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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Collectie 058 J.C. Baud
Periode:
1585-1985
merendeel 1804-1985
Archiefbloknummer:
C22031
Omvang:
30.01 meter; 1497 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Baud
Jean Chrétien Baud (1789-1859)
Paulus van der Heim
Thomas Hope
Van Ranzow
Abram Baud
Jean Michiel Baud
Eveline Alexandrine van Ranzow
Wilhelmina Johanna Junius van Hemert
Georg Ludwig Carl Heinrich Baud
Elisabeth Lamberta van Riemsdijk
Willem Abraham Baud
Jacoba Caroline Quarles van Ufford
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van J.C. Baud en aanverwanten bestaat uit stukken van Abraham (1764-1850) en van
Jean Chrétien Baud (1789-1859) en hun nazaten. De inhoud betreft voornamelijk stukken
betreffende de gehele ambtelijke loopbaan van J.C. Baud die zich deels in Nederlands-Indië, deels
in Nederland afspeelde met Nederlands-Indië als belangrijkste werkterrein. Dit zijn stukken
betreffende de oprichting va de Nederlandsche Handelsmaatschappij, stukken betreffende zijn
functie als vice-president van de Hooge Regeering en Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië en zijn functie als Minister van Koloniën.
Daarnaast stukken betreffende de familie zoals persoonlijke notities, correspondentie,
testamenten, kwitanties, personalia, portretten en tekeningen. Daarnaast zijn er in het archief
stukken opgenomen van de familie van Ranzow, met wie de familie van Baud verwant is door het
huwelijk van Jean Michiel Baud (1827-1894) met Johanna Christine Charlotte Ranzow (1826-1895).
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.
Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen
krachtens het auteursrecht.
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, Collectie 058 J.C. Baud, nummer toegang 2.21.007.58,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Baud, 2.21.007.58, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
J.C. Baud was Nederlands staatsman. J.C. en ondermeer actief als de gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië, minister van Kolonieën, evenals Rotterdams lid van de Tweede Kamer.
Stamboom van de archiefvormers:

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De hieronder beschreven stukken zijn uit naam van de familie aan het Algemeen Rijksarchief ten
geschenke gegeven door zijn kleinzoon mr. J.C. baron Baud te Amsterdam.
De verwerving van het archief

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

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
De hier beschreven stukken strekken zich uit over de geheele ambtelijke loopbaan van dien
staatsman, van den tijd af dat hij als cadet in dienst trad bij de Nederlandsche zeemacht, totdat hij,
na achtereenvolgens de hoogste waardigheden te hebben bekleed in het bestier onze overzeesche
bezittingen in 1859 te 's-Gravenhage overleed. Zij hebben tot grondslag gediend van het bekende
werk dat mr. P. Mijer in 1878 aan zijn leven en werk heeft gewijd.
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Onder deze stukken zelven bevindt zich eene lijst, die waarschijnlijk nog bij het leven van Baud is
opgemaakt (zie no. 1 van dezen inventaris); doch daargelaten nog, dat zij slechts over een gedeelte
van de verzameling loopt, zijn de stukken daarin zoo weinig naar den eisch geordend, zoo kort en
hier en daar zelfs met zoo weinig nauwkeurigheid beschreven, dat het wenschelijk bleek haar niet
tot richtsnoer te nemen, maar alle in de verzameling aanwezige documenten opnieuw te
beschrijven en, op de gebruikelijke wijze, in te deelen naar de ambten en bedieningen, in den loop
des tijds door Baud vervuld.
Naast de bescheiden, welke de ambtspapieren van Baud zelven uitmaken, zijn in de verzameling
nog aangetroffen eenige stukken, behoorende tot de in het archief der Oostindische Compagnie
berustende papieren van Thomas Hope, van 1756 tot 1770 successievelijk Bewindhebber der
Oostindische Compagnie en representant van Prins Willem V als Opperbewindhebber, alsmede
enkele, die afkomstig zijn uit het archief van den Minister van Koloniën mr. Paulus van der Heim
(1806-1811). Zij zijn aan het einde van dezen inventaris afzonderlijk gecatalogiseerd.
Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De documenten zijn op de [in 1919] gebruikelijke wijze ingedeeld naar de ambten en bedieningen,
in de loop der tijd door Baud vervuld.
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Verwant materiaal
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
A Algemeen.

A ALGEMEEN.
1

"Algemene lijst van stukken en papieren, toebehoorende aan den heer J.C. Baud en
de koloniën betreffende."
1 deel
Deze lijst is ingedeeld in veertien rubrieken, genummerd A N, en getiteld: "Financien", "Kultures",
"Remises" enz. De beschrijving is uiterst kort en niet zelden minder juist.

2

Autobiographie van Baud.
1 deel
Klaarblijkelijk afgeschreven naar de door Baud in 1857 opgemaakte minuut.

3

Staat van dienst van Baud, door hemzelf opgemaakt.
1804-1858

1 stuk

3A

Acte, waarbij Baud door den gouverneur van Zuid-Holland ontslagen wordt uit zijn
dienst als rustbewaarder bij de plaatselijke schutterij te 's-Gravenhage.
1840 juni 30
1 stuk

4

"Mijne staatkundige geloofsbelijdenis", waarschijnlijk door Baud opgesteld na zijn
aftreden als minister in 1848. Onvoltooid. Met bijlage.
ca. 1848
1 omslag

14

Baud

2.21.007.58

B Cadet-surnumerair, cadet en adelborst eerste klasse bij de Nederlandsche marine. 1804-1810

B CADET-SURNUMERAIR, CADET EN ADELBORST EERSTE KLASSE BIJ DE
NEDERLANDSCHE MARINE. 1804-1810
5

Stukken betreffende Baud's plaatsing als cadet supernumerair op het voor
cadetten-instituut bestemde landsfregat Eurydice onder bevel van den kapitein
Wolterbeek.
1804 April 23 - 1804 Mei 2
1 omslag

6

Besluit van den minister van marine Verhuell tot plaatsing van Baud als cadet-élève
op de Rijnflotille onder bevel van den 1sten luitenant A.A. Francke.
1806 November 14
1 stuk

7

Stukken betreffende Baud's plaatsing als cadet-élève op de oorlogsschepen The
Manly, Ajax en De Vlieg.
1806 November 19 - 1807 Juni 5
1 omslag

8

Extract-resolutie van den commissaris-directeur der koninklijke marine te
Rotterdam J. Penning, houdende bevel aan Baud om eenige van Duinkerken
verwacht wordende kanonneerbooten naar Amsterdam te doen transporteeren.
1806 November 20
1 stuk

9

Stukken betreffende Baud's examen voor cadet ter zee 1ste klasse.
1807 Mei 15 - 1807 Juni 3

1 omslag

10

Jounaal, door Baud gehouden aan boord van de oorlogsbrik De Vlieg.
1807 Juni 26 - 1808 Februari 26

11

Stukken betreffende Baud's vertrek uit Bahia naar de Vereenigde Staten op het
Amerikaansche schip Mary Ann.
1809 September 20 - 1809 September 23
1 omslag

12

Verklaring van John Graff, deputy-collector of the district of Philadelphia, dat
Thomas Mills geboren is in den Staat Virginia.
1807 ? Mei 27
1 stuk

1 deel

Door Baud gebruikt om zich onder den valschen naam van Thomas Mills te laten inschrijven op de
monsterrol van het voor Noord-Duitschland bestemde Amerikaansche schip Grand Seignior.

13

Feuille de route, waarbij door de militaire autoriteiten te Hamburg aan Baud recht
gegeven wordt op kostelooze inkwartiering gedurende zijn reis van daar naar
Amsterdam.
1810 Juli 10
1 stuk

14

Klad-Request van Baud aan den minister van marine en koloniën Van der Heim om
te mogen ontvangen het tractement van vlaggejonker extra-ordinair van 1808 af, of
wel een daaraan geëvenredigde schadevergoeding voor de verliezen, sedert zijn
vertrek op De Vlieg in 1807 geleden. Met een kladrelaas van hetgeen hem van 1807
tot 1810 was wedervaren als bijlage, alsmede gunstige beschikking van Van der
Heim.
ca.1810
1 omslag

15

Besluit van de minister van marine en koloniën Van der Heim tot plaatsing van
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Baud als vlaggejonker extra-ordinair op 's lands hulk De Zeekoe.
1810 Juli 27

15

1 stuk

16
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C Enseigne de vaisseau bij de Fransche marine. 1810

C ENSEIGNE DE VAISSEAU BIJ DE FRANSCHE MARINE. 1810
16

Stukken betreffende Baud's overgang in den dienst der keizerlijke Fransche marine,
zijn benoeming tot enseigne de vaisseau en zijn plaatsing als zoodanig op het naar
Java bestemde oorlogsfregat La Méduse.
1810-1811 September 22
1 omslag

17

Journaal, door Baud gehouden op de Méduse gedurende de reis van Nantes naar
Banjoewangi.
1810 December 29 - 1811 April 21
1 deel

2.21.007.58
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D Tweede commies bij de Engelsche gouvernementssecretarie te Batavia. 1811-1812

D TWEEDE COMMIES BIJ DE ENGELSCHE GOUVERNEMENTSSECRETARIE TE
BATAVIA. 1811-1812
18

Extract-Resolutie van Raffles tot eervol ontslag van Baud uit den zeedienst en zijn
benoeming als tweede commies bij den secretaris generaal.
1811 Juni 1
1 stuk

18
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E Ambteloos ? 1813

E AMBTELOOS ? 1813
19

Overeenkomst tusschen Baud en de firma Timmerman, Thyssen en Westermann te
Batavia omtrent zijne dienstneming als supercarga op het door haar uitgereede
schip Admiral Drury.
1813 Juli 30
1 stuk
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F Hoofdcommies bij de Engelsche gouvernementssecretarie te Batavia. 1814-1816

F HOOFDCOMMIES BIJ DE ENGELSCHE GOUVERNEMENTSSECRETARIE TE
BATAVIA. 1814-1816
20

Brief aan Baud van ?, houdende kennisgeving van zijne herplaatsing als ambtenaar
op het Secretary's Office te Batavia.
1814 Februari 8
1 stuk

21

Acte, waarbij de deputy-secretary of the government te Batavia verklaart, dat Baud
op 11 December 1811 den eed van trouw heeft afgelegd aan de Britsche regeering.
1813 Augustus 3
1 stuk

20
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G Secretaris van het Nederlandsch-Indische bestuur. 1816-1819

I Algemeen.

G SECRETARIS VAN HET NEDERLANDSCH-INDISCHE BESTUUR. 1816-1819
I ALGEMEEN.

22

Request van Baud's vader aan den Gouverneur-Generaal Van der Capellen om
emplooi voor zijn zoon in Nederlandsch-Indischen dienst 1814 November. Met
apostille en een brief dienaangaande van Van der Capellen aan J.C. Baud van
12 October 1821
1 omslag

23

Brief aan Baud van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over de verbetering
zijner bezoldiging.
1818 Januari 7
1 stuk

24

Copie - "Bijlagen, behoorende tot het secreet register der handelingen en besluiten
van Commissarissen over Nederlands Indië van 1 January tot ultimo Juny 1817".
Januari - juni 1817
1 band

25-27

Copie verslagen aan de Commissarissen-Generaal van:
25
den resident van Seerakarta Van Haak over de administratie, aldaar
ingevoerd door het Engelsche bestuur. 1816 December 16 - 1817
Januari 23, 1 stuk
26
de residenten De Salis, Bloem, Roesler, Roos, Van Neukirchen, Vos,
Servatius, De Bruyn, Hardy en Van Teylingen over het Engelsche
bestuur in de residenties Pekalongan., Kadoe, Tegal, Soemanap,
Banjoewangri, Pradadingo, Passoeroewan. Cheribon, Bantam,
Buitenzorg, de Preanger en Krawang en de assistents-residentie
Djipang. 1816 Augustus 19 - 1817 Maart 17, 1 pak
De verslagen van Bantam, Buitenzorg en de Preanger zijn niet gedateerd.

27

den provisioneelen resident Van Lawick van Pabst over de residentie
Soerabaja. 1817 Mei 15, 1 stuk

28

Copie-Consideratiën over de vraag, of het etablissement van Carimon Java moet
worden aangehouden en zoo ja op welken voet aangeboden aan de
Commissarissen-Generaal door den provisioneelen resident van Japara en Joana
J.A. Doornik.
1817 Juli 21
1 stuk

29

Copie-Protest van de Commissarissen-Generaal tegen Raffles' inbezitneming van
een gedeelte der Lampongsche districten.
1818 October 5
1 stuk

30

Brief van H.J. van der Graaff aan den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over
de benoeming van een regent te Soerabaja als opvolger van den overleden regent
Raden Adipati Pantjie Tjocco Negor. Met bijlage.
1818 October 12
1 omslag

II Finantiën.

II FINANTIËN.
31

Minuut-Nota's van Baud voor den Commissaris-Generaal Elout te Batavia over "de
tegenwoordige inkomsten van het eiland Java" en "het oud Batavische papieren
geld en de maatregelen, door de Britsche administratie op Java genomen omtrent
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het circulerend medium, dat daarvoor in plaaats is gekomen".
1816 Juni of Juli

21

1 omslag

32

Brief van den adjunct-hoofddirecteur van finantiën en domeinen te Batavia mr. J.
Bousquet aan (den Commissaris-Generaal Van der Capellen ?) over de inrichting der
Oostindische boekhouding.
1818 September 23
1 stuk

33

Extract-Resolutiën van de Commissarissen-Generaal over den aanslag van de
landrente voor 1818 en de afbetaling van hare achterstallen. Met copie-brief
dienaangaande van hen aan den directeur-generaal van koloniën, Goldberg.
1818 Maart 9 - 1818 Maart 16
1 omslag

34, 35

Minuut Geheime rapporten van Veeckens, Dozy en Baud, resp. president van den
Raad van Finantiën, secretaris-generaal en secretaris van het gouvernement aan de
Commissarissen-Generaal, met extract resolutiën dienaangaande van dezen over:
34
de transactie, door Daendels aangegaan met het Fransche
gouvernement in zake den afstand van vaste goederen, en over de
vraag of de Nederlandsche regeering gehouden is de betaling van de
daarvoor door Daendels uitgegeven bons voor haar rekening te
nemen. 1818 September 19 - 1818 November 30, 1 omslag
35
de vraag in hoeverre de opbrengst der vogelnestjes heeft
toebehoord aan de Gouverneurs-Generaal. 1818 October 12 - 1818
November 30, 1 omslag

III Handel en cultures.

