. De ontvanger-generaal beheerde de inkomsten en uitgaven en
stelde de jaarrekening vast die door de Generaliteits Rekenkamer moest worden goedgekeurd. De
secretaris, de advocaat-fiscaal en de ontvanger-generaal werden benoemd door de StatenGeneraal. Daarnaast was er een boekhouder-generaal, onder meer belast met het vervaardigen
van de generale boeken en de controle op de financiën van de stedelijke departementen en de
koloniale besturen.
Zoals gebruikelijk bij een meerhoofdige bestuursvorm werd de directie in de besluitvorming
ondersteund en wel door drie departementen (afdelingen). Op verzoek van de directie
onderzochten zij ingekomen stukken en gaven hierover advies. Het Departement van Politie en
Justitie droeg zorg voor "het huishoudelijk bestier" van de koloniën (de slaven, de ambtenaren, de
administratie), het Departement van Commercie en Finantiën hield zich bezig met de handel in en
met de koloniën en met de financiën en het Departement van Militie en Defensie was belast met
de defensie van de koloniën.
De drie departementen werden gevormd door de 21 leden van de directie. Elk departement telde
dus zeven leden. Zij vergaderden dagelijks; het presidium rouleerde elke acht dagen. De
administratieve ondersteuning lag in handen van een substituut-secretaris, bijgestaan door
klerken.
Een enkele maal formeerde de directie voor het voorbereiden van besluiten (ad-hoc-)commissies,
eveneens bestaande uit leden van de directie. Deze commissies bereidden veelal één besluit voor,
maar er waren er ook die langer functioneerden, zoals het Groot Besogne en de Geheime
Personele Commissie voor de Defensie van de West-Indische Koloniën.
Voorts waren in Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hoorn en Enkhuizen, en in Groningen
stedelijke departementen, ook wel (buiten)comptoiren genaamd. Deze stedelijke departementen
waren belast met het uitvoeren van de door de directie genomen besluiten en het in banen leiden
van het dagelijks verkeer met de koloniën: de vaart op, de bevoorrading van en de handel met de
koloniën. Hiervan moest regelmatig verantwoording worden afgelegd aan de directie, onder meer
door het opstellen van een maandelijks overzicht van inkomsten en uitgaven. Daarnaast waren de
stedelijke departementen bevoegd besluiten te nemen aangaande hun huishoudelijk bestuur,
indien deze niet strijdig waren met het generaal reglement van het West-Indisch Comité. 5
De stedelijke departementen werden bestuurd door een aantal van de 21 directieleden: in
Amsterdam bevonden zich vier gedeputeerden en in Rotterdam (het departement Maze),
Middelburg, Hoorn en Enkhuizen (het departement Noorderkwartier), en Groningen (het
departement Stad en Lande) twee. Zij vergaderden doorgaans tweemaal per week.
De administratie werd verzorgd door een substituut-secretaris, een boekhouder en klerken. De
departementen konden ook andere functionarissen tot hun gelederen rekenen, zoals een kassier
en een commies van expeditie.
5

ARA, West-Indisch Comité, (1791) 1795-1800 (1801), inv.nr. 148, reglement voor de betrekkingen tussen de directie
en de stedelijke departementen.
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Rechtsgebied

RECHTSGEBIED
Alle Nederlandse overzeese gebiedsdelen ten westen van Kaap de Goede Hoop behoorden tot het
rechtsgebied van het West-Indisch Comité. 6 De grootste kolonie die onder zijn gezag stond was
Suriname. Van augustus 1799 tot 1802 werd Suriname door de Engelsen bezet, maar de
Nederlandse gouverneur-generaal aldaar bleef in deze periode in functie. In het huidige Brits
Guyana lag de kolonie Berbice, met als voornaamste nederzetting Nieuw-Amsterdam, gevormd
rondom Fort Nassau. In 1796 verloren de Nederlanders deze kolonie aan de Engelsen. Slechts in
1802-1803 werd het Nederlandse bewind hier voor korte tijd hersteld. Eveneens in Brits Guyana
lagen Demerary en Essequibo, die sinds 1787 één kolonie vormden. 7 In het Caribisch gebied
konden Curaçao, Bonaire en Aruba tot het bezit worden gerekend. Bonaire en Aruba waren
onderhorig aan Curaçao. In 1800 werden deze eilanden door de Fransen bezet. Ook St. Eustatius,
St. Maarten en Saba vormden één kolonie, waarbij de laatste onderhorig waren aan St. Eustatius.
Deze kolonie werd reeds in april 1795 door de Fransen veroverd, maar bleef onder bestuur van een
Nederlandse kapitein-commandant. Ten slotte behoorde de Kust van Guinea, aan de westkust van
Afrika, tot het terrein van het West-Indisch Comité. Deze kolonie bestond uit het hoofdfort St.
George d'Elmina, gelegen in het huidige Ghana, en een aantal buitenforten en het omringende
land.
Opheffing

OPHEFFING
Reeds in februari 1797 werd gesproken over het oprichten van een nieuw administratief bestuur
over de koloniën: de representanten Floh c.s. kregen van de Nationale Vergadering de opdracht
voor de nieuwe staatsregeling een "titul" voor de koloniën te ontwerpen. Enkele maanden later
presenteerden zij dit ontwerp, waarin over het bestuur van de West-Indische koloniën werd
geconcludeerd: "Er zal steeds een afzonderlijk administratief bestuur hier te lande over deze
gewigte bezittingen, en den West-Indischen handel plaats hebben, het welk met de directie van
alle zaaken dien aangaande belast zal zijn; en zal de volgende Wetgeevende Vergadering
dienvolgens gehouden zijn ten opzigte der inrigtingen van het tegenwoordig plaatshebbend
administratief bestuur zoodanige verbeteringen en bezuinigingen, zoo ten opzichte van het getal
der leden en amtenaaren, als anderzins, daar te stellen, als met het belang der Coloniën en van het
moederland meest overeenkomstig geoordeeld zullen worden." 8 Het is wellicht niet toevallig dat
in de daaropvolgende maanden veel kritiek op het West-Indisch Comité te beluisteren is.
Aanleiding hiervoor was het feit dat het West-Indisch Comité niet in staat was enkele
wisselbrieven ten behoeve van de militie in St. Eustatius en St. Maarten te voldoen. Daarom stelde
de Nationale Vergadering een onderzoek in naar de werkzaamheden van het West-Indisch Comité.
De conclusies lieten niets te raden over. Men constateerde een "volstrekt willekeurige en geheel
wanordelyke directie van zaken in het huishoudelyk bestuur". Bovendien werd gesproken van een
"verderffelyke en onbehoorlyke inrichting": de dubbelrol die enkele leden speelden, namelijk die
van directielid en die van stedelijk gedeputeerde, belemmerde de werkzaamheden die het hoogste
gezag aan het West-Indisch Comité had opgedragen. Deze leden, veelal kooplieden, lieten in hun
besluitvorming als directielid hun persoonlijke financiële belangen als stedelijke gedeputeerde
prevaleren. Zodoende lag het werkelijke bewind niet bij de directie, maar bij de stedelijke
departementen. Om aan deze situatie een einde te maken besloot men uiteindelijk het "gebrekkig
en bedorven bestuur der Coloniën", dat inmiddels evenals alle andere comités der uitvoerende
macht door de Constituerende Vergadering was gelast haar werkzaamheden provisioneel voort te
zetten 9 , per 1 april 1798 op te heffen. De directieleden en alle ambtenaren werden ontslagen,
6
7
8
9

Zie bijlage 2 voor kaarten van het rechtsgebied.
De naam Demerary is afgeleid van de rivier genaamd Demerara en daarom wordt deze kolonie tegenwoordig
ook wel met deze naam aangeduid.
Decreten der Nationale Vergadering representerende het Volk van Nederland, 3 februari 1797, 11 april 1797, 22
april 1797, 17 mei 1797.
Decreet van de Constituerende Vergadering, 22 januari 1798.
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maar mochten hun werkzaamheden blijven voortzetten totdat een nieuw bestuur zou worden
ingesteld. 10 Zo'n vaart liep het echter niet. Het West-Indisch Comité zette zijn werkzaamheden na 1
april 1798 voort. In juli van dat jaar trad weliswaar de Staatsregeling van het Bataafse volk 1798 in
werking, waarin nogmaals het einde van het West-Indisch Comité en de oprichting van de Raad
der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen werd aangekondigd, maar het duurde tot 29
december 1800 voordat het West-Indisch Comité werd opgeheven en vervangen door deze Raad. 11
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De directie van het West-Indisch Comité, haar departementen met een adviserende rol, (adhoc-)commissies en ambtenaren resideerden in Den Haag. Waar in Den Haag is echter niet
bekend. Het departement Amsterdam zetelde in het West-Indisch huis te Amsterdam, het
departement Middelburg in het voormalige onderkomen van de West-Indische Compagnie aan de
Lange Delft te Middelburg.
Uit het onderzoek dat in 1797 en 1798 door achtereenvolgens de Nationale Vergadering en de
Constituerende Vergadering werd ingesteld naar het functioneren van het West-Indisch Comité,
kwam onder meer naar voren dat de administratie zeer te wensen overliet. Zo had de
boekhouder-generaal van de directie niet alleen geen boeken voorhanden, maar zich zelfs "ten
eenenmaal buiten staat bevonden (...), om de gemelde boeken op eene behoorlyke wyze aan te
leggen en in orde te brengen." De correspondentie met de koloniën was zeer summier en
gebrekkig. De stedelijke departementen lieten soms na hun maandstaten aan de directie te
zenden en de directie zond op haar beurt niet altijd de afschriften van haar resoluties aan de
stedelijke departementen.
De verblijfplaats van de archieven na de opheffing van het West-Indisch Comité is niet zeker.
Waarschijnlijk zijn zij beheerd door de rechtsopvolgers. Zeker is dat de archieven van de directie,
haar departementen en ambtenaren en van het stedelijke departement Amsterdam in 1814
berustten in de charterkamer van het Ministerie van Koophandel en Koloniën. 12 Later zijn deze
bescheiden overgebracht naar het West-Indisch Slachthuis te Amsterdam, want van daaruit zijn zij
in 1856, tezamen met andere koloniale archieven die in Amsterdam lagen, overgedragen aan het
(Algemeen) Rijksarchief. 13 Waar de archieven van de andere stedelijke departementen berustten
en of deze gelijktijdig zijn overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief is niet bekend.