III HANDEL EN CULTURES.
36

Formulier-contract voor den overvoer van goederen naar Batavia ten behoeve van
de regeering. (Gedrukt.)
(1818-1824)
1 stuk

37

Copie-Reglement van de Commissarissen-Generaal op het beleid van den
Japanchen handel.
1818 Mei 5

38-43

1 stuk

Copie-Rapporten en Verslagen aan de Commissarissen-Generaal van:
38
de president en raden van finantiën over de verhuring van landen,
het beheer der houtbosschen, de inspectie der koffieplantages en de
verzoeken van verschillende particulieren om perceelen land in huur
of koop te bekomen. 1817 Juli 11, 1 deel
39
den inspecteur-generaal en den adjunct-inspecteur-generaal der
landelijke inkomsten Van Lawick van Pabst en H.J. van de Graaff
over een voorstel van den superintendent der houtbosschen A.H.
Smissaert omtrent het beheer van die bosschen op Java. 1818
December 13, 1 stuk
40
den superintendent der bosschen en stapelplaatsen A.H. Smissaert
en den inspecteur der bosschen T. von Winckelman over de
houtbosschen en stapelplaatsen op Java. Met andere stukken
dienaangaande. 1818, 1 deel
41
den inspecteur-generaal en den adjunct-inspecteur-generaal der
landelijke inkomsten Van Lawick van Pabst en H.J. van de Graaff
over den staat van de koffieteelt in die residenties, waar zij geheel

22

Baud

42

43
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onder beheer van den lande is genomen of de koffie door den
planter en grondeigenaar aan de regeering moet worden afgeleverd.
1818 December 5, 1 stuk
dezelfden over de uitvoering van het besluit der CommissarissenGeneraal van 7 November 1817 in zake het verhuren der
koffiegronden en de koffieteelt en over den uitslag van het daarbij
aangenomen stelsel. 1818 December 16, 1 stuk
den directeur van landbouw, kunsten en wetenschappen te Batavia
C.G.C. Reinwardt over de salpeteraarde en de salpetermakerij te
Soetje bij Grissee. 1817 Juli 14 - 1818 Februari 12, 1 omslag
Misschien gericht aan de Commissaris-Generaal Van der Capellen.

44

Minuut "Kort verslag (van Baud aan den Commissaris-Generaal Elout) der
maatregelen van het Britsch gouvernement op Java met opzicht tot de
koffiecultuur". Met copie "Report on the coffee culture in Java by Mr. Macquoid".
1813-1816 Juni 6
1 omslag

45

Nota's van den inspecteur-generaal der landelijke inkomsten P.H. van Lawick van
Pabst over de opvattingen van de grondeigenaren in de Bataviasche Ommelanden
en Buitenzorg inzake hunne verhouding tot de bevolking, de beschikking over den
koffieoogst hunner particuliere gronden enz.
(c. 1817) - 1819
1 omslag

IV Militaire zaken.

IV MILITAIRE ZAKEN.
46

Copie-Brief (van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen ?) aan den directeurgeneraal van koloniën Goldberg over de organisatie van de marine in Indië.
1818 Januari 9
1 stuk
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Baud

H Algemeen secretaris van de Hoogs Regeering. 1819-1821

I Algemeen.

H ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE HOOGS REGEERING. 1819-1821
I ALGEMEEN.

47

Stukken betreffende Baud's benoeming en ontslag als algemeen secretaris van de
Hooge regeering.
1819 Januari 12 - 1821 Augustus 23
1 omslag

48

Brief van den Gouverneur-Generaal van Engelsch-Indië, Lord Hastings aan den
Gouverneur-Generaal Van der Capellen betreffende de geschillen tusschen
Nederland en Engeland over Singapore, Linga, Riouw, Johor en Pahang.
1819 Augustus 21
1 stuk

49, 50

Brieven aan Baud van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over allerlei
onderwerpen van koloniaal bestuur.
49
1820 Januari 27 - 1821 Augustus 14, 1 bundel
50
1820 Maart 31 - 1821 October 12, 1 omslag
Eenige brieven zijn ongedateerd.

51

Brieven van Baud van Kiai, Adipati, Soera, Adimangolo te Samarang en den regent
van Soemanap over het schenken van titels en het veranderen der namen onder
Javanen.
1821 Maart 20 - 1821 April 8
1 omslag

52

Copie-Instructiën, reglementen en algemeene bepalingen voor het civiele
departement in Indië.
1816-1819

1 band

53

"Reglement (van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen) op de verpligtingen,
titels en rangen der regenten op het eiland Java", met copie-resolutie van Van der
Capellen dienaangaande.
1820 Mei 9
1 omslag

54

Copie-Plakkaat van den commissaris over Palembang, Banka en de Lampongs mr.
H.W. Muntinghe betreffende de beginselen, die voortaan den grondslag zullen
uitmaken van het Nederlandsch bestuur in Palembang.
1818 September 1
1 stuk

55

Nota voor Baud van mr. H.W. Muntinghe over de terminologie van het
Palembangsch bestuur en over de inrichting van het bestuur van de bovenlanden
van Palembang.
1821 Maart
1 stuk

56

Stukken betreffende de onderhandelingen, door Baud en den resident der
Preangerregentschappen R.J.L. baron van der Capellen van wege het Indisch
gouvernement gevoerd met den oud-sultan van Palembang Nayam Oedin over het
aangaan eener overeenkomst, waarbij zijn zoon Padacka Prabo Anum tot sultan
van dat rijk en hijzelf tot soesoehoenan zou verheven worden.
1821 April
1 omslag

57

Copie-Contract tusschen de Indische regeering en den sultan van Pontianak.

24
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1819 Augustus 16
58

1 stuk

Copie-Nota van Baud voor den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over de
zaken te Makassar, inzonderheid over de vraag of de tegenwoordige
tijdsomstandigheden geen geschikte gelegenheid bieden om door ruime
concessiën aan den vorst van Boni den vrede tot stand te brengen.
1821 September 6
1 stuk

II Finantiën.

II FINANTIËN.
59

Extract-Resolutie van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen tot eervol ontslag
aan L.Z. Veeckens als hoofddirecteur van finantiën.
1820 Januari 7
1 stuk

60

Minuut-Procesverbaal van een conferentie, op 21 Juni 1820 gehouden door den
Gouverneur-Generaal Van der Capellen met den hoofddirecteur van finantiën
Goldman en anderen over de algemeene boekhouding in Indië.
1820 Juni 21
1 stuk

61

Copie-Memorie van de hoofddirectie van finantiën te Batavia voor den
Gouverneur-Generaal Van der Capellen tot geleide van de begrooting van uitgaven
van Nederlandsch-Indië voor 1819.
1819 September 7
1 stuk

62, 63

Overzicht van de begrooting der inkomsten en uitgaven van Nederlandsch-Indië
voor 1819, en bijlagen betreffende de daarin geraamde uitgaven.
1 stuk en 1 band
62
Deel 1.
63
Deel 2.

64

Copie-Brief van F. Wappers Melis aan den minister van koloniën Falck over het
beheer en de inrichting van het stelsel van inkomsten op Java.
1819 April 15
1 stuk

65

Extract-Resolutiën van de Commissarissen-Generaal en den Gouverneur-Generaal
Van der Capellen en andere stukken betreffende de verpachtingen van de
opiumpacht en de andere landsmiddelen en domeinen op Java en Madoere.
1818-1821
1 omslag

66

Aanteekening van Baud omtrent de intrekking van de opiumpacht in de Preanger in
1820.
1820
1 stuk

67

Copie-Rekeningen van de reizen naar Japan en terug van de schepen Maria, De
Hoop, De Nieuwe Zeelust en De Louisa in 1818 en 1819.
1818-1819
1 omslag
Gemerkt: La B.

III Handel en Cultures.

III HANDEL EN CULTURES.
68

Beschouwingen van F. Wappers Melis over de wenschelijkheid om de
vaderlandsche nijverheid en handel op te beuren door den invoer op Java van
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25

Europeesche voortbrengselen en den uitvoer van koffie van daar uitsluitend toe te
staan aan Nederlandsche kooplieden.
(1821)
1 stuk
69

Extract-Resolutiën van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen omtrent den
aanmaak, verkoop en uitvoer van zout op Java en Madoera en het beheer der
houtbosschen aldaar.
1820 Juli 8 - 1821 Januari 29
1 omslag

70

Copie-Verslag van den resident van Krawang H.A. van den Broek aan den
inspecteur van finantiën te Batavia Van Lawick van Pabst over de
gouvernementslanden in die residentie en de beste wijze om ze te beheeren.
1819 December 31
1 stuk

71

Minuut-Instructie voor de opzieners der koffiecultuur in de
Preangerregentschappen.
1819-1821

72
IV Muntwezen.

1 stuk

"Staat van het rijstgewas en derzelver prijzen zedert Mey tot ultimo July 1821" in de
verschillende residentiën van Java en Madoera.
ca 1821
1 stuk
IV MUNTWEZEN.

73

Minuut - "Réflexions fugitives (van Baud) sur l'émission proposée de billets
d'échiquier pour servir de réfutation à la note en langue française de mr. W. Melis".
1821
1 stuk

V Militaire zaken.

V MILITAIRE ZAKEN.
74

Copie-Instructiën, reglementen en algemeene bepalingen voor het militaire
departement in Indië.
1816-1819
1 band

75

Copie-Koninklijk Besluit tot bepaling van het aantal dienstjaren, vereischt voor
dienstdoende officieren in Oost-Indië om gerechtigd te wezen tot de bij Koninklijk
Besluit van 18 Februari 1815 vermelde pensioensverhooging.
1821 Mei 21
1 stuk

76

"Concept-Instructie voor den generaal-majoor De Kock, opperbevelhebber van de
Palembangsche expeditie en commissaris van het gouvernement aldaar",
opgemaakt door Baud.
(c. 1821 April)
1 stuk

77

Inschepingsstaat van de expeditie voor Palembang, opgemaakt door den
waarnemenden chef van den algemeenen staf bij het leger in Indië Raaff.
1821 Mei 7

78

1 stuk

Brief van Baud van den resident te Padang J. du Puy over zijn beweerde nalatigheid
in het overbrieven van berichten omtrent de krijgsbedrijven tegen de Padrie's, den
voorraad der op Benkoelen aanwezige specerijen ens.
1821 Augustus 5
1 stuk

26

Baud

2.21.007.58

79

Copie-Instructiën, reglementen en algemeene bepalingen voor het marinedepartement in Indië.
1816-1819
1 band

80

Copie-Brieven van (den Gouverneur-Generaal van der Capellen?) aan den minister
van koloniën Falck, houdende overzichten van den staat der marine in Indië over
1818 en 1819.
1819 Februari 18 - 1820 Maart 21
1 omslag

81

Provisioneele bepalingen van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen op het
houden der boeken en het verantwoorden der scheepsgoederen bij de koloniale
marine. Met bijlagen.
1820 Januari 3
1 omslag

82

Begrooting van de uitgaven voor het departement der marine in Indië voor het jaar
1820, opgemaakt door den commissaris der marine te Batavia Mooyaart. Met
bijlagen.
1820 Februari 20
1 pak
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I Directeur van de burgerlijke en militaire weduwen- en weezenfondsen in Indië. 1817-1821

I DIRECTEUR VAN DE BURGERLIJKE EN MILITAIRE WEDUWEN- EN
WEEZENFONDSEN IN INDIË. 1817-1821
83

Extract-Resolutie van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen tot eervol ontslag
van Baud als directeur van de civiele en militaire weduwen- en weezenfondsen en
als commissaris van het fonds voor den gewapende dienst.
1821 Februari 15
1 stuk

84

Tweede verslag betreffende den staat der weduwen- en weezenkas van de
officieren der landmacht in Nederlandsch-Indië over 1819, door de directie
aangeboden aan de contribuanten van dat fonds.
1820 Mei 9

3 ex
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J Commissaris in Indië van het Doofstommen-Instituut te Groningen en het Blindeninstituut te Amsterdam. 1817-1821

J COMMISSARIS IN INDIË VAN HET DOOFSTOMMEN-INSTITUUT TE GRONINGEN
EN HET BLINDENINSTITUUT TE AMSTERDAM. 1817-1821
85

Briefwisseling van Baud met de hoofddirecteuren van het Doofstommeninstituut te
Groningen en andere stukken betreffende zijn verrichtingen als commissaris van
dat gesticht in Indië.
1817 September 26 - 1822 November 1
1 omslag

86

Extract-Resolutie van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen tot eervol ontslag
van Baud als commissaris in Indië van het Doofstommeninstituut te Groningen en
het Blindeninstituut te Amsterdam.
1821 october 12
1 stuk
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K Ambteloos. 1821-1824

I Algemeen.

K AMBTELOOS. 1821-1824
I ALGEMEEN.

87, 88

Brieven aan Baud over allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur en
gebeurtenissen in Indië van:
87
den Gouverneur-Generaal Van der Capellen. 1821 October 9 - 1824
Mei 31, 1 omslag
88
den Luitenant-Gouverneur De Kock. 1822 October 3 - 1823 October
27, 1 omslag

89

Memorie van mr. H.W. Muntinghe aan den Koning over de beginselen, die bij ons
bestuur in de Oostindische Koloniën dienen gevolgd te worden. (Fragment.)
1824
1 stuk

90, 91

Copie-Verslagen aan den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over de
residenties Preanger en Kadoe van de resp. residenten R.J.L. baron van der Capellen
en P. le Clercq.
1822 Maart 13 - 1824 Februari 10 en 1824 Maart 30
1 pak en 1 stuk
90
Deel 1.
91
Deel 2.