10
11

12

13

Decreten der Nationale Vergadering representerende het Volk van Nederland, 15 juni 1797, 9 oktober 1797, 26
oktober 1797, 9 november 1797, 24 november 1797, 6 december 1797, 19 december 1797; Decreten van de
Constituerende Vergadering, 19 februari 1798, 20 februari 1798, 26 februari 1798, 7 maart 1798, 20 maart 1798.
G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland. Teksten der achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten
sedert 1795, met verschillende andere staatsstukken. historische toelichtingen en eenige tabellen (Zwolle 1936).
Hieruit: "E. Staatsregeling voor het Bataafsche Volk", Titul VII, 86-89; ARA, inventaris van de Collectie Dassevael,
nummer toegang 2.21.048, inv.nr. 46 (oud inv.nr. 292). De archieven van de Amerikaansche Raad van Coloniën en
Bezittingen bevinden zich eveneens in het ARA (nummer toegang 2.01.28.02).
ARA, inventaris van de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1795, nummer toegang
1.04.02, inv.nr. 14929, inventaris van de charters van het ministerie van Koophandel en Koloniën, deel II.
Misschien bevonden de archieven van het departement Amsterdam zich voordien in het pakhuis Batavia te
Amsterdam: ARA, inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, 1682-1795, nummer toegang 1.05.03,
iv.
ARA, inventaris van het archief van het Kabinet des Konings, 1841-1897, nummer toegang 2.02.04, inv.nr. 976,
koninklijk besluit 28 februari 1856 nr. 68. ARA, inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, 18001940 (1966), nummer toegang 2.14.03, inv.nr. 17, proces-verbaal 9 september 1856 (ingekomen 13 september). In
de inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname is te lezen dat de minister van Koophandel en
Koloniën in 1832 besluit dat deel van de West-Indische archieven dat in Den Haag berustte terug te zenden naar
Amsterdam. Wellicht zijn de archieven in dat jaar overgebracht naar Amsterdam: ARA, inventaris van het archief
van het Ministerie van Koophandel en Koloniën, 1814-1849, nummer toegang 2.10.01, inv.nr. 841, 30 mei 1832, nr.
6.
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De nu nog resterende 16 meter archieven van het West-Indisch Comité zijn afkomstig van het
West-Indisch Comité in Den Haag en van de stedelijke departementen Amsterdam, Middelburg en
Rotterdam. De archieven van de departementen Hoorn en Enkhuizen, en Groningen lijken verloren
te zijn gegaan.
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De archieven van de directie en de stedelijke departementen van het West-Indisch Comité zijn
seriearchieven, geordend volgens het resolutiestelsel. Dit betekent dat de series de structuur van
het archief bepalen. De series resoluties vormen het belangrijkste deel van de archieven. 14
De resoluties (besluiten; toen ook wel notulen genaamd, zie inv.nrs. 1-15) zijn opgebouwd volgens
een vast stramien. De besluiten werden genomen tijdens vergaderingen, meestal naar aanleiding
van een ingekomen stuk, veelal een brief of een rapport. Dit stuk werd in de resolutie
gekarakteriseerd en soms - meestal in het geval van rapporten - integraal weergegeven.
Vervolgens werd het eigenlijke besluit genomen, ingeleid door de frase "waarop gedelibereerd
zijnde". Men kon een finaal besluit nemen, maar ook een kennisgeving van ontvangst (notificatio)
of een beslissing over de voortgang van de besluitvorming. In het laatste geval is vaak sprake van
resoluties commissoriaal, resoluties waarbij de zaak naar een departement of commissie werd
verwezen om advies.
In de resoluties treft men dus alleen de uiteindelijk genomen besluiten aan; discussies en
meningsverschillen werden daarin niet genoteerd. In de kantlijn werden vaak samenvattingen van
de besluiten gegeven, hetgeen het zoeken vergemakkelijkt.
De resoluties kunnen worden onderscheiden in gewone (ordinaire) en geheime (secrete)
resoluties. De laatste bevatten onderwerpen van meer vertrouwelijke aard.
De belangrijkste toegang op de resoluties zijn de trefwoordenindices (inv.nrs. 16-24)op de
resoluties. Tenzij men de datum van een resolutie kent, moet men gebruik maken van deze
indices. De indices zijn rubrieksmatig ingedeeld naar onderwerpen van bemoeienis van het WestIndisch Comité. Enkele bevatten een hoofdenlijst, een alfabetische lijst van alle in de
trefwoordenindex voorkomende rubrieken.
De trefwoordenindices kunnen een of meer van de volgende elementen bevatten: een korte
samenvatting van de resolutie, de datum waarop deze is genomen, het folionummer in het
betreffende resolutieboek, de datum waarop een eventuele finale resolutie over de zaak is
genomen, en of, ter voorbereiding van de resolutie, door een departement of commissie een
adviesrapport ter vergadering is ingebracht, en op welke datum.
De series ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken zijn bijlagen (relatieven) bij de
resoluties: de resoluties verwijzen naar de bijlage. Op een ingekomen stuk wordt aangegeven bij
welke resolutie het hoort door middel van de exhibitumdatum (de datum waarop de resolutie
over het stuk is genomen). De minuut van een uitgaand stuk (de vastgestelde versie van een
geschrift, waarnaar het stuk dat werd verzonden werd opgemaakt) draagt vaak de datum van de
vergadering waarop tot uitvaardiging is besloten. Soms echter zijn deze stukken enkele dagen
later gedateerd.
De series ingekomen en minuten van uitgaande stukken zijn nader geordend naar type document
en/of afzender of geadresseerde. Binnen elke serie zijn de stukken gerangschikt in chronologische
volgorde, in de volgorde van de resoluties waarvan ze bijlagen zijn. Overigens is ook hier een
onderscheid te maken tussen gewone en geheime bijlagen.
14

Voor literatuur over resolutiestelsels zie: Th.H.P.M. Thomassen, Het resolutiestelsel voor gebruikers (Den Haag
1997)(Reader Archiefschool nr. AO1, 43-52); H.A.J. van Schie, Registratuur van de Nederlandse
overheidsadministratie in de negentiende eeuw, Rijks Archiefschool (Den Haag 1992).

14

West-Indisch Comité

2.01.28.01

De geheime ingekomen stukken van het archief van de directie van het West-Indisch Comité
vormen in zoverre een uitzondering op de ordening, dat ze geen aparte serie(s) vormen, maar
grotendeels zijn gevoegd bij de minuten van geheime resoluties (inv.nrs. 33-41).
De series bijlagen zijn indirect toegankelijk via de trefwoordenindices (inv.nrs. 16-24) op de
resoluties. Een andere ingang vormen de inhoudsopgaven die veel series bijlagen vergezellen.
De hierboven beschreven ordening geeft de ideale situatie weer. Een groot gedeelte van de
archieven van het West-Indisch Comité is ook dienovereenkomstig geordend, maar niet alle
stukken voegen zich in deze ordening:
- niet alle stukken die bijlagen bij de resoluties zijn, zijn in series gevoegd. Men vergat soms een
stuk in een serie bijlagen op te nemen of de omvang en/of het formaat van een stuk leende zich
daar niet toe.
- niet alle ingekomen stukken dragen een exhibitumdatum. Sommige zullen geen bijlagen bij de
resoluties zijn, maar waarschijnlijk zal nader onderzoek uitwijzen dat de meeste van deze stukken
dat wel zijn. De tijd ontbrak echter om deze structuur te restaureren.
- als de directie besloot een ingekomen stuk voor advies door te sturen aan een van de drie
departementen, een (ad-hoc-) commissie of een ambtenaar, behoorden de stukken na gebruik te
worden teruggezonden naar de secretarie opdat ze konden worden gevoegd in de series bijlagen
bij de resoluties. Meestal gebeurde dit (en dan is het eerder ingekomen stuk te vinden met behulp
van de datum van de resolutie naar aanleiding van dat rapport genomen), maar niet altijd. In dat
laatste geval kan het stuk zich bevinden in het archief van degene aan wie advies is gevraagd. Een
enkele keer zond deze het stuk op zijn beurt naar een derde, meestal een ambtenaar. Indien
aanwezig, kunnen de resoluties van degene die van advies diende, de weg wijzen naar deze derde.
Schematisch is de onderzoeksmethode als volgt:
U zoekt in de indices op de gewone en/of geheime resoluties de trefwoorden die van toepassing
zijn op uw onderzoeksvraag. Indien u het gezochte trefwoord niet vindt, raadpleeg dan verwante
rubrieken.
Indien u de gezochte resolutie heeft gevonden in de trefwoordenindices kunt u een of meer van de
volgende gegevens aantreffen:
– - een samenvatting van de resolutie
– - de datum waarop de resolutie is genomen
– - het folionummer van de resolutie in het betreffende resolutieboek
– - de datum waarop een adviesrapport ter vergadering is behandeld
– - de datum waarop de finale resolutie is genomen
Indien u geen resolutie in het bijzonder zoekt of de trefwoordenindices ontbreken, kunnen, indien
aanwezig, de beknopte versies van resoluties wellicht uitkomst bieden.
De volgende paragrafen in de inventaris bevatten toegangen op resoluties:
– Archieven van het West-Indisch Comité: I
– Archieven van het departement Amsterdam: X
– Archieven van het departement Middelburg: XI
Indien u de gezochte trefwoordenindex niet vindt, is deze waarschijnlijk verloren gegaan.
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U zoekt de gewone of geheime resolutie in het betreffende gewone of geheime resolutieboek op.
Let wel: de trefwoordenindices geven alle toegang tot de resoluties, niet tot de minuten van
resoluties.
Indien u de gezochte resolutie niet vindt, is het mogelijk dat er wel een minuut van de betreffende
resolutie bewaard is gebleven. Als dit evenmin het geval is dan is de resolutie waarschijnlijk
verloren gegaan.
Indien de gewone of geheime resolutie is genomen naar aanleiding van een ingekomen stuk, zoekt
u dit in een van de series ingekomen stukken. Het stuk draagt de datum waarop de resolutie over
het stuk is genomen (exhibitumdatum): de beschrijvingen van de inventarisnummers van
ingekomen stukken geven daarom deze datum. Indien over een stuk advies is uitgebracht is de
exhibitumdatum de datum waarop over dit advies is besloten, niet de datum waarop het stuk voor
het eerst ter vergadering werd behandeld.
Er is één uitzondering: geheime ingekomen stukken in het archief van de directie van het WestIndisch Comité vormen geen aparte serie(s), maar zijn grotendeels gevoegd in de minuten van
resoluties. De volgende paragrafen in de inventaris bevatten ingekomen stukken die bijlagen zijn
bij de resoluties:
– Archieven van het West-Indisch Comité: I
– Archieven van het departement Amsterdam: X
– Archieven van het departement Middelburg: XI
Indien u het stuk niet aantreft in de series ingekomen stukken, zijn er twee andere mogelijkheden:
- het stuk draagt geen exhibitumdatum.
- het stuk is voor advies naar een departement, (ad-hoc-)commissie of ambtenaar gezonden en
het is niet teruggezonden: het berust in de administratie van degene die het advies gaf. Soms
echter stuurde degene die van advies moest dienen het stuk naar een derde, en is het stuk in de
administratie van diegene te vinden. Indien aanwezig, kunnen de resoluties van degene die
adviseerde hierover opheldering verschaffen.
Indien u het stuk ook niet in deze paragrafen heeft aangetroffen, is het waarschijnlijk verloren
gegaan.
Indien u zoekt naar bescheiden die in de jaren 1795-1800 door koloniale besturen zijn gezonden
aan het West-Indisch Comité, dan kan het lonen het archief van de rechtsopvolger, de Raad der
Amerikaansche Coloniën en Bezittingen te bekijken (nummer toegang 2.01.28.02): veel stukken
verzonden vóór 1801 arriveerden na de opheffing van het West-Indisch Comité. Deze bescheiden
zijn echter geen bijlagen bij de resoluties van het West-Indisch Comité.
Indien uit de gewone of geheime resolutie blijkt dat er een stuk is uitgegaan, zoekt u in een van de
series minuten van uitgaande stukken. Het uitgaande stuk draagt vaak de datum van de resolutie
die hiertoe aanleiding gaf, soms is het echter enkele dagen later gedateerd. De volgende
paragrafen in de inventaris bevatten uitgaande stukken:
– Archieven van het West-Indisch Comité: I
– Archieven van het departement Amsterdam: X
– Archieven van het departement Middelburg: XI
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Indien u het stuk niet vindt in de serie minuten van uitgaande stukken, is het waarschijnlijk
verloren gegaan. Het kan dan lonen het daadwerkelijk verzonden stuk te zoeken in de archieven
van de persoon of instelling voor wie het stuk bestemd was. Vele archieven in het Algemeen
Rijksarchief komen daarvoor in aanmerking. Hieronder worden alleen die van de koloniale
besturen genoemd:
– - het oud-archief van de Gouvernementssecretarie der kolonie Suriname, 1722-1828
– (nummer toegang 1.05.10.01)
– - het oud-archief van het Hof van Politie en Criminele Justitie in Suriname, 1684-1816
– (nummer toegang 1.05.10.02)
– - het archief van de Kleine of Conferentieraad in Suriname (nummer toegang 1.10.05.03)
– - het archief van het Hof van Civiele Justitie in Suriname, 1689-1828 (nummer toegang
10.05.10.04)
– - het archief van het College van Commissarissen voor Kleine Zaken in Suriname
– (nummer toegang 10.05.10.05)
– - het archief van het College van Opzichters der Gemene Weide in Suriname (nummer
toegang 10.05.10.06)
– - het oud-archief der Administratie van Financiën in Suriname (nummer toegang
1.05.10.07)
– - het oud-archief van het Militaire Wezen in Suriname (nummer toegang 10.05.10.08)
– - archiefstukken van Diverse Administraties in Suriname (nummer toegang 10.05.10.09)
– - Stukken, gedeponeerd bij of overgebracht met de Bestuursarchieven van Suriname
– (nummer toegang 10.05.10.10)
– - de Collectie Verspreide West-Indische Stukken (nummer toegang 1.05.06)
– - het oud-archief Curaçao, Bonaire en Aruba tot 1828 (nummer toegang 1.05.12.01)
– - het oud-archief van St. Eustatius, St. Maarten en Saba tot 1828 (nummer toegang
1.05.13.01)
– - het archief van de Nederlandse bezittingen ter kuste van Guinea (nummer toegang
1.05.14)
– - de archieven van de koloniale besturen in Demerary en Essequibo, en Berbice bevinden
zich grotendeels in het Public Record Office in Londen
In dit kader kan tevens worden verwezen naar de archieven van de rechtsvoorganger en de
rechtsopvolger van het West-Indisch Comité, de Raad der Koloniën en de Raad der Amerikaansche
Coloniën en Bezittingen. Deze archieven bevinden zich eveneens in het Algemeen Rijksarchief
(respectievelijk nummer toegang 1.05.02 en nummer toegang 2.01.28.02).
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Er heeft geen selectie ter vernietiging plaatsgevonden. Wel zijn enkele stukken die waren
afgedwaald naar de archieven van de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen en de
Verzameling Verspreide West-Indische Stukken, en die De Hullu en Van Marle verzuimden terug te
plaatsen, ingevoegd in de archieven van het West-Indisch Comité. Ook zijn enkele bescheiden uit
de archieven verwijderd en aangevuld in de archieven van de Raad der Amerikaansche Coloniën en
Bezittingen.
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De archieven van de directie en de stedelijke departementen van het West-Indisch Comité zijn
beschreven in een voorlopige inventaris, waarvoor A. Telting, die tot 1907 de archieven van de
besturen van de West-Indische koloniën beheerde, vermoedelijk aan het eind van de negentiende
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eeuw de aanzet gaf. 15 Of de inventarisator archiefbescheiden heeft vernietigd - de in 1814
opgestelde inventaris vermeld stukken die nu verloren gegaan lijken te zijn - of dat reeds vóór
overdracht is vernietigd, is niet bekend. Dat laatste lijkt het meest voor de hand te liggen.
Telting overleed in 1907 en liet in zijn kast vele losse stukken achter die hij uit de West-Indische
archieven, waaronder die van het West-Indisch Comité, had gehaald. Zijn opvolger, J. de Hullu,
inventariseerde deze "verspreide West-Indische stukken" en bracht afgedwaalde bescheiden
terug. In 1978 zette Van Marle dit werk voort. 16 Van Marle vulde de archieven van het West-Indisch
Comité eveneens aan met enkele stukken die zich in het archief van de Directie ad interim/Raad
der Koloniën bevonden. 17

15

16
17

Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven (VROA), 1889, 6; VROA 1891, 7; VROA 1890, 9; VROA 1892, 6; VROA
1893, 8; VROA 1894, 6; VROA 1895, 53; VROA 1896, 14; VROA 1898, 7. Wellicht hebben de archivarissen Leupe of
Hingman, die zich vóór deze periode met het inventariseren van de Oost- en West-Indische archieven
bezighielden, zich eveneens over de archieven van het West-Indisch Comité gebogen: VROA, 1865-1877, 135.
ARA, plaatsingslijst Verspreide West-Indische Stukken, nummer toegang 1.05.06.
ARA, inventaris van het archief van de Directie ad interim/Raad der Koloniën, nummer toegang 1.05.02, 12-13.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Verwijzing naar andere archieven in het Nationaal Archief:
Voorlopige inventaris van de archieven betreffende de West-Indische Bezittingen en de Kust van
Guinea, 1795-1810: Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen, 1801-1806, toegang
2.01.28.02
Archieven van het Ministerie van Koophandel en Koloniën, Divisie voor de Zaken van de West
(1806 - 1807) en het Ministerie van Marine en Koloniën (1808 - 1810), toegang 2.01.28.03
Collectie Dassevael, toegang 2.21.048
Collectie Verspreide West-Indische Stukken, toegang 1.05.06
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
I Algemeen

I ALGEMEEN
1-5

Minuut-notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de
Kust van Guinëa en in Amerika,
1795-1799
5 deelen.
1
1795. November-December
2
1796.
3
1797.
4
1798.
5
1799.