92

Uittreksels uit het dagblad The Times over het Londensch tractaat van 1824.
1824 Mei 22 - 1824 Juni 19

1 stuk

II Finantiën.

II FINANTIËN.
93

Extract-Resolutie van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen omtrent het
sluiten van een leening met het huis van Palmer en Co. te Calcutta.
1821 October 30
1 stuk

94

Copie-Nota van den resident der Preangerregentschappen R.J.L. baron van der
Capellen voor den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over de invoering van
het landelijk stelsel. Met brief dienaangaande van denzelfde aan denzelfde.
1821 October 12 - ?
1 omslag

95

Copie-Brief van den directeur der landelijke inkomsten en directe belastingen te
Batavia G.F. Meylan aan den resident van Kadoe P. le Clercq over een nieuw
ontwerp van de verhuringsvoorwaarden der koffietuinen. Met copie-antwoord.
1823 Juni 17 - 1824 (sic, 1823 ?) - Juli 25
1 stuk

III Handel en cultures.

III HANDEL EN CULTURES.
96

Copie-Brief van Baud aan den minister van koloniën Falck over de denkbeelden, in
een tweetal brieven van den resident mr. H.G. Nahuis aan den GouverneurGeneraal Van der Capellen ontwikkeld ter verdediging van het stelsel van
landverhuring en landuitgifte aan Europeanen of Java inzonderheid in de centrale
districten van de Vorstenlanden. (Fragment.)
1822 November 28
1 stuk

30

Baud
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97

"Fragment uit eenen brief van de Indische regeering aan het gouvernement in
Nederland bij gelegenheid van het toestaan van eenen hoogeren koffijprijs aan den
heer de Wilde in 1822", over het nut van de uitbreiding van het Europeesche
gronbezit en van de Europeesche bevolking in Indië.
z.d
1 stuk

98

Nota voor ? van den directeur van landbouw, kunsten en wetenschappen te Batavia
C.G.C. Reinwardt over de muskaat noot en de foelie.
1822 Mei 30
1 stuk

IV Militaire zaken.

IV MILITAIRE ZAKEN.
99

Extract-Resolutiën van den Gouverneur-Generaal Van der Capellen omtrent de
organisatie der koloniale marine en hare verdeeling over de havens van Indië en de
hydrographische opnemingen aldaar tot verbetering van de zeekaarten.
1821 October 13
1 omslag

100

Nota van' Baud voor den minister van koloniën Falck over de nieuwe organisatie
der koloniale marine in 1822. (Fragment.)
ca. 1822
1 stuk

101

Rapport van professor J.F.L. Schröder aan den minister van marine Van der Hoop
over het door Montgéry in Noord-Amerika ingestelde en in de Annales de
l'industrie nationale van December 1822 door hem medegedeelde onderzoek naar
de toepassing van stoommachinerie bij oorlogsschepen en over de middelen,
waarmede deze machinerie zou toe te passen zijn op schepen van linie, fregatten
en brikken.
(c.1823.)
1 stuk

V Varia.

V VARIA.
102

Brief aan Baud van professor C.G.C. Reinwardt over den Engelschen zendeling
Bruckner, de afwijzing van diens verzoek om op Java een Javaansche drukkerij op te
richten en den toestand van het christendom op Ambon en in de Molukken.
1823 Juni 29
1 stuk

103

Concept- en Minuut-Nota voor den Gouverneur-Generaal Van der Capellen van het
hoofdbestuur van het Nederlandsche Bijbelgenootschap over de vertaling van den
bijbel in het Javaansch en zijn verspreiding op Java. Met ontwerp (van den
begeleidenden brief ?).
1823 Juli 2
1 omslag
Nota en brief zijn beide opgesteld door Baud.
De nota is uitgegeven door Mijer, Jean Chrétien Baud, blz. 197 vlg.
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L Lid en secretaris van de commissie tot het ontwerpen van de artikelen van overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaatschappij en secretaris van de algemeene vergadering van afgevaardigden dier maatschappij. 1824

L LID EN SECRETARIS VAN DE COMMISSIE TOT HET ONTWERPEN VAN DE
ARTIKELEN VAN OVEREENKOMST MET DE NEDERLANDSCHE
HANDELMAATSCHAPPIJ EN SECRETARIS VAN DE ALGEMEENE VERGADERING
VAN AFGEVAARDIGDEN DIER MAATSCHAPPIJ. 1824
104

Stukken betreffende Baud's benoeming en ontslag als lid en secretaris van de
commissie en als secretaris van de algemeene vergadering van afgevaardigden der
maatschappij.
1824 Mei 7 - 1824 Augustus 23
1 omslag

105

Fransche vertaling van het Koninklijk Besluit van 7 Mei 1824 tot benoeming van
eene commissie om de artikelen van overeenkomst met de Nederlandsche
Handelmaatschappij te ontwerpen.
c. 1824
1 stuk

106

Koninklijke Besluiten van 29 Maart 1824 en 13 April 1824 betreffende de oprichting
der Nederlandsche Handelmaatschappij. (Gedrukt.)
1824
1 omslag

107

Klad-Nota van den minister van koloniën Elout, houdende: "punten, welke in
overweging schijnen genomen te moeten worden bij het ontwerpen van de
artikelen van overeenkomst, waarop de Nederlandsche Handelmaatschappij
werken zal".
Ongedateerd
1 stuk

108

Naamlijsten van de afgevaardigden uit de deelnemers van de Nederlandsche
Handelmaatschappij, benoemd in de bijeenkomst van 30 April 1824 ingevolge het
Koninklijk Besluit van 19 April 1824.
1824
1 omslag

109

"Oorspronkelijke aanteekeningen (door Baud gehouden) in de vergaderingen,
voorgestelde amendementen en oorspronkelijke stemlijsten over dezelve en over
de artikelen".
1824 Juli 12 - 1824 juli 28
1 pak

110

Klad-Processenverbaal van het verhandelde in de gezamenlijke vergaderingen van
de commissie en de afgevaardigden uit de maatschappij tot het ontwerpen der
artikelen van overeenkomst.
1824 Mei 24 - 1824 Juli 29
1 omslag

111, 112

Copie-Processenverbaal van het verhandelde in de gezamenlijke vergaderingen van
de commissie en de afgevaardigden uit de maatschappij tot het ontwerpen der
artikelen van overeenkomst. Met Bijlagen.
1824 Mei 24 - 1824 Juli 29
1 deel en 1 band
(1917)

111
112
113

deel 1. 1824
deel 2. 1824

Minuut-Processenverbaal van de vergaderingen der commissie tot het ontwerpen
van de artikelen van overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaatschappij.
1824 Mei 10 - 1824 Juni ?
1 omslag

32

Baud

2.21.007.58

114

Minuut. "Afgezonden missives, voor zoover zij niet zijn geïnsereerd in de notulen
der commissie".
1824 Mei 21 - 1824 Juli 5
1 omslag

115

Ontwerp-brief van de vergadering van afgevaardigden aan den Koning tot geleide
van de ontworpen artikelen van overeenkomst en van een afschrift van de
processenverbaal harer vergaderingen.
1824 Juli 31
1 stuk

116

Brieven aan Baud van den voorzitter der commissie en van de vergadering der
afgevaardigden van de maatschappij Jhr. W.G. van de Poll.
1824 Mei 21 - 1824 Juli 31
1 omslag

117

Ontwerp-Redacties van de artikelen van overeenkomst. Met memories van
aanmerkingen hierop van den Koning, den minister van koloniën Elout en de
commissie.
(c. 1824 Juni.)
1 pak
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M Directeur voor de zaken der Oostindische bezittingen bij het ministerie van de nationale nijverheid en koloniën (later ministerie van marine en koloniën). 1824-1825

I Algemeen.

M DIRECTEUR VOOR DE ZAKEN DER OOSTINDISCHE BEZITTINGEN BIJ HET
MINISTERIE VAN DE NATIONALE NIJVERHEID EN KOLONIËN (LATER MINISTERIE
VAN MARINE EN KOLONIËN). 1824-1825
I ALGEMEEN.

118

Extract-Resolutie van den minister van koloniën Elout, houdende benoeming van
Baud tot directeur voor de zaken der Oostindische bezittingen bij zijn departement.
Met begeleidenden brief van Elout aan Baud.
1824 Augustus 2
1 omslag

119

Minuut-Brief van Baud aan de Gouverneur-Generaal Van der Capellen betreffende
het oordeel des Konings en van de openbare meening over den gang van het
bestuur in Indië, de leening voor Java, de daling der koffieprijzen enz.
1824 December 19
1 stuk

120

Minuut-Nota van Baud voor den minister van koloniën Elout over het besluit van
den Gouverneur-Generaal Van der Capellen om zijn terugkeer naar Nederland uit te
stellen tot in het najaar van 1825.
1825 Maart 29
1 stuk

121

"Differente-stukken, tonende wat A. Hare van het Engelsch bestuur op Java heeft
genoten van zoogenaamde bannelingen naar Banjermassing te voeren". Met copiebrief dienaangaande van den resident van Passoeroewan J.C. Ellenghuysen aan den
chef van de Algemeene Secretarie J. van Schoor te Batavia.
1824 Juli 5
1 omslag

122

Brieven aan den Gouverneur-Generaal Van der Capellen van de commissarissen van
Makassar D. van Schelle en J.H. Tobias over den toestand en hun verrichtingen
aldaar.
1824 Maart 13
1 omslag

123

Nota van Baud "omtrent de stukken over Celebes, zijnde bijlagen van de missive
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 12 September 1824 no.
199a".
c. 1824
1 stuk

II Finantiën.

II FINANTIËN.
124
125

Nota's van ? omtrent de finantiën van Java.
1824

1 omslag

Minuut-Rapport van den minister van koloniën Elout aan den Koning over den
staat der Oostindische geldmiddelen en de noodzakelijkheid om ten behoeve van
den Indischen dienst een geldleening aan te gaan van acht millioen.
1824 October 14
1 stuk
Opgesteld door Baud.

126

Verkooprekeningen van koffie over 1816-1821. Met begeleidenden brief aan Baud
van een lid der firma Van Reenen en Co. te Batavia.
1824
1 omslag

34

Baud

2.21.007.58

127

Copie-Brief van den resident der Preangerregentschapen R.J.L. baron van der
Capellen aan den Gouverneur-Generaal Van der Capellen, houdende een voorstel
om den verkoop en invoer van opium daar te lande te verbieden.
1824 Augustus 24
1 stuk

128

Copie-Vergelijkende staat van de inkomsten der residentie Padang in 1815-1818 en
1820-1823, opgemaakt door den resident aldaar J. du Puy.
1823 December 31
1 stuk

III Handel en cultures.

III HANDEL EN CULTURES.
129

Minuut Aanteekeningen van Baud over de ontwerpreglementen voor het bestuur
van de Nederlandsche Handelmaatschappij, hare factorij te Batavia, de
overschrijvingen, agenten enz.
(c. 1824.)
1 omslag

130

Copie-Brief van mr. H.J. van de Graaff aan mr. J. Fabius over de landverhuringen in
de Vorstenlanden.
1823 Juli 26
1 stuk
Aanteekening van Baud: "deze kopie is mij gegeven door wijlen den heer Knoerle".

131

Brief aan Baud van den resident der Preangerregentschappen R.J.L. baron Van der
Capellen over den toestand der culures enz. in die residentie.
1824 September 2
1 stuk

132

Copie-Rapport van den resident der Preangerregentschappen R.J.L. baron Van der
Capellen aan den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over de vraag, in hoeverre
de verplichte leverantie van arengsuiker aan het gouvernement de daarmede
belaste bevolking van Soekaboemie in vergelijking van andere ingezetenen van de
Preanger bezwaart of benadeelt, alsmede over den invloed van deze cultuur op die
van koffie.
1824
1 stuk

133

An Inquiry respecting the means of improving the quality and reducing the cost of
sugar raised by free labour in the East-Indies. London.
1824
1 stuk

IV Bank- en Muntwezen.

IV BANK- EN MUNTWEZEN.
134

Minuut- "Beschouwing (van Baud) van de maatregelen, door de voormalige
Oostindische Compagnie genomen opzigtelijk de geldspetiën". Met bijlagen.
1825 Februari 18
1 omslag

135

"Staat van den muntslag op 's Rijks Munt te Utrecht zedert den aanvang van Zijner
Majesteits regeering tot ultimo Februari 1823, genomen naar het getal der gemunte
stukken".
c. 1823
1 stuk

136

Brief van de Raden en Generaal-Meesteren van 's Rijks Munt te Utrecht aan den
minister van koloniën Elout over "de vergelijkende waarde tusschen den
generaliteitsgulden en den gulden, die indertijd ten behoeve van de Oostindische

2.21.007.58

Baud

35

Compagnie voor de circulatie aan de Kaap de Goede Hoop is gemunt geworden".
1824 December 6
1 stuk
137

Minuut-Nota van Baud over "de eerste introductie der papieren rijksdaalders te
Batavia".
Ongedateerd
1 stuk

138

Uittreksels van Baud uit het Asiatic Journal van 1824 betreffende de waarde van de
Bombaysche of Soeratsche ropij.
c. 1824
1 stuk
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N Directeur voor de Koloniën bij het ministerie van marine en koloniën (later ministerie van waterstaat, nationale nijverheid en koloniën, en ministerie van nationale nijverheid en koloniën.) 1825-1832

I Algemeen.

N DIRECTEUR VOOR DE KOLONIËN BIJ HET MINISTERIE VAN MARINE EN
KOLONIËN (LATER MINISTERIE VAN WATERSTAAT, NATIONALE NIJVERHEID EN
KOLONIËN, EN MINISTERIE VAN NATIONALE NIJVERHEID EN KOLONIËN.) 18251832
I ALGEMEEN.
Zie ook nummer 245.

139

Stukken betreffende Baud's benoeming tot directeur voor de zaken der koloniën bij
het departement van marine en koloniën en zijn overgang in diezelfde bediening bij
het departement van waterstaat, nationale nijverheid en koloniën.
1825 Mei 17 - 1830 Januari 9
1 omslag

140

Ontwerp- en Minuut-Brief van den minister Elout aan den Koning tot geleide en
toelichting van een ontwerp-reglement op het beleid der regeering in
Nederlandsch-Indië en een ontwerp-instructie voor de Hooge Regeering aldaar.
1829 April - 1829 Mei 1
1 omslag

141-143

Copie-Geheime brieven van den minister Clifford aan:
141
den Secretaris van Staat De Mey van Streefkerk tot geleide van een
ontwerp-brief van den Koning aan den Gouverneur-Generaal Van
den Bosch, houdende verzoek om vooreerst nog in Indië te blijven.
Met copie-antwoord namens den Koning en copie-brief
dienaangaande van Clifford aan Van den Bosch. 1831 Augustus 15 1831 Augustus 27, 1 omslag
142
den Koning over de waarschijnlijkheid dat Van den Bosch bereid zal
wezen zijn verblijf in Indië nog eenigen tijd te verlengen. Met copieantwoord als voren. 1831 October 22 - 1831 November 7, 1 omslag
143
Van den Bosch en den luitenant-generaal De Kock over het
Koninklijk Besluit van 22 Juli 1832 in zake het ontslag van Van den
Bosch en de benoeming van Baud tot zijn voorloopigen opvolger.
Met copie-antwoord van De Kock. 1832 juli 24 - 1832 Juli 28, 1
omslag

144

Copie-Geheime brief van den Secretaris van Staat De Mey van Streefkerk aan den
minister Clifford tot toelichting en geleide van het Koninklijk Besluit van 17 Januari
1832, houdende benoeming van Van den Bosch tot Commissaris-Generaal, alsmede
over diens voorstel tot uitgifte van een koper representeerend papier. Met copiebrief dienaangaande van Clifford aan Van den Bosch.
1832 Januari 17 - 1832 Januari 28
1 omslag

145

Brief van als voren aan als voren tot geleide van een aan den Koning ter
kennisneming overgelegden en weder teruggezonden brief van den GouverneurGeneraal Van den Bosch.
1832 December 16
1 stuk

146-148

Minuut-Rapporten van den minister Elout aan den Koning over:
146
den toestand der Molukken en de voorschriften, dienaangaande te
geven aan den Commissaris-Generaal Du Bus. c. 1825, 1 deel
"Gearresteerd 6 December 1925 No. 84".

147

den geheimen brief van den Commissaris-Generaal Du Bus van 4
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October 1827 betreffende zijn verrichtingen als zoodanig. 1828 April
13, 1 stuk
een aanschrijving aan Du Bus betreffende het opperbestuur van
Indië tot op de aankomst van den nieuwbenoemden GouverneurGeneraal Van den Bosch en de overdracht daarvan aan dezen. Met
minuut-brief dienaangaande van Elout aan Du Bus. 1828 November
8 en ?, 1 omslag

149

Ontwerp-Geheim rapport van den minister Elout aan den Koning over het ontslag
van de beide leden van den Raad van Indië Van de Graaff en D'Ozy uithoofde van de
tegenwerking, door hen aan den Commissaris-Generaal Du Bus geboden.
1826
1 stuk

150-156

Copie-Geheime rapporten en adviezen van den minister Clifford aan den Koning
over:
150
den geheimen brief van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch
van 10 october 1830 betreffende de keuze van zijn eventueelen
opvolger enz. Met copie-antwoord van den Secretàris van Staat De
Mey van Streefkerk namens den Koning. 1831 Februari 12 - 1831
Februari 14, 1 omslag
151
de vervanging van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch. Met
copie-antwoord als voren. 1831 Augustus 10 - 1831 Augustus 13, 1
omslag
152
eenige maatregelen voor het geval Van den Bosch mocht komen te
overlijden vóór de aankomst van zijn eventueelen opvolger. Met
copie-antwoord als voren, copie-geheim besluit des konings en
copie-brief van Clifford aan Van den Bosch. 1831 Ocotber 25 - 1831
October 28, 1 omslag
153
de benoeming van Van den Bosch tot Commissaris-Generaal en de
omschrijving van de bevoegdheden, hem als zoodanig toe te
kennen. 1832 Januari 2, 1 stuk
154
verschillende personen, in aanmerking komende voor opvolger van
Van den Bosch. Met copie-antwoord van den Secretaris van Staat De
Mey van Streefkerk namens den Koning. 1832 Februari 6 - 1832
Februari 9, 1 omslag
155
de toevoeging aan Van den Bosch, in verband met diens brief van 15
Januari 1832, van iemand als ondergeschikt medehelper en de
nominatie voor dit ambt van Baud en den luitenant-generaal De
Kock. Met copie-antwoord als voren. 1832 Juli 13 - 1832 Juli 19, 1
omslag
156
Baud's bereidverklaring om overeenkomstig 's Konings wensch een
tijdelijke zending naar Java op zich te nemen teneinde in afwachting
van diens nadere beschikkingen voorloopig het opperbestuur over
Indië over te nemen. Met copie-Koninklijk Besluit dienaangaande.
1832 Juli 21 - 1832 Juli 22, 1 omslag

157

Copie-Brieven van Baud aan den Gouverneur-Generaal Van den Bosch over allerlei
onderwerpen van koloniaal bestuur.
1829 October 21 - 1832 Juli 29
1 omslag
Genummerd: No. 1-26.
Hierbij ook copiebrieven van Baud aan Van den Bosch over dezelfde onderwerpen van 4 Augustus
1832 - 24 December 1832. Zie nummer 312.
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158-162

Brieven aan Baud over allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur van:
158
den Luitenant-Gouverneur-Generaal De Kock. Met eenige minuuten copie-antwoorden. 1824 November 28 - 1832 Juli 25, 1 omslag
159
den Commissaris-Generaal Du Bus. Met copie-antwoorden. 1825
Augustus 23 - 1829 Mei 16, 1 omslag
160
den oud-Indischen hoofdambtenaar mr. J.H. Tobias. 1828 Juni 28 1830 Juli 10, 1 omslag
161
den Gouverneur-Generaal Van den Bosch. 1829 Mei 16 - 1832 Mei 14,
1 pak
162
den directeur van 's lands middelen en domeinen te Batavia J. du
Puy. 1832 April 30, 1 stuk

163-167

Brieven van Baud aan:
163
Schultze te Brussel over Holgard's kaart en memorie van Java. 1826
Februari 3, 1 omslag
164

Waarschijnlijk gericht aan Baud.

den Secretaris van Staat De Mey van Streefkerk tot geleide van
verschillende brieven van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch
aan Baud, die deze ter kennisneming aan den Koning had
overgelegd, en die thans van diens wege werden teruggezonden.
1829 December 15 - 1832 Januari 29, 1 omslag
De brieven van Van den Bosch zelf ontbreken.

165
166
167

G.J. Peitsch te Batavia over het bestuur van den GouverneurGeneraal Van der Capellen enz. 1831 September 16 - 1832 Mei 13, 1
omslag
den resident van Djokjokarta F.G. Valck over als voren. 1831
November 6 - 1832 Maart 16, 1 omslag
G. Lauts over wetenschappelijke onderwerpen van kolonialen aard.
1832 Juli 5, 1 stuk

168

"Extracten uit brieven van W. van Hogendorp te Batavia (over Indische zaken) aan
zijn vader" G.K. van Hogendorp en door dezen aan Baud ter lezing verstrekt.
1827-1828
1 omslag

169-171

Copie-Koninklijke Besluiten, houdende vaststelling van instructiën voor:
169
den Commissaris-Generaal Du Bus. 1825 September 13, 1 stuk
170
den Gouverneur-Generaal Van den Bosch. 1829 Mei 16, 1 stuk
171
de Hooge Regeering van Indië. 1829 Mei 16, 1 stuk

172

Copie-Nota van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch over het ontwerpregeeringsreglement en het voor het bestuur van Indië vereischte stelsel in het
algemeen.
1829 April 16
1 stuk

173

Copie-Koninklijk Besluit tot handhaving van dat van 26 Juni 1825, waarbij zekere
maatregelen der Indische Regeering werden vernietigd, en tot goedkeuring van de
verrichtingen van den minister Elout voor de balangen van Indië. Met vroegere op
deze zaak betrekking hebbende copie-brieven van den Gouverneur-Generaal Van
der Capellen aan den Koning en aan Elout en een copie-rapport van
laatstgenoemde aan den Koning.
1826 Juli 14
1 omslag
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174

Klad- of Minuut- "Consideratiën (van Baud) over het inwendig bestuur van Java".
(c. 1830.)
1 stuk

175

Minuut-Nota van Baud voor den Commissaris-Generaal Van den Bosch tot
wederlegging van diens gevoelen, dat de bepalingen van het Koninklijk Besluit van
4 Maart 1825 omtrent de benoeming van ambtenaren voor den Indischen dienst
nutteloos en schadelijk waren.
1832 September 10
1 stuk

176

Extract-Rapporten van verschillende Indische ambtenaren over de huishoudelijke
inrichtingen op Java, zooals het eigendomsrecht en gebruik van den grond, de
belastingen, heerendiensten enz.
1812-1830
1 omslag
Aanteekening van Baud: "De overige opiniën van residenten zijn bij den brief van den G.G. Van den
Bosch van 5 Junij 1831 geheim".

177

Extract-Rapport van ? over den toestand van Java, den particulieren eigendom
aldaar en den staat van zaken in de residentie Kadoe. Met aanteekeningen hierop
van Baud.
1827
1 omslag

178

Ontwerp-Overeenkomst tusschen het Indische gouvernement en den nieuwen
Soesoehoenan Pakoe Boewono VII.
(c.1830.)
1 stuk

179

Copie-Stukken betreffende de herstelling van Sultan Amangkoe Boewono II op den
troon van Djokjokarta onder den titel van Sultan Sepoe.
1826
2 ex

180

Copie-Geheime nota van den schout-bij-nacht, waarnemend Raad van Indië, J.J.
Melvill van Carnbee voor de Indische regeering over de regeling van het bestuur in
het rijk van Djokjakarta.
1828 Februari 4
1 stuk

181

Minuut-Particuliere nota van Baud voor den Gouverneur-Generaal Van den Bosch
over den Javaanschen schilder Raden Saleh, de bevordering van den resident van
Kadoe F.G. Valck en andere Indische ambtenaren enz.
(1829?)
1 stuk

182

Copie-Brief van (den secretaris van Banka D. Donker ?) aan den Commissarisgeneraal Du Bus om zich te rechtvaardigen tegen de beschuldigingen, door den
gewezen Commissaris van Palembang mr. J.I. van Sevenhoven en anderen tegen
hem ingebracht in zake zijn onderhandelingen over het contract met den sultan van
dat rijk in 1822 en zijn houding ten opzichte van dezen en ten aanzien van het door
Van Sevenhoven aldaar ingevoerde stelsel van bestuur.
1830 Januari 10
1 stuk

183

Lijst van officëele stukken, in Juli 1829, "door den Gouverneur-Generaal van den
Bosch naar Java medegenomen".
(1829?)
1 stuk
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II Finantiën.

II FINANTIËN.
Zie ook de nummers 198 en 246.

184

Minuut-Brief van Baud aan den Gouverneur-Generaal Van der Capellen over het
finantiëele wanbeleid in Indië.
1825 Juli 31
1 stuk

185, 186

Brieven aan Baud van:
185
P. de Haan te Leiden over verschillende onderwerpen betreffende de
finantiën, het handelsstelsel, het bankwezen en de cultures in Indië.
Met een paar copie-nota's van hem dienaangaande. 1825 Juni 13 1831 December 29, 1 omslag
186
den boekhouder der generale directie van finantiën te Batavia H.A.
Rosenwald over den toestand der Indische finantiën en de
hervorming van de boekhouding bij de staatsadministratie in Indië.
1830 Januari 30 - 1832 Maart 25, 1 omslag

187

"Vragen, aan den heer Wappers Melis gedaan over de Indische finantiën en
aanteekeningen deswege".
1825
1 omslag

188

Ontwerp-Rapport van den minister van koloniën Elout aan den Koning over den
finantiëelen toestand van Indië.
1827 December 14
1 stuk
Opgesteld door Baud.

189

Copie-Geheim rapport van den minister van koloniën Clifford aan den Koning over
eenige brieven van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch omtrent finantiëele
aangelegenheden en de Indische begrooting voor 1831. Met bijlagen.
1831 Juni 27
1 omslag

190

Copie van een door den minister van koloniën Clifford aan den Koning aangeboden
geheim ontwerp van medeeling aan de Staten-Generaal omtrent den geldelijken
toestand der overzeesche bezittingen en de gedane afbetalingen tot kwijting van de
bij de wetten van 23 Maart 1826, 22 December 1827 en 27 December 1828
ingewilligde leeningen. Met copie-nadere geheime rapporten dienaangaande van
Clifford aan den Koning.
1831 November 10 - 1832 Juni 20
1 omslag

191

Copie-Nota's voor den minister van koloniën Elout van den "Indischen ambtenaar
(H.A.) Rosenwald" over de bij de staatsadministratie in Nederland en Indië in
gebruik zijnde manier van boekhouding
1827
1 omslag
Gemerkt: Litt. A en Litt. B. "Relatief verbaal van het Departement van Koloniën in dato 6 November
1827, La. II, No. 104/46".

192

Copie van een gedeelte der uit Indië overgezonden begrooting van NederlandschIndië voor 1826-1830.
ca. 1826
1 omslag

193

"Eenige aanteekeningen (van Baud) over den bundel A van de vijfjarige begrooting,
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behelzende den brief en de nota's van de Indische regeering over die begrooting en
het antwoord daarop van den Kommissaris-Generaal (Du Bus) in dato 3 November
1827".
1827
1 stuk
194

Vergelijkende staten van de verschillen tusschen de geraamde en de werkelijke
ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch-Indië over 1829-1833.
1 omslag

195

"Notes du Général De Kock sur le discours de Mr. Van Alphen à l'occasion de
l'emprunt de 20 millions".
1826

1 stuk

Bedoeld is de redevoering van Jhr. Mr. D.F. van Alphen over het wetsvoorstel tot het aangaan eener
leening ten behoeve der koloniën van 20 millioen, uitgesproken in de Tweede Kamer der StatenGeneraal in 1826.