6-15

Notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de Kust van
Guinëa en Amerika,
1795-1800.
10 deelen.
6
1795 November-December.
7
1796 Jan.-Juni.
8
1796 Juli-Dec.
9
1797 Jan.-Juni.
10
1797 Juli-Dec.
11
1798 Jan.-Juni.
12
1798 Juli-Dec.
13
1799 Jan.-Juni.
14
1799 Juli-Dec.
15
1800.

16-21

Register op de notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen
op de Kust van Guinëa en in Amerika,
1795-1800.
6 deelen.
16
1795 November-December.
17
1796.
18
1797.
19
1798.
20
1799.
21
1800.

22-24

Register op de notulen als voren,
1795-1797.
22
1795 November-December.
23
1796.
24
1797.

25

3 deelen.

Korte inhoud van de notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en
bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika,
1795 November-December.
1 deel.

20
26-30
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Notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de Kust van
Guinea en in Amerika,
1795-1798.
5 delen en 1 omslag
26
1795 november - 1798 februari, 1 band
27

Met index

1796-1797
Gemerkt "dubbel".

28
29
30
26A

1797 Januari-Juni
1797 Juli-December
1798 Januari-Mei 4
1798 februari - september, 1 omslag

31

Notulen van het comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de Kust van
Guinea en in Amerika, met daarbij behorende secrete stukken (met register)
1795-1800
1 band en 1 omslag, in een portefeuille

32

Diverse bijlagen tot de notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en
bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika (met register)
1795-1800.
1 band.

33-35

Minuut-Secrete notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en
bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika; met bijlagen,
1796-1800.
33
1796 April - 1799 April.
34
1799 Mei - 1800 Maart.
35
1800 Maart - 1800 November.

3 deelen.

36-38

Secrete notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de
Kust van Guinea en in Amerika,
1796-1800.
3 deelen.
36
1796 April - 1799 April (met register).
37
1799 Mei - 1800 Maart.
38
1800 Maart - 1800 November.

39

Secrete notulen van het Comité tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de
Kust van Guinea en in Amerika,
1796-1800.
1 deel.

40-41

Secrete notulen tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de Kust van Guinea
en in Amerika,
1797-1800.
1 deel en 1 portefeuille.
40
1796 April - 1797 Juli.
41
1796-1800.

42

Missives van het Comité aan het Departement Amsterdam
1795 April - Oktober.

1 deel.

Met index
Voorheen 1.05.02 Raad der Koloniën, inv.nr.29

43

Missives van het Comité aan diverse Collegiën (met register),
1795 December - 1801 Jan.

1 deel.
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Kopieboeken van missives van het Comité, met indices
1795-1800
44
Aan diversen 1795 november - 1800 maart
45
Aan diversen 1800 april - december
46
Naar Guinea 1795-1800
47
Naar Suriname 1795-1799
48
Naar Berbice 1795-1796
49
Naar Demerary 1795-1796
50
Naar Curaçao 1796-1800
51
Naar St. Eustatius 1795-1800
52
Naar St. Maarten 1795-1800
Kopieboek van brieven van het Comité naar Berbice
1796

21

9 delen

1 deel

54

Copieboek van missives van het Comité aan Gouverneur-generaal en Raden in
Suriname,
1795-1798.
1 deel.

26B

Afschriften van missiven van het departement Amsterdam aan de Directie te Den
Haag
1796 maart - september
1 omslag

55

Resoluties van de Staten-Generaal, met register
1795-1796

55A-55B

Vraagpunten, door de gecommitteerden der Nationale Vergadering aan de
gecommitteerden uit het Comité tot de zaken van de West-Indische Koloniën
voorgedragen, benevens de beantwoording derzelve door die gecommitteerden,
met bijlagen.
1796.
1 band en 1 omslag.
55A
Vraagpunten
55B
Bijlagen

56-58

Extract-decreten van de Nationale Vergadering, ingekomen bij het Comité,
1796-1798.
3 banden.
56
1796 Maart-Juni. (met register).
57
1796 Juni-December. (met register).
58
1796 December - 1798 Mei. (met register).

59-60

Resoluties van diverse colleges, met indices
1795-1800
59
1795-1799
60
1800

61-68

Missives van de verschillende Departementen, ingekomen bij het Comité,
1795-1800.
8 banden.
61
Van het Depart. Amsterdam 1796-1797. (met reg.).
62
Van het Depart. Amsterdam 1798-1799. (met reg.).
63
Van het Depart. Amsterdam 1800. (met reg.).
64
Van het Depart. Zeeland 1795-1798. (met reg.).

1 deel

2 delen
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67
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Van het Depart. Zeeland 1798-1800. (met reg.).
Van het Depart. Rotterdam 1796-1800. (met reg.).
Van het Depart. Noorderkwartier 1795-1799. (met reg.).
Van het Depart. Groningen 1795-1799.(met reg.).

69

Missives van de respectieve Departementen met inventarissen (met register),
1798.
1 band.

---

Brieven van St. George del Mina aan het West Indische Comité, met bijlagen
1797-1799.
1 omslag.
voorheen inv.nr. 69A

69B

Stukken, ingekomen bij het Comité, betreffende de beletselen, welke te Vlissingen
worden in den weg gelegd inzake de recognitiën van Noord-Amerikaansche en
andere schepen,
1796.
1 omslag.

69C

Stukken, ingekomen bij het Comité, over de zaak van den voortvluchtigen
boekhouder en kassier J.P. Bomme,
1796.
1 omslag.

69D

Rapporten aan het Comité ingediend door de commissie, bij resolutie dd. 5
November 1795 benoemd, om op te nemen de ambtenaren en hun
werkzaamheden, den staat der administratie en ge mogelijke bezuinigingen bij de
comptoiren Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen en Groningen, met bijlagen
1795-1796.
1 omslag.

69E

Copie-rapport over den staat van het gewezen departement van den West
Indischen handel en de aanstaande organisatie van het comptoir Amsterdam door
D.J. de Kempenaer ingeleverd, met bijlagen
1796.
1 omslag.

69F

Rapporten als voren betreffende de comptoiren Groningen, Rotterdam, Hoorn,
Enkhuizen, Middelburg, afschriften
1795-1796.
1 omslag.

69G

Extract-missieve van het comptoir Middelburg aan het Comité, betreffende de
installatie en de eedsaflegging van de ambtenaren van dat comptoir, met copie van
het eedsformulier
1796
1 omslag.

69H

Missive van het Departement Middelburg aan de Departementen van Militie en
Defensie en van Commercie en Finantie,
1796.
1 stuk.

70-72

Rapporten van het Departement van Politie en Justitie aan het Comité,
1795-1800.
70
1795 November - 1796 December. (met register).
71
1797-1798. (met register).
72
1799-1800. (met register).

73

Rapporten van het Departement van Militie en Defensie (met register)

3 banden.
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1795 November - 1800.
74-76

Rapporten van het Departement van Commercie en Finantie,
1795-1800.
74
1795 November - 1796 Juni. (met register).
75
1796 Juni - 1797 December. (met register).
76
1798 Januari - 1800 December. (met register).

1 deel.
3 banden.

Inliggend een stuk betrekking hebbende op de liquidatie van alle openstaande
pretensiën tusschen de Fransche en Bataafsche Republieken, 1800.

77-78

79

Rapporten van de Commissie tot de depêches en expeditiën,
1796-1798.
77
1796-1798. (met onvolledig register).
78
1796-1797.
Rapporten van Personeele Commissiën,
1795-1797.

3 banden.

1 band.

Met index

80

Rapporten van het Generaal-Besoigne en Personeele Commisiën,
1798-1800.

1 band.

Met index

80A

Consideratiën over de organisatie der respective comptoiren van het Comité,
aangeboden door het lid H. Coerman,
1796.
1 stuk.

80B

Nadere reglementen, inhoudende de wederzijdsche betrekkingen tusschen het
Comité, resideerende te 's Gravenhage, en de stedelijke Departementen te
Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hoorn, Enkhuizen, en Groningen,
1796 en ongedateerd.
1 omslag.