196

"Aanwijzing van het gebruik, hetwelk gemaakt is van de gelden, gesproten uit de bij
de wetten van 23 Maart 1826. 22 December 1827 en 27 December 1828 toegestane
leeningen ten behoeve der overzeesche bezittingen tot een gezamentlijk bedrag
van 37,700,000 gulden".
Ongedateerd
1 stuk

197

Copie-Voorloopig rapport van den minister Elout aan den Koning over het in 1825
in Indië ingevoerde nieuwe stelsel van entrepôt.
1826 April 3
1 stuk

198

Brief van den commissaris van het koloniaal etablissement te Amsterdam A. van
den Velden aan den eersten commies bij het ministerie van koloniën G. van Alphen
in antwoord op de vraag, of de Oostindische bezittingen in de jaren 1795-1811 aan
het moederland voordeel of wel nadeel hebbent gegebracht. Met een staat van de
Oostindische lasten en baten over 1795-1808.
1829 Juli 1
1 omslag

199

Copie-Brief van den Secretaris van Staat De Mey van Streefkerk aan den minister
Elout, houdende mededeeling van 's Konings antwoord op diens rapport van 21
Maart 1828 over het in Indië bestaande handelsstelsel en de daarmede in verband
staande verordeningen op de entrepôts enz. Met nader copie-rapport
dienaangaande van Elout aan den Koning.
1828 Maart 26 - 1828 Maart 31
1 omslag

200

Copie-Brief van den minister Elout aan den Commissaris-Generaal Du Bus over het
in Indië bestaande handelsstelsel enz. Met bijlage.
1828 Mei 31
1 omslag

201

Memorie van (den ontvanger der in- en uitvoerrechten te Batavie?) J. van der Ven
omtrent den toestand van den handel en van het departement der inkomende en
uitgaande rechten in Indië op het einde van 1825, en over de middelen om den
kwijnenden handel weder op te beuren.
1826 December 30
1 stuk

202

Opstellen uit de Javasche Courant van 14 juni, 1 en 8 Juli 1828, houdende
aanmerkingen op het verslag van den directeur van 's lands middelen en domeinen
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te Batavia J. Kruseman aan den Commissaris-Generaal Du Bus over den handel, de
scheepvaart en de in- en uitgaande rechten van Java en Madoera in 1826.
1828
1 omslag
203

Copie-Rapport van de ministers van binnenlandsche zaken en koloniën Van
Gobbelschroy en Elout aan den Koning omtrent een wijziging van de sedert 1818 in
Indië bestaande verordeningen ten aanzien van het uitgaande recht op producten,
van daar afgehaald door vreemde schepen, aan welke bij den aanbreng hunner
ladingen hier te lande een gedeelte der in Indië betaalde rechten wordt teruggeven.
1828 Maart 8/14
1 stuk

204

Staat van de waarde van eenige uit Java uitgevoerde producten.
1825-1830

1 stuk

205

Staat van eenige in 1831 van Java uitgevoerde producten, getrokken uit de
Algemeene Handelsbladen van Nederlandsch-Indië.
1831

1 stuk

206

Copie-Rapport van den directeur der in- en uitgaande rechten over Indië F.
Wappers Melis aan den minister Elout over de hooge rechten, door de Indische
regeering in Februari 1824 gelegd op vreemde wollen en katoenen stoffen. Met
bijlagen.
1826 April 27
1 omslag

207

Korte inhoudsopgave van de adviezen van de Nederlandsche Handelmaatschappij
en verschillende Kamers van Koophandel en Fabrieken over de door de Indische
regeering in 1824 ingevoerde verhooging van inkomende rechten op wollen en
katoenen stoffen en het naderhand door haar aangenomen stelsel van vrijhavens,
entrepôts en entrepôtsrechten.
(c. 1826.)
1 stuk

208

Copie-Geheim rapport van den minister Clifford aan den Koning, houdende een
voorstel tot nadere regeling van de uitgaande rechten op de koffie in Indië. Met
copie-geheim besluit des Konings tot goedkeuring van dat voorstel.
1832 Augustus 17 - 1832 Augustus 30
1 omslag

209

Tabel van de inkomende rechten in Nederland geheven wordende van koloniale
voortbrengselen. Met begeleidende brief aan Baud van ? Boeije.
1831 Juli 11
1 omslag

210

Lijst van de naar Indië verzonden brieven betreffend het remitteeren der
benoodigde gelden.
1830 September 24 - 1831 November 25

211-214

1 stuk

Copie-Brieven van den minister Clifford aan den Gouverneur-Generaal Van den
Bosch over:
211
de overzending van te remitteeren gelden door middel van wissels,
de bestemming der koloniale remises de onmogelijkheid om uit de
overgemaakte de schulden aan de Nederlandsche
Handelmaatschappij te kwijten enz. 1831 October 3, 1 stuk
212
de ontvangsten en betalingen voor het Indisch bestuur in Nederland
over 1 Juli 1831 - 31 December 1832. Met bijlage. 1831 November 15, 1
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omslag
de gelden, benoodigd voor de over 1 Juli 1831 - 31 December 1832
door de Nederlandsche Handelmaatschappij te betalen gelden voor
delegatiën, verlofstractementen en pensioenen. Met bijlage. 1831
November 25, 1 omslag
over een regeling om in tijd van oorlog van uit Nederland te kunnen
beschikken over den op Java aanwezigen voorraad van producten.
1832 Februari 6, 1 stuk
In dit stuk is ook opgenomen de onder nummer 215 vermelde brief van den
minister Clifford aan de Nederlandsche Handelmaatschappij van 6 Februari 1832.

215-218

Copie-Brieven van den minister Clifford aan de Nederlandsche Handelmaatschappij
over:
215
de acceptatie van een paar wissels, door hare factorij te Batavia ten
behoeve van zijn departement getrokken op de maatschappij. 1832
Februari 6
Is te vinden in nummer 214.

216

217

218

een transactie tot wegneming van haar bezwaren om hier te lande
geld te verstrekken op wissels, door het departement getrokken op
den Gouverneur-Generaal ten behoeve van hare factorij te Batavia,
alsmede over een regeling in zake het verleenen van vrijheid om op
Java handel te komen drijven teneinde daar te lande de voorziening
van specie te bevorderen. Met copie-antwoord en andere stukken
dezenaangaande. 1832 Februari 9 - 1832 Maart 9, 1 omslag
hare bezwaren in zake het verleenen van een tegemoetkoming voor
de verliezen, door haar geleden op de prijsbepaling der
Preangerkoffie voor 1828 en 1829, en over een wijziging van het
Preangercontract ten opzichte van de betaling der koffie in
Nederland. Met copie-antwoord. 1832 April 2 - 1832 April 4, 1 omslag
de vraag, welke scheepsruimte er in 1832 op Java vermoedelijk voor
het vervoer van producten beschikbaar zal wezen. Met copieantwoord. 1832 Juli 16 - 1832 juli 21, 1 omslag

219

Copie-Brieven aan den minister Clifford van de Nederlandsche Handelmaatschappij
over een door haar ontworpen remise-contract voor de in 1833 uit Indië over te
zender gouvernementsproducten. Met copie-antwoord en copie-nota van Clifford
dienaangaande.
1832 Januari 14 - 1832 Augustus 17
1 omslag

220

Minuut-Brief van Baud aan den nieuw benoemden Gouverneur-Generaal Van den
Bosch over den meest wenschelijken vorm van de betalingen, aan de
Nederlandsche Handelmaatschappij in Indië te doen.
1829 Juni 24
1 stuk

221

Brief aan Baud van A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam tot geleide van eenige
verkooprekeningen van verschillende Indische producten.
1832 Augustus 29
1 omslag

222, 223

Copie-Rapporten van den minister Clifford aan den Koning over:
222
de denkbeelden van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch in
diens brief van 30 April 1831 over de remises in het algemeen, de
wenschelijkheid om met Amerikaansche handelshuizen
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overeenkomsten aan te gaan voor hun overbrenging naar Nederland
in geval van vredebreuk en om door hun tusschenkomst in den
omloop van zilver te voorzien. Met andere stukken dienaangaande.
1831 December 15 - 1832 Januari 10, 1 omslag
het denkbeeld van Van den Bosch om het met de Nederlandsche
Handelmaatschappij bestaande Preangercontract in een
consignatiecontract te veranderen. 1832 Maart 22, 1 stuk

224

Copie-Geheim rapport van den waarnemenden minister van koloniën Brocx aan
den Koning naar aanleiding van de mededeelingen van den Gouverneur-Generaal
Van den Bosch in diens brief van 15 Augustus1831 omtrent de door hem gedane
overzending van een paar wisselbrieven, op de Nederlandsche Handelmaatschappij
getrokken door hare factorij te Bataviea, de uitvoering van de met die maatschappij
bestaande remise-contracten, het stelsel van handel en nijverheid, door Nederland
te kiezen in betrekking tot Indië, enz.
1832 Januari 24
1 stuk

225

Staten van de door de Nederlandsche Handelmaatschappij uit Indië ontvangen
gouvernementsproducten op 31 juli 1832 ingevolge de contracten, door hare factorij
te Batavia aangegaan met den Gouverneur-Generaal Van den Bosch op 9 Augustus
1830 en 31 Augustus 1831.
Ongedateerd
1 omslag

226

"Staat van de bij het departement voor de nationale nijverheid en de koloniën
ontvangen remises, overgemaakt door den Gouverneur-Generaal Van den Bosch"
in 1831 en 1832.
1832 Augustus 25
1 stuk

227

"Aanwijzing van de hier te lande te doene betalingen uit de Oostindische fondsen
alsmede van de daartoe voorhande zijnde middelen, opgemaakt onder den datum
van 25 Augustus 1832".
1832
1 stuk

228

Berekening van Baud van hetgeen de Indische fondsen op 31 December 1832
schuldig zullen wezen, en van de middelen tot delging.
1832 Augustus
1 omslag

229

Berekening wegens het door de Indische regeering aan de Nederlandsche
Handelmaatschappij verschuldigde bedrag voor de civiele en militaire weduwenen weezenpensioenen en het verhoogde militaire pensioenfonds tot 31 December
1832, opgemaakt door de directie der maatschappij.
Augustus 1832
2 ex

230

Aanteekeningen van Baud, bevattende den hoofdzakelijken inhoud zijner
"conferentie met den heer Schimmelpennick (president der Nederlandsche
Handelmaatschappij) over hetgeen de Handelmaatschappij van het gouvernement
verwacht".
1832 Augustus
1 stuk

231

"Aantoning, bij de Handelmaatschappij opgemaakt in Augustus 1832 van de winst
op de Preangerkoffie van 1830 en 1831, nog door het gouvernement te ontvangen".
Ongedateerd
1 stuk
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III Handel en cultures.

III HANDEL EN CULTURES.
Zie ook de nummers 185, 201, 202.

232

Brieven aan Baud van A. van Hoboken te Rotterdam over een aan den Koning
gericht verzoek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam om den
handel op Indië door verschillende maatregelen te bevorderen en door
vermindering van rechten voor het moederland te bewaren.
1831 Januari 7 - 1831 Januari 28
1 omslag

233

Copie-Geheime nota van den Gouverneur-Generaal Van der Bosch aan den Raad
van Indië over den handel op Java ter beantwoording van de nota dienaangaande
van het lid van den Raad mr. P. Merkus van 9 juni 1832.
1832 Juni 24
1 stuk

234

Copie-Rapport van den directeur der in- en uitgaande rechten in NederlandschIndië F. Wappers Melis aan den hoofddirecteur van finantiën te Batavia J.C.
Goldman over een wijziging van het in Augustus 1818 vastgestelde reglement voor
het verleenen van zeebrieven en scheepspassen. Met begeleidenden brief van Melis
aan den minister Elout.
1822 Augustus 10 - 1826 Maart 20
1 omslag

235

Copie. "Vrijmoedige gedachten over den Japanschen handel, ingeleverd aan den
hoofddirecteur van finantiën te Batavia (J.C. Goldman)" door den pakhuismeester
van de factorij te Desima Van Overmeer Fisscher.
1825
1 stuk

236

Copie-Nota van ? voor den minister Elout over onzen handel op Japan.
(c. 1826-1828.)

1 stuk

237

Copie-Rapport aan ? van den pakhuismeester te Desima Van Overmeer Fisscher
over het "Geschiedkundig overzigt van den handel der Europezen op Japan" door
G.F. Meylan.
1828 Mei 31
1 stuk

238

Copie-Nota van denzelfde voor den Gouverneur-Generaal Van den Bosch over de
Nederlandsche factorij te Desima.
1830 Juni ?
1 stuk

239

Ontwerp-Brief van den minister Elout aan den Commissaris-Generaal Du Bus over
de vernietiging der landverhuringen te Soerakarta en Djokjokarta.
1826 November 27
1 stuk
Opgestel of wel in laatste instantie geredigeerd door Baud.