80C

Extract-decreet van de Nationale Vergadering, houdende rapport van de
representanten Floh. c.s., belast met het ontwerpen van een nader ontwerp van een
titel over de koloniën, zooals die in de acte van constitutie zou behooren geplaatst
te worden, gedrukt.
1797.
1 stuk.

80D

Extract-decreet van de Nationale Vergadering, houdende rapport van de
representanten Floh c.s. betreffende de instelling van een afzonderlijk
Administratief Bestuur over de West-Indische Koloniën hier te lande, gedrukt.
1797.
1 stuk.

80E

Minuut-resolutie van het Comité over de afdoening van de schulden ten laste vana
Bervice, en het aanknoopen van onderhandelingen met de geïnteresseerden in den
eigendom van Bervice en Suriname, teneinde deze bezittingen onder een algemeen
bestuur te kunnen brengen,
1798.
1 stuk.

80F

Minuut-rapport van het generaal besogne, door het Comité benoemd, om te
berichten over het provisioneel rapport der personeele commissie, ingevolge
aanschrijving van het Uitvoerend Bewind belast met het ontwerpen van een

24

West-Indisch Comité

2.01.28.01

instructie voor den Amerikaanschen Raad,
1798.

1 omslag.

81

Adviezen enz. betreffende den aanstaanden Raad der Amerikaansche Koloniën en
Bezittingen,
1798.
1 band.

81A

Extract-decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenw. Lichaam houdende
rapport van de representanten Lublink de Jonge c.s. over een besluit van de Eerste
Kamer van 28 Oct. 1800, waarbij het Uitv. Bewind wordt gemachtigd tot het
benoemen van vijf personen, om uit te maken den Raad der Amerikaansche
Koloniën, gedrukt.
1800.
1 stuk.

82

Missives van en aan de Secreete Commissie tot Defensie der West-Indische
Koloniën,
1796-1798.
1 band.

83

Secrete Notulen van de Personele Commissie met betrekking tot de middelen van
defensie voor de West-Indische koloniën, met bijbehorende stukken
1796-1800
2 banden in één portefeuille

84-86

Proposities, voordrachten en memories van het Comité tot de zaken van de
koloniën en bezittingen op de Kust van Guinea en in Amerika, met indices
1795-1800
3 banden
84
1795-1797
85
1797-1800
86
1799-1800

87-91

Ingekomen rekesten bij het Comité, met indices
1795-1800
87
1795 november - 1796 april
88
1796 april - 1797 januari
89
1797 februari - december
90
1797 januari - 1799 februari
91
1799 maart - 1800 december

91C

Instructie voor de substituut-secretarissen van het Comité, afschrift.
1795.

1 stuk.

91D

Naamlijst van de leden in de verschillende Departementen van het Comité,
1796.

1 stuk.

5 banden

91E

Lijst van beambten ter Kust van Guinea, te Essequebo, Demerary, Curacao, St.
Eustatius en St. Maarten, met opgave hunner gagiën,
1796.
1 band.

91F

Minuut-pro-memorie betreffende de vraag, of de leden en beambten van het
Comité in het politieke, finantieele en judicieele aan de voormalige provinciale
ordonnantiën zijn onderworpen, of de leden en beambten van het Departement
Middelburg gehouden zijn het provintiaal ambtgeld zoo in de gewezen Oost-
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Indische als West-Indische Compagnie te betalen, alsmede, of het decreet van 20
Aug. van het Weg. Lichaam van toepassing is op de leden en ambtenaren van het
Departement Middelburg der beide Comité's,
ongedateerd (na 3 Febr. 1797).
1 stuk.
91B

Eedsformulier voor de bode van het Comité
Ongedateerd

1 stuk

91A

Eedsformulier voor de klerken van het Comité
Ongedateerd

1 stuk

Sententie wegens desertie door den scheepsraad van 's Lands sloep Diana,
gewezen tegen den matroos Pieter van Laar, afschrift.
1796.

1 stuk.

92

93

Stukken betreffende het geslachte rundvee voor de West-Indische koloniën en de
Kust van Guinea,
1796-1797.
1 omslag.

93A

Memorie omtrent een verzoek na de scheepsmakelaars inzake het calefaten van
schepen enz.,
ongedateerd.
1 stuk.

93B

Inventaris van roerende en onroerende goederen, behoorende aan het Comité,
ongedateerd.
1 stuk.

93C

Lijsten en verantwoordingen van uitgegeven hout- en zoutbrieven, opgemaakt
door den boekhouder S.H. Pinster,
1795 November - 1799 Juni,
1800 April - December.
1 omslag.
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II Kust van Guinea

II KUST VAN GUINEA
94

Missives en bijlagen van de Kust van Guinea, ingekomen bij het Comité (met
register),
1796-1800.
1 band.

95

Politienotulen van de Kust van Guinea, afschriften.
1796-1799.

96-97

Journaalen van de Kust van Guinea,
1798-1801.
96
1798 Mei - 1799.
97
1800-1801.

97A

Copie-maandlijsten en andere stukken van de buiten-kantoren ter kuste van
Guinea, overgezonden aan het Comité,
1796 Januari-Augustus.
1 band.

98

Crimineele procedures van de Kust van Guinea, afschriften.
1796-1798.

1 deel.
2 deelen.

1 deel.

99

Journaal van den boekhouder-generaal betreffende de Kust van Guinea, afschrift.
1796-1800.
1 deel.

100-101

Kassa-rekeningen van de Kust van Guinea, afschriften.
1794-1805.
100
1794-1800.
101
1803-1805.

101A

Brief van J.J. van Beaumont te Amsterdam aan Sontag te 's-Gravenhage, ten
geleide van toegezonden Guineesche soldijrekeningen
1794
1 stuk

2 deelen.

De soldijrekeningen ontbreken

101B
101C-101G

101H

Generale monsterrol van de politieke bedienden ter Kust van Guinea,
1795.
Monsterrollen van de Kust van Guinea,
1796-1800.
101C
1776 December. opgemaakt.
101D
1797 December. opgemaakt.
101E
1798 December. opgemaakt.
101F
1799 December. opgemaakt.
101G
1800 December. opgemaakt.

1 stuk.
5 deelen.

Generale lijsten van overleden, gelicentieerde, ontslagen en gedemitteerde
personen ter Kust van Guinea,
1791 Jan.-Juni,
1793 Jan.-Juni,
1795.-December.
1 omslag.
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Lijsten van der Kust van Guinea overleden personen,
1795-1798 Mei.
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1 omslag.

Ontbreekt

101K

Authentieke copie van een notarieele acte, waarbij P.A. Kuylenburg c.s. verklaren,
dat mr. Lieve van Berger van der Grijp, in leven president ter Kust van Guinea, op 28
October 1796 aldaar ongehuwd en kinderloos is overleden,
1800.

101L

Instructie voor de commissarissen van de Wees en onbeheerde boedelkamer (ter
Kust van Guinea),
ongedateerd.
1 stuk.

101M

Lijsten enz. van archiefstukken, betreffende de Kust van Guinea, uit de
18e en 19e eeuw.

1 omslag.
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III Berbice.

III BERBICE.
102

Missives en bijlagen van Berbice, ingekomen bij het Comité, (met register).
1794-1796.
1 band.

102A

Copie-requesten, brieven, rapporten aan verschillende autoriteiten, alle
betreffende Berbice, (met register).
1794-1800.

1 band.

102B

Copie-brief van A.I. van Imbyze van Batenburg, gouverneur van Berbice, aan
Charles Rulach over de uitmeting van perceelen land aldaar, Met bijlage.
1800.
1 omslag.

102C

Lijst van geaccepteerde en geprotesteerde wisselbrieven en assignatiën,
geremitteerd door den ontvanger Pieter Hagens uit Berbice,
1796.

1 stuk.

Rekening-courant van de directie van Berbice met het Comité,
1799.

1 stuk.

102D
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IV. Demerary en Essequebo.

IV. DEMERARY EN ESSEQUEBO.
102E

Wisselbrieven, getrokken uit Demerary, Afschriften.
1794, 1795.

102F

Extract-soldijrekening van J.H. Gey, luitenant in de compagnie van kapitein Rochell
te Demerary, over 1795 Juli - 1796 Mei
1 stuk.

102G

Nota van Van Citters & Co. aan het Comité, houdende verzoek om afdoening van de
schuld, die zij alsnog te vorderen hebben wegens de verhuring van schepen in 1792,
om troepen en goederen te vervoeren naar Essequebo, Afschrif. Met bijlagen.
1796.
1 omslag.

102H

Aanteekening omtrent de betaling aan jar Marcus Swancker, gewezen kapiteinluitenant in dienst der voormalige West-Indische Compagnie en van den WestIndischen handel te Essequebo, van het hem toekomende saldo,
1798.
1 stuk.

1 omslag.
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V. Suriname.

V. SURINAME.
103-107

Missives en bijlagen van Suriname, ingekomen bij het Comité,
1795-1799.
103
1795-1796. (met register).
104
1996. (met register).
105
1797-1798. (met register).
106
1798. (met register).
107
1799. (met register).

5 banden.

108-112

Ordinaire en extra-ordinaire notulen van den Gouverneur-generaal en Raden van
Politie en Crimineele Justitie in Suriname, Afschriften.
1795-1801.
5 banden.
108
1795 Juli - 1796 December.
109
1798.
110
1799.
111
1800.
112
1801.

113

Notulen van Gouverneur en Raden van Suriname, afschriften.
1797-1798.

1 deel.

113A

Copie-notulen van Gouverneur-generaal en Raden van Suriname,
1797-1798.

114-117

Ordinaire en extra-ordinaire notulen van den Gouverneur-generaal en Raden in
Suriname, betrekking hebbende op defensie van Suriname, afschriften.
1798-1802.
5 banden.
114
1798.
115
1799.
116
1800.
117
1801.

117A

Copie-notulen van de militaire conferentie door den Gouverneur-generaal van
Suriname gehouden aan boord van 's lands fregat Triton, liggende voor de fortresse
Nieuw-Amsterdam in de rivier Suriname,
1798.
1 stuk.

117B

Notulen van den Grooten Gecombineerden Krijgsraad in Suriname,
1799 Augustus 17.

118-119

Journaal van Suriname, afschriften.
1795-1799.
118
1795 Januari - 1799 Februari.
119
1795 - 1796 April, Augustus.

1 omslag.

1 deel.
1 deel en 1 band.

120

Journaal van den Gouverneur van Suriname, De Frederici, afschrift.
1796, Augustus - 1797 Juni.

121

Notulen van den Gouverneur-generaal en Raden van Politie en Crimineele Justitie,

1 pak.

2.01.28.01

West-Indisch Comité

31

afschrift.
1795.

1 band.

122

Rapporten omtrent Suriname.
Z.d. en 1796.

1 band.

122A-122B

Requesten om toewijzing van gronden, ingekomen bij Gouverneur en Raden van
Suriname, met afschriften der daarop genomen beslissingen,
1797-1800.
2 banden.
122A
1797 September - 1798 Juli. (met register).
122B
1799 Maart - 1800 November. (met register).

122C

Capitulatie en andere stukken betreffende de overgave van Suriname aan de
Engelsen op 20 Augustus 1799. Afschriften
1 omslag

122D

Memorie over Suriname, door den Gouverneur-generaal J.F. de Frederici opgesteld
ter beantwoording van de vragen dienaangaande tot hem gericht door den
Engelschen minister Henry Dundas by missive van 22 Mei 1800. Afschrift.
1 stuk.

122E

Stukken betreffende de verrichtingen van de curators der nieuwe wees- en
boedelkamer in Suriname, in verband met een deficit in de kas, ontstaan door de
vlucht van den vendumeester Gillis Pater,
1795-1799.
1 omslag.

123-124

Soldijboek van Suriname
1797
123
Journaal 1797
124
Grootboek 1797

2 delen

Bevat klapper

125

Hospitaal-grootboek van Suriname (met alphab. register).
1796.

126

Leeningsboeken van de Artillerie-transporten in Suriname (met alphab. register)
1796.
1 deel.

127

Journalen van het Commandement over 's Lands schepen in de rivier Suriname
onder Pieter Hartsinck, met de daarbij behoorende papieren, waaronder een
rekening en verantwoording.
1796 Aug. 20 - 1799 Maart 21 en 1799 Maart 21 - 1799 Augustus 26
1 pak.

127A

niet beschreven

128

Stukken betreffende 's Lands schepen in de rivier Suriname,
1797-1799.
a
b
c
d

Generale weekel. scheepsrapp., 1797-1799.
Requisitiën, 1797-1799.
Krijgsraadzaken, 1796-1799.
Postuurlijsten van gedesert. manschappen, 1799.

1 deel.

1 pak.
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129

Journaal van 's Lands Marine Magazijn in suriname,
1799 Maart-Augustus

130

Facturen, Cargalijsten enz. van Suriname,
1795-1803.

1 pak.

131

Rekeningen en maandstaten van ontvangsten en uitgaven in Suriname,
1795 November - 1800.

1 pak.

132-133

Generale Kassaboek van Suriname
1797
132
Journaal 1797
133
Grootboek 1797

134

Balansen van Suriname,
1797.

1 omslag.

2 delen

1 deel.

135

Stukken betreffende wisselbrieven van Suriname,
1795-1800.

1 omslag.

135A

Rekeningen-courant van de Societeit van Suriname met het Comité,
1795 November, 1797, 1799.

1 omslag.

135B

Berekeningen, volgens welke een planter in Suriname een kapitaal van 100.000
guldens kan aflossen,
ongedateerd (c. 1800)
1 omslag.
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VI. Curaçao

VI. CURAÇAO
136

Missives en bijlagen van Curaçao, ingekomen bij het Comité
1796-1802.

137

Copie-briefwisseling van de agents des consuls de la Rèpublique francaise aux Iles
du Vent met Gouverneur en Raden van Curaçao,
1800.
1 omslag.

138

Notulen van Politie van Gouverneur en Raden van Curaçao, afschrift.
1796-1799.

139-141

1 band

1 deel.

Journalen van Curaçao, afschriften.
1795-1798.
3 banden.
139
van de Gouverneur.1795 Februari - 1796 april; 1796 november - 1797
140
van de directeur ad interim,1796 december - 1798 maart. Met
bijlagen.
vier journalen, die elkaar soms overlappen, resp. 1796 december - 1797 juni, 1797
maart tot niet leesbaar, 1797 december - 1798 januari. Kopie 1796 december - 1979
februari.

141

van de directeur ad interim, 1796 september 20 - 1798 mei 16

141A

Stukken betreffende de militaire regeling op Curaçao ten gevolge van de
omwenteling in het moederland, afschriften.
1796.
1 omslag.

141B

Extract uit het repertorium op de notulen der vergadering van tienen, meest
betreffende de defensie van Curaçao, met resolutiën, memorien enz. betreffende
de defensie in het algemeen, over 1693-1800.
1 omslag.

141C

Cognossement van goederen, geladen in het schip Harriot en bestemd voor
Curaçao,
1796.
1 stuk.

142

Missives met bijlagen en Journalen van den boekhouder-generaal van Curaçao,
1796-1798.
1 band.

143

Afschrift van de correspondentie tusschen den gedemitteerden vice-commandeur
prov. van Bonaire, Michiel de Groot, en den boekhouder-generaal van Curaçao,
1796-1797.
1 band.

143A

Lijst van de op 6 april 1795 verkochte plantages en eigendommen op Curaçao,
1796.
1 stuk.

143B

Generale lijst van personen, die den 25sten penning volgens publicatie van den
Raad van Curaçao d.d. 9 Mei 1797 betaald hebben.
1 stuk.

143C

"Compte du recouvrement fait pour le compte du comité des Colonies Occidentales
de la République Batave de £162,313,4 sur les commissaires de la Trésorie Nationale
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de France, traites de l' ile de Curaçao du 22 Vendemiaire an V à 20 jours de vue,
lesquelles ont été remboursées en rescriptions Bataves écheus en 1798."
21 Floréal an VII
1 stuk.
143D

Wisselbrief, getrokken door H.J. Fourne te Curaçao op de gezaghebbers van het
fregatschip La Meduse, met endossement op het Comité, afschrift.
1797.
1 stuk.

143E

Wisselbrief door H. Kikkert te Curaçao getrokken op het Comité der Marine te 's
Gravenhage, afschrift.
1798.
1 stuk.

143F

Acte, waarbij J.F. Bentick machtiging geeft om een door de West Indische
compagnie afgeloste hypotheek op een scheeptstimmerwerf te Curaçao c.a. te
laten royeeren,
1800.
1 stuk.

143G

Stukken betreffende militaire aangelegenheden
1800

1 pak

In het Frans

143H

Naamlijst der Hollandsche officieren bij de troepen op (Suriname ?) en Curaçao.
Met aanteekeningen omtrent hun overgang in Engelschen dienst,
1795-1797
1 omslag
Voorheen 2.01.28.02 Raad der Amerikaanse Bezittingen, inv.nr. 186D
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VII. St. Eustatius en St. Martin.

VII. ST. EUSTATIUS EN ST. MARTIN.
144

Missives en bijlagen van St. Eustatius en St. Maarten, ingekomen bij het Comité,
(met register).
1796-1800.
1 band.

144A

Stukken betreffende een klacht van den kapitein-commandant van St. Eustatiusm
den Raad aldaar aan het Comité over de hun aangedane behandeling door den
commissaris-particulier van de marine Beauvarlet, gemachtigde van den generaal
Desfourneaux, agent van het Directoir in Guadeloupe,
1799.
1 omslag.

145

Missives en bijlagen van St. Maarten, ingekomen bij het Comité (met register).
1795-1800.
1 band.

145A

Extract-notulen van Commandeur en Raden van St. Maarten, afschriften.
1799 Juli.
1 omslag.

145B

Memorie over de defensie van St. Maarten,
ongedateerd.

1 stuk.

145C

Rekening van St. Maarten, afschrift.
1795 April - 1797 Mei.

1 stuk.

145D

Kassa-rekeningen van St. Maarten,
1795-1799.

1 omslag.

145E

Kassa-rekeningen van St. Maarten wegens de contributiën en verdere onkosten ten
behoeve van de Fransche Republiek,
1797 Juni - 1798.
1 omslag.