240

Copie-Brief van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch aan den minister Clifford
tot geleide van zijn resolutie van 8 Augustus 1832 omtrent de levering van al de op
Java door den inlander geteelde koffie aan de regeering.
1832 Augustus 28
1 stuk

241

Minuut-Brief van Baud aan den Secretaris van Staat De Mey van Streefkerk naar
aanleiding van den aan den Koning ter inzage aangeboden particulieren brief van
den Gouverneur-Generaal Van den Bosch over de teleurstellingen, met de cultures
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ondervonden, enz. van 20 April 1832. Met antwoord van De Mey namens den
Koning.
1832 Augustus 25 - 1832 Augustus 27
1 omslag
242, 243

Brieven aan Baud van A. van Hoboken te Rotterdam over:
242
de kosten van de Javasuiker, vergeleken met die van de
Surinaamsche. Met een nota over hetzelfde onderwerp van Van den
Bosch. 1829 April 4, 1 omslag
243
de gedwongen suiker- en indigoteelt. 1831 Juli 1, 1 stuk

244, 245

Copie-Geheime rapporten van den minister Clifford aan den Koning over:
244
het door den Gouverneur-Generaal Van den Bosch in zijn bief van 10
October 1830 uiteengezette stelsel van cultures. Met ontwerpKoninklijk Besluit dienaangaande. 1831 Maart 17, 1 omslag
245
den brief van Van den Bosch van 5 juni 1831 in zake de bezoldiging
der Javaansche hoofden gedeeltelijk met land, de toekenning eener
belooning voor de Europeesche inlandsche ambtenaren, belast met
het toezicht op de indigoteelt, de oprichting en bezoldiging eener
inlandsche provinciale militie en de wijze van beraadslaging in den
Raad van Indië. Met andere stukken dienaangaande. 1832 Januari 2 1832 Januari 23, 1 omslag

246

Copie-Rapporten van Van den Bosch aan den minister Elout over de denkbeelden,
door den Commissaris-Generaal Du Bus ontwikkeld in diens brief van 1 Mei 1827
omtrent het stelsel van kolonisatie op Java, den staat van het landbezit aldaar, de
koffieteelt en de landrente. Met copie-memorie van Baud dienaangaande en een
copie-overzicht van eenige besluiten, door de Oostindische Compagnie genomen
omtrent de suikerteelt op Java.
1829 Maart 6 - 1829 Juni 1
1 pak

247, 248

Copie-Kabinetsbrieven van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch aan:
247
den Raad van Indië over de uitbreiding van de suikerteelt op Java.
Met extract-resolutie van hem dienaangaande. 1830 Augustus 9 1830 Augustus 13, 1 omslag
248
verschillende residenten op Java over de hoeveelheid koffie, suiker
en indigo, door hun residentie af te leveren. 1832 Februari 9, 1 stuk

249

Uittreksels uit brieven van ? te aan ? en uit de Bataviasche Courant over de cultures
in Indië enz.
1832 Mei 1 -1832 Mei 17
1 omslag

250

"Extract uit eenen brief (van?) aan den heer Brocx dd. 16 September 1832" over "het
nieuwe voorstel van onzen vriend Van den Bosch omtrent de koffijkultluur".
1832
1 stuk
Mr. A. Brocx was op dat tijdstip Secretaris-Generaal aan het Departement van Koloniën.

251
IV Bank- en muntwezen.

Opgaaf door ? van de rijstprijzen op Java.
1817-1829
IV BANK- EN MUNTWEZEN.
Zie ook nummer 185.

1 stuk
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252

Minuut-Nota van Baud over de oprichting der Javasche Bank.
(1826.)

253

Copie-Verzoekschrift van aandeelhouders der Javasche Bank aan den GouverneurGeneraal Van den Bosch om teneinde den uitvoer van zilver tegen te gaan, hare
directie te machtigen tot opschorting gedurende zes of twaalf maanden van de
inwisseling van haar billetten tegen gemunt geld.
1830 Juni 3
1 stuk

254

Copie-Geheime brief van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch aan den
minister Van Gobbelschroy over middelen om de Javasche Bank voor ondergang te
behoeden. Met bijlage.
1830 Juni 6
1 omslag

255, 256

Brieven aan Baud van:
255
? over de verzending van een hoeveelheid koperen munt per het
schip Padang uit Sumatra en de moeilijkheden, deswege in Engeland
ondervonden. 1827 Juni 24, 1 stuk
256
van den commissaris van het koloniaal etablissement te Amsterdam
over verzendingen van specien naar Indië en de vermoedelijke
oneerlijkheden, daarbij gepleegd. 1829 Mei 19, 1 stuk

257

Minuut- en Copie-Geheim rapport van den minister Elout aan den Koning over den
brief van de Indische regeering van 31 December 1825 betreffende het muntstelsel
in Indië. Met een staat van essayen van eenige Bataviasche en Javasche ropijen.
1826 Juli 29
1 omslag

1 stuk

De minuut is geheel geschreven met de hand van Baud.

258, 259

Copie- en Extract-Rapport aan den Koning resp. van de ministers Elout en Van
Gobbelschroy over:
258
het verzoek van A. van Hoboken te Rotterdam om vergoeding van
de schade, door hem geleden ten gevolge van in 1826 nieuw
ingevoerde muntstelsel in Indië. Met andere stukken
dienaangaande. 1826 December 7 - 1826 December 14, 1 omslag
259
het verzoek van A. Sinave te Brugge om vergoeding van als voren.
1830 Januari 8, 1 stuk

260

Copie-Geheim rapport van den minister Clifford aan den Koning over het voorstel
van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch om door bemiddeling van de
Javasche Bank een papieren representatief van het kopergeld op Java in omloop te
brengen. Met copie-geheim besluit des Konings, copie-geheime brieven van
Clifford aan Van den Bosch en aan de Nederlandsche Handelmaatschappij en copieantwoord van deze aan Clifford dienaangaande.
1832 Januari 2 - 1832 Februari 21
1 omslag

261

Copie-Geheim besluit des Konings tot vaststelling van nieuwe bepalingen voor het
muntstelsel in Indië.
1825 September 12
1 stuk

262

Extract-Brief van N. Engelhard aan mr. D.F. van Alphen over de invoering van het
nieuwe muntstelsel op Java door den Commissaris-Generaal Du Bus.
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263

Copie-Memorie van ? voor het Departement van Koloniën omtrent de middelen tot
wegneming van de nadeelen, voortspruitende uit de groote hoeveelheid van het op
Java in omloop zijnde kopergeld. Met copie-geheimen brief dienaangaande van
den Minister Clifford aan den Gouverneur-Generaal Van den Bosch.
1832 Januari (of Februari ?) - 1832 Februari 13
1 omslag

264

Copie-Brief aan den Commissaris-Generaal Du Bus van den hoofddirecteur van
financiën te Batavia J.C. Goldman over den uitslag van de inwisseling van
Spaansche matten tegen promessen.
1826 September 30
1 stuk

V Militaire Zaken.

V MILITAIRE ZAKEN.
Zie ook nummer 245.

265

Copie-Geheime brief van den minister Clifford aan den Koning over de houding der
Belgische ambtenaren en militairen in Indië, de samenstelling der Europeesche
manschappen bij de korpsen aldaar naar verhouding van hun nationaliteit, de
terugzending van de daarbij dienende Belgen naar Europa en de periodieke
uitzending derwaarts van een detachement Hollanders.
1832 Juli 21
1 stuk

266

Korte inhoudsopgaaf van eenige brieven van Baud aan den Gouverneur-Generaal
Van den Bosch over den generaal De Kock.
1830 Juli 26 - 1832 Augustus 4
1 stuk

267

Copie-Advies van den directeur-generaal van oorlog De Eerens aan den minister
Clifford over de door den Gouverneur-Generaal Van den Bosch ontworpen
reorganisatie van het Indische leger. Met andere stukken dienaangaande.
1832 Januari 31 - 1832 Maart 5
1 omslag

268

Copie-Geheim rapport van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch aan den
minister Elout "omtrent de wijze, waarop het militaire kommando in Indië met
betrekking tot den Gouverneur-Generaal behoort te worden geregeld". Met bijlage.
1829 April 8
1 omslag

269

Copie-Koninklijk Besluit, houdende vaststelling eener nieuwe instructie voor den
opperbevelhebber van het Indische leger.
1829 Mei 2
1 stuk

270

Copie-Advies van den minister Elout aan den Koning om in de door hem
ontworpen instructie voor de Hooge Regeering van Indië een artikel in te lasschen
omtrent den voet, waarop het opperbevel der Indische land- en zeemacht zal
gevoerd worden, ingeval van tijdelijke waarneming van het GouverneurGeneraalschap door een van de Raden van Indië.
1829 Mei 5
1 stuk

271

Copie-Geheim rapport van den minister Clifford aan den Koning over het verzoek
van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch om machtiging tot ontslag van den
generaal-majoor Jhr. H.J.J.L. de Stuers als opperbevelhebber van het Indische leger
en tot afschaffing van deze waardigheid. Met andere stukken dienaangaande.
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1832 Juli 12 - 1832 Juli 16

1 omslag

272

Copie-Rapport van den schout-bij-nacht J.J. Melvill van Carnbee aan den LuitenantGouverneur-Generaal De Kock over de meest doeltreffende wijze om de uitgaven
voor de koloniale marine op de vijfjarige begrooting onder het millioen te houden.
1827 October 26
1 stuk

273

Aanteekeningen van Baud naar aanleiding van een rapport van den luitenantkolonel Timmermans over de administratie bij het leger in Oost-Indië. Met nota
dienaangaande van den generaal-majoor Binhoff.
1828 September 24 - 1828 November 2
1 omslag

274

Copie-Nota van den schout-bij-nacht J.J. Melvell van Carnbee voor de Indische
regeering over het aanwerven van inlanders in Bengalen en de Soloksche eilanden
voor het Indische leger.
1827 November 30
1 stuk

275

Copie-Stukken betreffende "het verhoogd militair pensioensfonds in Oost-Indië",
ingezonden bij geheimen brief van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch van 8
December 1831
1831
1 omslag

276

Dienststaat van den bij besluit van 4 December 1830 op pensioen gestelden
kapitein van het Indische leger H.G.J. Sagermans.
Ongedateerd

1 stuk

277

Nota van ? omtrent het bedrag van het pensioen, toekomende aan den bij besluit
van 3 September 1830 op pensioen gestelden eersten luitenant van het Indische
leger G. Radsma.
Ongedateerd
1 stuk

278

Cjopie-Koninklijk Besluit, houdende abolitie van het misdrijf, door P.J.C. Saaijmans
gepleegd, mits hij zich verbindt om zes jaar lang te dienen bij het leger in de
koloniën.
1827 October 21
1 stuk

279

Geheime brief van den kapitein J.P. Buteux aan den minister Clifford over de
oproerige bewegingen in de residentie Kedirie.
1832 Juli 16
1 stuk

280

Brieven aan Baud van den generaal Bischoff en den luitenant-kolonel Van der
Wijck, over den opstand op Java.
1828 December 24 - ?
1 omslag

281, 282

Rapporten van den minister Elout aan den Koning over:
281
den aard en oorsprong van den opstand op Java. (Minuut.) 1827
Januari 10, 1 stuk
282

Blijkbaar opgesteld door Baud.

de oorzaken van den ongunstigen loop van den oorlog op Java sinds
December 1827, de vraag of van uit Nederland bepaalde
voorschriften dienen te worden gegeven ten aanzien van het
dempen der onlusten enz. (Ontwerp.) 1828 Augustus 11, 1 stuk
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Blijkbaar opgesteld door Baud.

283

Minute der pro-memorie, door mij (Baud) den 9 Julij 1828 aan den minister (Elout)
overgegeven omtrent de onlusten in de Vorstenlanden".
1828 Juli
1 omslag

284

Klad-Aanmerkingen van Baud op het rapport van N. Engelhard van Maart 1827 over
de onlusten op Java.
1828 Juli
1 stuk

285

Rapport van den Commissaris-Generaal Du Bus aan den minister Elout over de
denkbeelden omtrent den oorsprong en de onderdrukking van den opstand op
Java, ontvouwd in de adviezen en memoriën van den Luitenant-GouvernerGeneraal De Kock en Van Sevenhoven, De Salis, Van Lawick van Pabst en Mac
Gillavry, residenten van Djokjokarta, Kadoe, Rembang en Soerabaja. Met bijlagen.
1827 Juli 6
1 pak

286

Copie-Brief van den Commissaris-Generaal Du Bus aan den Luitenant-Gouverneur
-Generaal De Kock over de leiding der krijgsbedrijven tegen de opstandelingen op
Java. Met copie-antwoord van De Kock en een copie-brief dienaangaande van De
Kock aan den generaal Van Geen.
1828 April 26 - 1828 Mei 29
1 omslag

287

Copie-Nota van den resident van Kadoe F.G. Valck (voor ?), houdende
aanmerkingen op de nota van Van Lawick van Pabst van 28 Februari 1830 over de
vraag wat het lot van den tot ons overgekomen Diepo Negoro behoort te zijn.
1830 Maart 22
1 stuk

VI Varia.

VI VARIA.
288

Copie-Nota van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Bijbelgenootschap voor
den nieuwbenoemden Gouverneur-Generaal Van den Bosch, houdende verzoek
om het werk van het genootschap in Indië te bevorderen en een uiteenzetting van
de middelen, waardoor dit kan worden bereikt.
1829 April
1 stuk

289

Brief aan Baud van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Bijbelgenootschap
over de verbetering van het schoolonderwijs onder de inlandsche bevolking in
Indië. Met minuut-antwoord.
1831 October 20 - 1831 October 31
1 omslag

290

Briefwisseling van Baud met den secretaris van het hoofdbestuur van het
Nederlandsche Bijbelgenootschap Professor D.J. van Lennep over de Javaansche
bijbelvertaling van Brückner en het Javaansch-Nederlandsch woordenboek van
J.F.C. Gericke.
1832 Maart 30 - 1832 Juli 26
1 omslag
Eén brief van Van Lennep is ongedateerd.

291

Lijst van de door J.F.C. Gericke uit de nalatenschap van A.D. Cornets de Groot
aangekochte Javaansche en Maleische handschriften. Met begeleidenden brief (aan
Baud ?) van den amanuenses (van het Nederlandsche Bijbelgenootschap ?) M.J.
Chevallier.
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1831 Juni 30

1 omslag

Opgaven omtrent de prijzen van Smirnasche tapijten in Nederland.
1831 Maart 21 - 1831 April 23

1 omslag

Uittreksels van Baud uit Prinsep's Transactions in India during the administration of
Marquess Hastings, over de rooverbenden in Britsch-Indië, de stampduties aldaar
en de belastingen in Bengalen.
1 stuk

VII Westindische zaken.