145F

Lijst van wissels, uit St. Maarten door den commandeur W.H. Rink getrokken, welke
beloop gestrekt heeft tot onderhoud van het garnizoen en tot goedmaking van de
gewone kosten der administratie,
1795-1800.
1 stuk.

145G

Copieboek van adviesbrieven van wissels door den kapitein-Kommandant van St.
Eustatius c.a. Daniel Roda, gericht aan den Raad van Koloniën en het Comité,
1795 Juli - 1801 April.
1 deel.

146

Rekening-courant en andere stukken betreffende de afrekening van het bestuur
van Nederlands St. Maarten met dat van Frans St. Martin, afschrift.
1799.
1 omslag.
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VIII. Departementen van: Politie en Justitie; Militie en Defensie.

VIII. DEPARTEMENTEN VAN: POLITIE EN JUSTITIE; MILITIE EN DEFENSIE.
147-151

152

Notulen van het Departement van Politie en Justitie,
1795-1800.
147
1795 November - 1796.
148
1797.
149
1798.
150
1799.
151
1800.
Notulen van het Departement van Militie en Defensie,
1795 November - 1800.

5 deelen.

1 deel.
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IX. Departement van: Commercie en Finantie. Boekhouder en Ontvanger-Generaal.

IX. DEPARTEMENT VAN: COMMERCIE EN FINANTIE. BOEKHOUDER EN
ONTVANGER-GENERAAL.
153-155

Notulen van het Departement van Commercie en Finantie,
1795-1800.
153
1795 November - 1796.
154
1797-1799.
155
1800.

156

Secreete Notulen van het Departement van Commercie en Finantie, met bijlagen.
1797 Juni - 1800 September.
1 deel met eenige losse stukken.

157-159

Bijlagen tot de notulen van het Departement van Commercie en Finantie,
1796-1800.
3 banden.
157
1796-1797.
158
1798.
159
1799-1800.

160

Copieboek van uitgegane brieven van het Departement van Commercie en Finantie
en van den boekhouder-generaal (met register).
1795-1803.
1 deel.

160A

Aanteekeningen omtrent het verhandelde in de vergaderingen van het
Departement van Commercie en Finantie omtrent de voldoening van wissels,
getrokken uit Demerary en Suriname,
1795 November-December.
1 stuk.

161

Authentieke stukken, gediend hebbende voor de generale boekhouding,
1795-1800.

162-163

3 deelen.

1 band.

Copieboek van de rapporten en adressen van den boekhouder-generaal,
1795-1802.
2 deelen.
162
1795-1799
Bevat index

163

1799-1802

164-168

Resolutiën enz. van het Comité en het Departement van Commercie en Finantie,
ingekomen ten comptoire van den boekhouder-generaal (met registers).
1795-1800.
5 banden.
164
1795 November - 1796.
165
1797.
166
1798.
167
1799.
168
1800.

169

Brieven en stukken, door het Departement van Commercie en Finantie gezonden
aan den boekhouder-generaal,
1795-1800.
1 band.

170

Brieven, gericht aan den boekhouder-generaal,

38

West-Indisch Comité

1795 November - 1801 Juli.

2.01.28.01
1 band.

170A

Extracten uit de missives van den president ter Kuste van guinea, in handen gesteld
van den boekhouder-generaal om bericht,
1800.
1 stuk.

171

Maandstaten, Comptoir Amsterdam, West Indische handel. Suriname, Berbice.
Comptoiren Rotterdam, Middelburg, Hoorn, Enkhuizen, Groningen.
1800.
1 band.

172

Boek der ontvangen veil- en recognitiegelden van de ingekomen en uitgaande
schepen door de diverse comptoiren,
1795-1799.
1 deel.

172A

Opgave van assurantiën, gedaan op goederen, vivres en contanten enz. van
verschillende schepen, vertrokken naar de West-Indische Koloniën en de Kust van
Guinea,
1792-1796.
1 stuk.

172B

Opgave van de opbrengst van de recognitiën en de accijnzen over
1793-1799.

173

Journaal met generale staten van ontvangsten en uitgaven
1796-1800

174

Grootboek, (met inhoudslijst).
1795 November - 1797 December.

175

Resolutiën van het Comité en van het Departement van Commercie en Finantie,
voorzooverre die den ontvanger-generaal aangaan en aan hem zijn ter hand
gesteld, (met register).
1795-1800.
1 deel.

176-182

Rekeningen van den ontvanger-generaal, met inliggend balansen en borderellen.
1795-1800.
7 deelen.
176
1795 November - 1796.
177
1797.
178
1798 Januari - Juni.
179
1798 Juli - December.
180
1799 Januari - Juni.
181
1799 Juli - December.
182
1800.

183-185, ---

Betalingsordonnantiën,
1795-1800.
183
1795 November - 1797 October.
184
1797 October - 1799 October.
185
1799 October - 1800 December.
--1796 (van den ontvanger-generaal).
voorheen inv.nr. 186

1 stuk.

1 deel.

4 banden.
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186A

Balans van den Raad der Koloniën,
1795 October 31.

1 omslag.

186B

Balansen van het Comité,
1795 en 1800.

1 omslag.

186C

Verzamelstaat van de ontvangsten en uitgaven van het Comité, gedurende
1800.

186D

Generaal tafereel der uitgaven van het Comité, gedurende 1800. Met afschrift.
1801.
1 omslag.

186E

Generaal tafereel der ontvangsten van het Comité, gedurende 1800. Met afschrift,
1801.
1 omslag.

186F

Stukken betreffende de beleening van een kapitaal van 100.000 gulden aan OostIndische obligatiën door het Comité, aangegaan met Paulus Kok te Amsterdam,
1796.
1 omslag.

186G

Generale ontvang en uitgaaf, (nr. 2)
1797 maart 1 - oktober 3.

1 katern

186H

Generale ontvang en uitgaaf (nr. 83)
1797 oktober 17 - 1798 april 30

1 katern

186I

Generale ontvang en uitgaaf
1798 mei 1 - 1799 januari 30

1 katern

186J

Generale ontvang en uitgaaf
1799 februari 6 - september 30

1 katern

186K

Generale ontvang en uitgaaf
1799 oktober 1 - 1800 juni 30

1 katern

Generale ontvang en uitgaaf
1800 juli 1 - december 31

1 katern

186L

1 stuk.
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X. Departement Amsterdam.

X. DEPARTEMENT AMSTERDAM.
187-191

Minuut-notulen van het Departement Amsterdam
1795-1800

5 delen

Bevat klapper

187
188
189
190
191

1795 november - 1796
1797
1798
1799
1800

192-196

Notulen van het Departement Amsterdam, met los alphab. register.
1795-1800.
192
1795 November - 1796.
193
1797.
194
1798.
195
1799.
196
1800.

197-203

Missives en bijlagen, behoorende tot de notulen van het Departement Amsterdam,
1795-1800.
7 banden.
197
1795 November - 1796. (met register). I.
198
1795 November - 1796. II.
199
1795 November - 1796. III.
200
1797. (met register).
201
1798. (met register).
202
1799. (met register).
203
1800. (met register).

204

Secreete notulen van het Departement Amsterdam,
1796-1800.

5 deelen.

1 deel.

205

Missives en bijlagen, behoorende tot de secreete notulen van het Departement
Amsterdam, (met register).
1796-1800.
1 band.

206-206A

Copieboek van uitgegane missives van het Departement Amsterdam (met register).
1796-1800.
2 deelen.
206
Copieboek
206A
Register

206B

Copieën van brieven, requesten en andere stukken, ingezonden bij het Comité en
het Departement Amsterdam, van extract-resolutiën van het Comité en genoemd
Departement,
1796-1800.
1 omslag.

206C

Secrete notulen en brieven betreffende de zaak van de ontvanger van het
departement Amsterdam Gregorius Cruis
1797 juni - september.
1 omslag.
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207-211

Notulen van het Comité, toegezonden aan het Departement Amsterdam,
1795-1798.
5 deelen.
207
1795 November - 1796.
208
1796 Januari - Juli.
209
1796 Juli - December.
210
1797.
211
1798.

212-213

Register op de notulen van het Comité, toegezonden aan het Departement
Amsterdam,
1796-1797.
2 deelen.
212
1796.
213
1797.

213A

Extra-resolutiën van het Departement Amsterdam betreffende Suriname en
Berbice,
1797-1800.
1 omslag.

213B

Lijst van de geëmployeerden bij de Directie van Suriname en de Commissarissen
van den West-Indischen handel, departement Amsterdam,
1795.
1 stuk.

213C

Stukken, betrekking hebbende op een tekort in de kas van den ontvanger van het
Departement Amsterdam, G. Cruys,
1796-1797.
1 omslag.

213D

Inventaris en magazijnrekeningen van het comptoir der equipage van het Comité te
Amsterdam, opgemaakt door den commies ter equipage aldaar J. de Groot,
1798.
1 stuk.
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XI. Departement Zeeland.

XI. DEPARTEMENT ZEELAND.
214

Minuut-notulen van het Departement Zeeland,
1795 October - 1801 Januari.

215-216

Notulen van het Departement Zeeland,
1795/1801.
215
1795 December - 1796 December.
216
1797 Januari - 1801 Januari.