VII WESTINDISCHE ZAKEN.
294

Brief aan Baud van het lid van den Kolonialen Raad van Suriname A.T. Kruythoff
over den bedenkelijken toestand van de kolonie Suriname en de middelen tot
herstel. Met bijlage.
1832 Januari 25
1 omslag

295

Copie-Rapport van den minister Clifford aan den Koning over den toestand van
Suriname en de middelen om aan de grieven der bevolking aldaar te gemoet te
komen. Met bijlagen.
1831 Septebmer 12
1 omslag

296

Memorie voor ? van den gewezen controleur-generaal der finantiën in Suriname
A.T. Kruythoff, houdende voorstellen tot wijziging van het stelsel van bestuur in
Suriname.
1831 Augustus
1 stuk

297

Aanteekeningen van Baud over de finantiën van Suriname.
(c. 1827.)

298

"Staat, aanwijzende de in 1831 gedane betalingen uit de rekening remises uit
Suriname". Met een staat van hetgeen uit de begrootingen voor 1827 tot 1831
betaald is voor verschillende voorwerpen ten dienste der Westindische bezittingen.
1831
1 omslag

299

Copie-Geheim rapport van de ministers van koloniën en finantiën Clifford en Tets
van Goudriaan aan den Koning over den toestand en het beheer der Westindische
Bank enz. Met bijlagen.
1832 Augustus 9
2 ex

300-302

Brieven aan Baud van:
300
den gewezen controleur-generaal der finantiën in Suriname A.T.
Kruythoff over verschillende zaken betreffende den handel in WestIndië. Met bijlage. 1831 Juli 14, 1 omslag

1 omslag

Waarschijnlijk gericht aan Baud.

301
302

als voren over eenige verkooprekeningen van suiker, afkomstig van
de plantage Goudmijn in Suriname. Met bijlagen. 1830 December 13
- 1831 Augustus 9, 1 omslag
A. van Hoboken te Rotterdam over het verschil in de
verkooprekeningen van Demerary-suiker te Dublin en van
Surinaamsche suiker te Amsterdam. 1831 Juli 22, 1 stuk

52
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O Buitengewoon lid der Commissie tot de zaken der Protestantsche kerken in Oost- en West-Indië. 1825-1830

O BUITENGEWOON LID DER COMMISSIE TOT DE ZAKEN DER PROTESTANTSCHE
KERKEN IN OOST- EN WEST-INDIË. 1825-1830
303

Stukken betreffende Baud's benoeming en ontslag als buitengewoon lid dezer
commissie.
1825 Maart 21 - 1830 Juli 13
1 omslag

304

Algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde kerk in het koninkrijk der
Nederlanden, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 Januari 1816.
1 stuk
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Baud
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P Lid van de commissie, benoemd bij Koninklijk Besluit 19 Augustus 1828, om de middelen aan te wijzen tot het dempen van den opstand op Java.

P LID VAN DE COMMISSIE, BENOEMD BIJ KONINKLIJK BESLUIT 19 AUGUSTUS
1828, OM DE MIDDELEN AAN TE WIJZEN TOT HET DEMPEN VAN DEN OPSTAND
OP JAVA.
305

Copie-Nota voor de commissie van den oud-resident van Soerakarta A.M.T. baron
de Salis over een verbeterde inrichting van de heffingen der tolpoorten, de markten
en warongs op Java.
Ongedateerd
1 stuk
Gemerkt: La A2.

305A

"Geschrift van Prins Mangko Diningrat over de oorzaken van den opstand op Java"
en nota van ? omtrent de "geestgesteldheid van den inlander".
(c. 1827.)
1 omslag

306

Minuut- en Copie-Rapport van de commissie. Met copie-geheim rapport
dienaangaande van den minister Elout aan den Koning en brief van Elout aan Baud.
1828 September 24 - 1829 April 3
1 pak

307

Brieven aan Baud van A. van den Velden te Amsterdam betreffende de toezending
van archivalia en afschriften uit het archief der Oostindische Compagnie over de
beëindiging van den Javaanschen oorlog in 1755 en het gedrag van den sultan van
Djokjokarta omstreeks 1780.
1828 Januari 28 - 1828 Februari 14
1 omslag

308

Vergelijking van den Nederlandschen met den Javaanschen tekst van de notulen
der conferentiën, door den Gouverneur van Java's Noord-Oostkust Van Overstraten
gehouden met den soesoehoenan en den sultan van Djokjokarta in April 1792 en ?.
1792 en z.d
1 omslag

309

Tractaten tusschen het Engelsche gouvernement en de vorsten van Soerakarta en
Djokjokarta. (Afschriften, vertalingen en uittreksels.)
1811 December 23 - 1813 Maart ?
1 omslag

54
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Q Vice-president van de Hooge Regeering van Indië. 1832-1833

I Algemeen.

Q VICE-PRESIDENT VAN DE HOOGE REGEERING VAN INDIË. 1832-1833
I ALGEMEEN.

310

"Register op al de stukken en bundels, zoo als dezelve in het archief ter Algemeene
Secretarie (te Batavia) te vinden zijn, met een klapper of aanwijzer op dezelve,
loopende van het jaar 1610 tot 1832, opgemaakt door den eersten kommies W.I.M.
van Schmid".
1832 September 14
1 stuk

311

Extract-Rapport van den oud-minister Elout aan den Koning over hetgeen in het
vlugschrift van C. Ten Brink: "Een woord over het beheer van Indië enz. Amsterdam
1832" voorkomt betreffende de oprichting van een Kolonialen Raad.
1833 April 30
1 stuk

312

Briefwisseling van Baud met den Gouverneur-Generaal Van den Bosch over allerlei
onderwerpen van koloniaal bestuur.
1832 Augustus 4 - 1832 December 24
Hierbij ook copie-brieven van Baud aan Van den Bosch over dezelfde onderwerpen van 21 Oktober
1829 tot 20 Juli 1832 (zie nummer 157).

313-315

Brieven aan Baud van:
313
J.F.C. Gericke over het eigendomsrecht van den grond op Java
volgens de inlandsche wetboeken, de kramans, kalangs, ens. 1833
Februari 15, 1 stuk
314
het lid van den Raad van Indië mr. P. Merkus over de schorsing van
den resident van Djokjokarta Van Lawick van Pabst wegens
overtreding van zijn bevoegdheid. Met minuut-antwoord. 1833 Mei 5
- 1833 Mei 13, 1 omslag
315
den eersten gezworen klerk te Batavia F.J. ten Cate, houdende
verzoek om voorspraak bij den Commissaris-Generaal Van den
Bosch voor zijn bevordering tot assistentresident van Buitenzorg.
Met advies dienaangaande van Baud aan Van den Bosch en
beschikking van dezen. 1833 Juni 28 - 1833 juni 29, 1 stuk

316

Copie-Kabinetsbrief van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch aan de leden van
den Raad van Indië over de in te voeren bestuursinrichting op Sumatra. Met bijlage.
1833 Januari 6
1 omslag

II Finantiën.

II FINANTIËN.
317

Copie-Nota van den boekhouder-generaal bij de directie van finantiën H.A.
Rosenwald aan den Gouverneur-Generaal Van den Bosch over de inrichting der
algemeene boekhouding van Nederlandsch-Indië.
1832 November 26
1 stuk

318

Extract-Resolutie van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch omtrent de
verplichte levering aan de regeering van alle door den inlander op Java geteeld
wordende koffie en de jaarlijksche vaststelling van de daarvoor te betalen prijzen.
Met minuut-nota van Baud over de stukken, nopens de uitvoering van deze
resolute gewisseld met de residenten, den directeur der cultures en de generale
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directie van finantiën.
1832 Augustus 8 - 1833 Januari 27
319

III Handel en Cultures.

55

Baud

1 omslag

Brief van den boekhouder der generale directie van finantiën te Batavia H.A.
Rosenwald aan den Gouverneur-Generaal Van den Bosch tot geleide en toelichting
van een algemeene staatsrekening met het ministerie van koloniën onder 31
December 1831. Met hierop betrekking hebbende nota van Van den Bosch en
minuut-nota van Baud.
1833 Februari 10 - 1833 Februari 21
1 omslag
III HANDEL EN CULTURES.

320

Extract-Resolutiën van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch omtrent de
invoering van een verplichte cultuur van suiker, indigo en koffie in de residenties
Madioen en Kedirie ter vervanging van de landrente en omtrent de oprichting van
suiker- en indigofabrieken aldaar. Met bijbehoorende begrooting voor een
indigofabriek.
1832 December 10 - 1833 Februari 3
1 omslag

321

Nota van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch voor Baud over de
wenschelijkheid om de residenten op Java bij de uitvoering van het cultuurstelsel
eenige speelruimte toe te staan naar gelang van de omstandigheden. Met
begeleidenden brief en minuut-antwoord.
1833 Maart 25
1 omslag

322

"Antwoord (van?) op eenige aanmerkingen, voorkomende in eene nota van den
heer vicepresident Baud betrekkelijk het reglement voor de levering van koffij aan
het gouvernement".
(1833.)
1 stuk

IV Militaire zaken.

IV MILITAIRE ZAKEN.
323

Brief (aan Baud ?) van ? te Batavia over de krijgsbedrijven in Bondjol op Sumatra.
Met bijlagen.
1833 Juni 15
1 omslag

324

Brief van den commandant van de troepen en resident op Sumatra's Westkust
C.P.J. Elout aan den 1sten luitenant Poland, commandant der troepen in Rau, over
allerlei militaire onderwerpen.
1833 Maart 9
1 stuk

325

Copie-Briefwisseling van den kommandant van het zevende regiment huzaren
Perié met den commandant-generaal van het Indische leger Jhr. H.J.J.L. de Stuers
betreffende de schulden van den 2den luitenant der huzaren te Buitenzorg A. de
Menten.
1833 Januari 21 - 1833 April 3
1 omslag

V Westindische Zaken.

V WESTINDISCHE ZAKEN.
326

Copie-Memorie van den voormaligen secretaris bij het commissariaat-generaal
voor de Westindische bezittingen J. Jabot over de nieuwe orde van zaken in
Nederlandsch-West-Indië, ingevoerd door den gewezen Commissaris-Generaal

56

Baud
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Van den Bosch, en de klachten, hierover inzonderheid in Suriname gerezen. Met
copie-rapport dienaangaande aan den Koning van den minister van koloniën
Clifford en copie-geheim antwoord van den Secretaris van Staat De Mey van
Streefkerk namens den Koning.
1833 Maart 20 - 1833 juni 10
1 omslag
327

Brief aan Baud van P. de Munnick over den staat en de boekhouding van de
particuliere Westindische Bank. Met bijlagen.
1832 December 4
1 omslag
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Baud

57

R Gouverneur-Generaal ad interim. 1833-1836

I Algemeen.

R GOUVERNEUR-GENERAAL AD INTERIM. 1833-1836
I ALGEMEEN.

328

Stukken betreffende Baud's uitzending om, ingeval van overlijden van den
Gouverneur-Generaal Van den Bosch of van diens terugkeer naar Nederland, op te
treden als Gouverneur-Generaal ad interim, alsmede betreffende Baud's
vervanging als directeur voor de zaken der koloniën aan het Departement van
Koloniën gedurende zijn afwezigheid.
1832 Juli 22 - 1832 Augustus 13
1 omslag

329-331

Extract-Resolutiën van Baud omtrent:
329
de tractementen, tijdelijke toelagen en gratificatiën der burgerlijke
ambtenaren en de oprichting van een pensioenfonds voor hen. 1834
Januari 25, 1 stuk
330
de verbanning van eenige oproerlingen uit Passoeroewan naar
Krawang. 1835 Januari 12, 1 stuk
331
de inrichting van het rechtswezen op Sumatra's Westkust. 1835 Juli
22, 1 stuk

332

"Nota van het getal der resolutiën, besluiten en missives van den Algemeenen
Secretaris gedurende 1824 en 1825 en van 1 Januari tot ultimo September 1834".
1834 October 15
1 stuk

333

"Lijst van de (door Baud) aan het ministerie van koloniën afgezonden brieven
gedurende het jaar 1835 en de maanden Januarij en Februarij 1836".

1 deel

334

Nota's "van periodieke stukken voor het ministerie van koloniën en stand van
derzelver verzending" op 1 Juli en 12 September 1835, opgemaakt door den eersten
commies, belast met de expeditie ter Algemeene Secretarie te Batavia, Vos.
c. 1835
1 omslag

335

Briefwisseling van Baud met den directeur van 's lands middelen en domeinen te
Batavia J. du Puy, den controleur der in- en uitgaande rechten te Samarang P.H. van
der Goes, de Raden van Indië en den Commissaris-Generaal Van den Bosch over de
straf, aan Van der Goes op te leggen wegens een door hem begane indiscretie in
zijn ambtelijke qualiteit.
1833 September 11 - 1833 November 16
1 omslag

336

Semi-officiëele briefwisseling van Baud met den Commissaris-Generaal later
minister van koloniën Van den Bosch over allerlei onderwerpen van koloniaal
bestuur.
1834 Januari 26 - 1836 Maart 1
1 pak

337-368

Copie-Kabinetsbrieven van Baud.
337
1833 Juli 5 - 1833 Juli 31, 1 band
338
1833 Augustus 1 - 1833 Augustus 31, 1 band
339
1833 September 1 - 1833 September 30, 1 band
340
1833 October 1 - 1833 October 31, 1 band
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342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369-376

2.21.007.58

1833 November 1 - 1833 November 30, 1 band
1833 December 1 - 1833 December 30, 1 band
1834 Januari 2 - 1834 Januari 30, 1 band
1834 Februari 2 - 1834 Februari 28, 1 band
1834 Maart 2 - 1834 Maaer 31, 1 band
1834 April 2 - 1834 April 29, 1 band
1834 Mei 3 - 1834 Mei 30, 1 band
1834 Juni 2 - 1834 Juni 30, 1 band
1834 Juli 1 - 1834 Juli 31, 1 band
1834 Augustus 1 - 1834 Augustus 31, 1 band
1834 September 1 - 1834 September 28, 1 band
1834 October 2 - 1834 October 31, 1 band
1834 November 4 - 1834 November 29, 1 band
1834 December 1 - 1834 December 31, 1 band
1835 Januari 1 - 1835 Februari 1, 1 band
1835 Februari 2 - 1835 Febrari 27, 1 band
1835 Maart 4 - 1835 Maart 31, 1 band
1835 April 1 - 1835 April 29, 1 band
1835 Mei 1 - 1835 Mei 29, 1 band
1835 Juni 1 - 1835 Juni 30, 1 band
1835 Juli 2 - 1835 Juli 31, 1 band
1835 Augustus 1 - 1835 Augustus 31, 1 band
1835 September 4 - 1835 October 1, 1 band
1835 October 1 - 1835 October 29, 1 band
1835 November 1 - 1835 November 28, 1 band
1835 December 1 - 1835 December 31, 1 band
1836 Januari 2 - 1836 Januari 30, 1 band
1836 Februari 5 - 1836 Februari 27, 1 band