217-218

Register op de notulen van het Departement Zeeland,
1792-1796.
217
1792 januari - 1795 november
218

219

1 deel.
2 deelen.

2 banden.

Bevat klapper

1795-1796

Korte notulen van het Departement Zeeland,
1796-1798.

1 band.

220

Minuut-brieven van het Departement Zeeland,
1795 December - 1801 Januari.

221

Copieboek van binnenlandsche brieven van het Departement Zeeland, (met
register).
1795-1801.
1 deel.

222

Missives en resolutiën van het Comité, ingekomen bij het Departement Zeeland,
(met register).
1795-1800.

223

Korte inhoud van de notulen van het Comité, ingekomen bij het Departement
Zeeland,
1795 November - 1796 Juli.
1 band.

224

Notulen van de gedeputeerden ten comptoire Middelburg (extracten uit de
resolutiën van het Comité), afschrift.
1795 November - 1796 Juni.

1 deel.

1 deel.

225-228

Missives, ingekomen bij het Departement Zeeland,
1796-1800.
4 banden.
225
Van het Departement Amsterdam 1796. (met register.).
226
Van het Departement van de Maas 1796-1800. (met reg.).
227
Van particulieren 1796-1800. (met reg.).
228
Missives en resolutië 1796, 1798, 1800. (met reg.).

229

Requesten en memoriën, ingekomen bij het Departement Zeeland, (met register).
1795-1800.
1 band.

229A

"Liasse van perpetueele zaaken" van het comptoir Middelburg, met bijgevoegden
inventaris.
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1795 November - 1797 November.

1 omslag.

229B

"Instructive memorie relatief de aanstelling van een commies te Ziericksee".
Ongedateerd.
1 stuk.

230

Instructiën, resolutiën, missives, inventarissen, betreffende finantieele zaken ten
Departemente Zeeland,
1797-1805.
1 pak.

231

Huurcontracten, generale staten, inventarissen, lijsten van salarissen en
pensioenen, provisioneele instructiën en generaal rapport van het Departement
Zeeland,
1796.
1 pak.

232

Grootboek voor het Departement Zeeland, (met register).
1795-1800.

1 deel.

233

Bankboek voor het Departement Zeeland,
1796-1801.

1 deel.

234

Boek van maandelijksche rekeningen voor het Departement Zeeland,
1795 November - 1800 December.

1 deel.

235

Verkoop-rekeningboek voor het Departement Zeeland,
1795.

1 deel.

236

Conditiën en voorwaarden, waarop 20 vaten tarwe en 182 vaten tarwemeel
verkocht zijn, met vermelding van de namen der koopers en van de koopprijzen,
1795 December.
1 deel.
Ontbreekt

237

Kassa-staat van het comptoir Middelburg,
1795, 1796.

1 omslag.

238

Calvulatieve staten van ontvangst en uitgaaf van het Departement Zeeland,
1796-1800.
1 omslag.

239

Specificatieve staat der vrachtpenningen, averijen en verdere uitgaven door het
comptoir Middelburg,
1796.
1 omslag.

240

Nota wegens bestelde boter ten diensten van het Departement Middelburg,
1797.
1 stuk.

241

Stukken, betrekking hebbende op de gedane slacht ten behoeve van het comptoir
Middelburg,
1796-1797.
1 omslag.

242

Rekeningen van het geslacht rundvee voor het comptoir Middelburg,
1796-1800.

243

Lijst van restanten van vivres en behoeften, berustende in de magazijnen van het

1 omslag.
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Departement Zeeland, met inventarissen.
1795-1800.
244

2.01.28.01

1 omslag.

Stukken betreffende de betaling van de tractementen en emolumenten van de
bedienden der voormalige kamer Zeeland vana de W.I.C., de wisselbrieven door
diezelfde kamer verschuldigd aan de stad Middelburg enz., door de gedeputeerden
ten comtoire Middelburg in handen gesteld van mr. C.J. van Citters, ter afdoening in
het Comité, met inventaris.
1796.
1 omslag.
Eenige stukken ontbreken.

245-246

Generale staten der soldijen, opgemaakt uit de contra-soldijboeken, berustende
ten Departemente Zeeland,
1791-1798.
2 deelen.
245
Wegens Essequebo.
246
Wegens Demerary.

247

Verschillende inventarissen van boeken, charters, papieren, kaarten en atlassen,
berustende bij het Departement Zeeland, alsook van de vaste panden te
Middelburg en Vlissingen, opgemaakt
1795-1798.
1 omslag.
Een generale inventaris van alle papieren en gereedschappen is te vinden in Archief Raad der
Amerikaanse Koloniën, inv.nrs 260C en 260D

248

niet beschreven
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XII. Supplement 2010.

XII. SUPPLEMENT 2010.
Betreft bij inventarisatie van het archief van de 2e WIC en Raad der Koloniën in de periode 19851990 aangetroffen stukken.

249

Ladingmanifest van het schip Brittannia, gedestineerd naar Amsterdam, aan het
departement Zeeland.
1794 maart 7.
1 band
Op rug: "la. A. Manifesten van St. Eustatius begind primo november 1795".
Op manifest: "Relatief Notulen van 16 oct. 1797"

250

Diverse stukken
1 omslag
Monsterrolen van militairen en ambtenaren in Suriname, 1794-1795
Stukken betreffende het transporteren van een oud aandeelbewijs in de WIC door
de burgemeester van Groningen, Jacob Haksteen, 1796-1797
Stukken betreffende het aangaan van een banklening geld door de Secrete
Commissie der Defensie der West-Indische Koloniën 1797
Inventaris van de secrete kas van de kamer Zeeland van de WIC, opgesteld door
advocaat Meinard van Visvliet in 1770, met een aanvulling door J.P. Schorer uit
1798, 1770, 1798
"Missiven en bijlagen uit St. Eustatius en St. Maarten, 1797-1798
Brief van Gouverneur en Raden van Suriname, duplicaat, 1795 oktober 6

251

Mandament van arrest en rau-actie door de curatoren van Curana Anthonia Collijns
Geertsema ingebracht bij het Hof van Holland op de goederen en gelden van haar
echtgenoot Daniel , equipage-, haven- en rooimeester van Curaçao
1796
1 stuk

252

Brief van de kerkeraad van Curaçao waarin zij het comité bedanken voor het
zenden van een predikant
1800 maart 3
1 stuk

253

"Pretentien van leveranciers op officieren naar West-Indié vertrokken, 1792".
Extract-resolutie van het Comité, dd. 9 mei 1798, betreffende de vorderingen van
de leveranciers L. Bendt, S. van Rijn, J.P. Stricker, J.J. Krantz, Simons, C.M. Merkes,
wed. Evers, J. W. Frantzen en H.J. Andres, met bijlagen
1792-1798
1 stuk

254

"Papieren behorende tot de militaire zaken van de colonieraad en 't committé
ingekomen gedurende de directie van 't comité. no. 4". Staten van militaire
goederen en zaken aanwezig op St. Eustatius en St. Maarten en maandlijsten van
troepen gezonden naar deze eilanden
1791-1794
1 omslag
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Bijlagen

BIJLAGEN
Concordans van Verspreide West-Indische stukken naar de nummers van deze toegang

CONCORDANS VAN VERSPREIDE WEST-INDISCHE STUKKEN NAAR DE NUMMERS VAN DEZE
TOEGANG
Verspreide West-Indische stukken
Nummers van deze toegang
187*

145a

188

145b

213

213c

213

247

243

101e

254

101m

281

81a

283

80d

282

80c

284

80b

292

145d

300

144

332

141a

332

143a

335

93

364

91b

365

91a

372

91d

393

229a

397

122c

447

91c

448

80b

473

145g

474

144a

480

102e

480

102f

491

160

492

101k

500

91f

504

186m

505

92

47

48
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Verspreide West-Indische stukken

Nummers van deze toegang

505

69h

507

213c

508

60

526

101b

527

101h

528

101i

529

101i

530

101a

531

101i

537

145c

538

145d

539

145e

540

145d

541

145f

543

145f

546

143b

547

143c

550

143f

558

135a

560

102c

561

135

563

135

564

135a

566

213a

569

102d

570

186b

581

170

589

237

590

238

591

243

592

237

593

239

594

240

595

241

596

243

2.01.28.01
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Verspreide West-Indische stukken

Nummers van deze toegang

597

243

598

242

599

242

611

172a

612

172b

639

102b

673

186b

688

247

717

113a

718

117a

744

93c

745

55a

746

55b

749

69a

750

137a

763

97a

899

141b

906

102a

908

69d

909

69f

910

69f

911

69e

912

80a

913

213d

914

93b

957

170a

977

122d

1000

122e

1001

122e

1002

122e

1067A

80e

1068

80f

1072

213b

1071

69e

1085

93a

49

50
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Verspreide West-Indische stukken

Nummers van deze toegang

1105

229b

1105

69c

1107

69c

1108

69g

1109

102g

1158

244

1186

206a

1187

69b

1256

186a

1257

186b

1258

186e

1259

186d

1260

186c

1352

141c

1355

102e

1356

102e

1357

160a

1358

241

1368

143e

1369

127

1372

146

1374

143d

1375

170

1399

135b

1400

135b

1404

102h
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