Brieven aan Baud van:
369
den minister Clifford over zijn verlangen, dat het deparatement van
koloniën voortaan regelmatiger en uitvoeriger zal worden ingelicht
omtrent den toestand van zaken in Indië. Met minuut-antwoord.
1833 october 18 - 1834 April 21, 1 omslag
370
den minister Van den Bosch en den waarnemenden minister Brocx
over allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur. 1834 Maart 27 1835 Mei 12, 1 omslag
371
den Luitenant-Gouverneur-Generaal De Eerens over als voren. Met
eenige minuut-antwoorden. 1834 September 8 - 1836 April 4, 1
omslag
372
den oud-Gouverneur-Generaal Van der Capellen tot aanbeveling van
mr. W. van Hogendorp voor het lidmaatschap van den Raad van
Indië enz. Met minuut-antwoord. 1832 September 5 - 1833 Augustus
30, 1 omslag
373
den luitenant-generaal De Kock over Baud's benoeming tot
eventueel opvolger van den Gouverneur-Generaal Van den Bosch.
Met een paar copie-antwoorden. 1832 Juli 28 - 1832 September 3, 1
omslag
374
den resident van Sumatra's Westkust M. Francis over de bedragen,
indertijd door den Commissaris-Generaal Van den Bosch en de
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Baud

375
376

59

Hooge Regeering toegestaan voor den aanleg van wegen en andere
openbare werken aldaar, en over den voortgang dier werken. 1836
Januari 25, 1 stuk
den resident van Kadoe C.L. Hartman om aanbeveling bij den Koning
voor een decoratie. 1836 Februari 20, 1 stuk
den resident van Djokjokarta F.G. Valck tot geleide van een brief van
den sultan van Djokjokarta. 1836 Maart 18, 1 Stuk
De brief van den sultan ontbreek.

377

Memorie, aan Baud nagelaten door den Commissaris-Generaal Van den Bosch bij
diens vertrek naar Sumatra. Met nota dienaangaande van Baud voor Van den Bosch
en bijlagen.
1833 Augustus 6
1 omslag

378

Ontwerp-Programma's van het ceremonieel voor de receptie van Baud en zijn
echtgenoote te Djokjokarta en Soerakarta, op gemaakt door den resident van
Djokjokarta tevens waarnemenden resident van Soerakarta F.G. Valck.
1834 Mei 20
1 omslag

379

Copie-Reglement op het beleid der regeering in Nederlandsch-Indië, vastgesteld bij
Koninklijk Besluit van 20 Februari 1836.
1 stuk

380

Copie-Koninklijk Besluit, houdende benoeming van D.J. de Eerens tot LuitenantGouverneur-Generaal.
1834 September 5
1 stuk

381

Nota's van Baud voor den Commissaris-Generaal Van den Bosch over het beginsel,
dat bij de benoeming van controleurs dient te worden gevolgd, en de bevordering
van eenige Indische ambtenaren. Met antwoorden van Van den Bosch.
1834 Januari
1 omslag

382

Reglement voor het civiel weduwen- en weezenfonds in Indië, vastgesteld door
Baud bij besluit van 28 Februari 1836.
ca. 1836
1 stuk

383

Minuut- en Copie-Nota van Baud voor ? over het nieuw ontwerp van reglement
voor het weduwen- en weezenfonds der civiele ambtenaren en koloniale
zeeofficieren.
1834 April
1 omslag

384

Nota voor Baud van ? in antwoord op zijn vragen in zake een hem ter teekening
voorgelegd stuk (omtrent de contributie voor het civiele weduwen-, weezen- en
pensioenfonds).
1836 Maart 26/27
1 stuk

385

Minuut-Nota van Baud omtrent de bedenkingen van het lid van den Raad van Indië
mr. P. Merkus tegen de benoemingen van W.H.H. van Riemsdijk, Juttingh en Van
Berckel tot ?
(1834-1836.)
1 stuk

386

Nota van Baud voor den Commissaris-Generaal Van den Bosch over de klacten, bij

60
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een naamloos geschrift ingebracht tegen Mac Gillavary. Met andere stukken, op
deze zaak betrekking hebbende.
November 22 - ? December 27
1 omslag
387

Copie-Opgave van den kolonel directeur der genie Van der Wijck omtrent de
"hoogte boven het oppervlak der zee van eenige belangrijke punten op Java".
1834 December 1
1 stuk

388

Memorie voor Baud van den hoofdingenieur van den waterstaat en 's lands
gebouwen te Batavia J. Tromp "omtrent de ligging der stad Batavia en hare
environs in betrekking tot de revieren, die in derzelver baai uitloopen". Met een
brief van Tromp aan Baud over hetzelfde onderwerp.
1836 Februari 25 - 1836 Maart 13
1 omslag

389

Staat van de personen, sinds Juli 1833 naar de etablissementen van landbouw op en
buiten Java verwezen uit kracht van de publicatie van 23 juli 1833.
1835 December 16
1 stuk

390

Statistieke opgaven van de bevolking en de inkomsten en uitgaven van de
residenties Bezoekie en Passoeroewan.
1831-1834
1 omslag

391

Verslagen aan Baud over de residentiën Preanger, Bagelen, Pekalongan, Banka,
Bantam en de assistents-residentie Patjitan door de resp. residenten Holmberg de
Beckfelt, Ruitenbach Praetorius, Roeder, Hora Siccama en Vriesman en den
assistents-resident.
1835 Maart 25 - 1835 Augustus 31
1 pak

392

Copie-Rapport aan Baud van den resident van Banjoemaas G. de Seriére "over de
regtmatigheid der klagten, ingebragt tegen den gewezen resident De Sturler".
1836 Januari 3
1 stuk

393

Copie-Rapport aan Baud van den resident van Sumatra's Westkust M. Francis over
den staat van zaken en zijn verrichtingen aldaar.
1834 Mei 8
1 stuk

394

Staten, opgemaakt door den gewezen resident van Borneo's Westkust D.J. van den
Dungen Gronovius, van de aldaar door hem ingevoerde belastingen en ingetrokken
ambtenaarsposten, en de verandering in het dienstpersoneel, tijdens zijn bestuur
voorgevallen.
(c. 1832/33.)
1 stuk

395

Nota van? over de vraag, hoe het bestuur van de Molukken en op Celebes behoort
te worden ingericht. Met een memorie over het belang dier bezittingen.
(c. 1834.) December 30
1 omslag

396

Nota voor Baud van ? in antwoord op zijn vraag, of indertijd voor de terugreis naar
Europa van de afgetreden Gouverneurs-Generaal Van der Capellen, De Kock en Van
den Bosch en van den Commissaris-Generaal Du Bus door het departement van
koloniën een bepaalde scheepsgelegenheid is aangewezen, dan wel of hierin aan
hen de vrije keus is gelaten.
Ongedateerd
1 stuk
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397

II Finantiën.

Baud

61

Extract-Resolutie van den Gouverneur-Generaal De Eerens, waarbij aan Baud als
oud-Gouverneur-Generaal ad interim en de overige leden van de Hooge Regeering
van Indië 's Konings tevredenheid wordt overgebracht over den door hen
betoonden ijver in zake de jaarlijksche remises naar het moederland.
1837 April 11
1 stuk
II FINANTIËN.

398

Extract- en Copie-Resolutiën van Baud betreffende het opmaken van de Indische
begrootingen voor 1835 en 1836, de remitteeringen naar Nederland enz.
1834 Juni 30 - 1836 Februari 28
1 omslag

399

Copie-Briefwisseling van Baud met den Commissaris-Generaal Van den Bosch over
de Indische begrooting voor 1834.
1834 Januari 21 - 1834 Januari 25
1 omslag

400

Copie-Brieven van Baud aan den minister Van den Bosch over het bedrag der
remises naar Nederland over 1833, de verzendingen van producten in consignatie
door tusschenkomst van de Nederlandsche Handelmaatschappij, het voor den
dienst in Indië benoodigde kapitaal en de Indische begrooting voor 1835.
1834 September 10 -1835 Januari 24
1 omslag

401-403

Brieven aan Baud van:
401
den directeur-generaal van finantiën te Batavia J.C. Reijnst over
allerlei onderwerpen van finantiëel beheer. 1834 Mei 18 - 1836 Maart
11, 1 omslag
402
den Commissaris-Generaal Van den Bosch, houdende bij wijze van
additioneele instructie eenige aanwijzingen omtrent het geldelijk
beheer en de cultures. (Copie.) Met bijlage. 1834 Januari 30, 1 omslag
403
den boekhouder bij de generale directie van finantiën te Batavia H.A.
Rosenwald omtrent den uitslag der finantiëele administratie in Indië
over 1832. 1834 Januari 12, 1 stuk

404

Copie-Brief van den boekhouder bij de generale directie van finantiën H.A.
Rosenwald aan den directeur-generaal van finantiën J.C. Reijnst, houdende een
algemeen overzicht van de resultaten, welke de reeds verkochte koffie, suiker en
indigo in Nederland hebben opgeleverd, in verband met de sommen, waarvoor die
producten in Indië bij den afscheep zijn berekend, en met de contracten,
dienaangaande in Indië en in Nederland gesloten. Met bijlage.
1835 Januari 5
1 omslag

405

Stukken betreffende de vaststelling der Indische begrooting.
1818 Maart 20 - 1836 Februari 28

406

Opgaven van ? omtrent de baten en lasten van Indië in 1830 en 1835. Met enige
bijvoegsels van Baud.
1 omslag

407-409

Copie-Indische begrootingen voor 1833, 1835 en 1836.

1 band

3 pakken
407

Deel 1.
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Deel 2.
Deel 3.

410

Vergelijkende staat van de begrootingen der ontvangsten van Nederlandsch-Indië
van 1819, 1825, 1831/35 en 1834.
1 stuk

411

Copie-Staten van de in de Indische begrooting voor 1834 geraamde ontvangsten en
uitgaven, vergeleken met de resultaten, blijkende uit de algemeene boeken van
1833 en 1834, aangeboden aan den directeur-generaal van finantiën J.C. Reijnst
door den boekhouder bij de generale directie van finantiën M.H. Halewijn.
1836 Januari 23
1 omslag
"Behoort bij kabinetsmissive 8 Febr. No. 59 La C."

412

Halfmaandelijksche staten van 's lands kassen op Java en Madoera over 15-31
December 1832, 15-28 Februari 1833, 16-31 December 1833, 16 December 1834 - 15
Maart 1836, aangeboden aan Baud door den directeur-generaal van finantiën J.C.
Reijnst.
1833 Januari 13 - 1836 April 2
1 omslag
De staten van December 1832, Februari en December 1833 zijn afschriften.

413

Staten van den uitvoer van Java en Madoera, van de opbrengst van 's lands
middelen en domeinen aldaar enz.
1823-1835
1 omslag

414, 415

Voorwaarden van de verpachting van 's lands middelen op Java en Madoera voor
1834 en 1835.
2 banden
414
Band 1
415
Band 2

416

Vergelijkende staten van de opbrengst der verpachte middelen en der in- en
uitgaande rechten op Java en Madoera en van de hoeveelheid der aldaar in- en
uitgevoerde goederen in 1817-1835. Met begeleidende brieven aan Baud van den
directeur van 's lands middelen en domeinen J. du Puy.
1836 Februari 29 - 1836 April 6
1 omslag

417

Overzichten, aan Baud aangeboden door den directeur-generaal van finantiën J.C.
Reijnst, van de naar Nederland gedane remises over 1831-1834. Met begeleidende
brieven en een minuut-brief van Baud aan Reijnst.
1834 Februari 16 - 1835 October 23
1 omslag

418

Staten van de voor remises en verkoopingen bestemde producten van den oogst
van 1834, aan Baud aangeboden door den directeur-generaal van financiën J.C.
Reijnst. Met eenige copie-staten van de in 1835 geoogste hoeveelheid dezer
producten.
1835 Januari 17 - 1836 Maart 15
1 omslag

419

Staten van de in 1833 - Februari 1836 in het openbaar verkochte hoeveelheden
koffie, tin en andere gouvernementsproducten met eenige opgaven van de
gemaakte prijzen en de namen der koopers. Met andere stukken dienaangaande.
1836 Februari 13 - 1836 Februari 19
1 omslag

2.21.007.58

Baud

63

420

Uittreksels uit de algemeene boeken van Nederlandsch-Indië van 1830-1833
betreffende de rekeningen van suiker, indigo, thee en zijde, aan Baud aangeboden
door den directeur-generaal van finantiën J.C. Reijnst.
1835 December 11
1 omslag

421

Conto-finto over koffie, bij den inkoop te Batavia berekend tot den prijs van 29
gulden per pikol en bij den verkoop te Rotterdam tot den laagstgenoteerden prijs
van 37 cents, aan Baud aangeboden door Ten Brink, Reijnst en Gijsing te Batavia.
Met begeleidenden brief.
1834 Maart 12
1 omslag

422

Copie-Nota van den directeur-generaal van finantiën J.C. Reijnst voor den
Luitenant-Gouverneur-Generaal De Eerens over de onkosten, vallende op de naar
Nederland geremitteerde koffie. Met bijlage.
1835 September 25
1 omslag
"Exh. 7/10 No. 414 Kabinet."

423

Ontwerp-Verordening op de overschrijving van vaste goederen en de inschrijving
van hypotheken in Indië, opgemaakt door den ? te Batavia Van der Vinne. Met
minuut-wijzigingen van Baud.
1833 November 8
1 stuk

424

"A comparative statement of charges on Bengal opium as furnished Government by
their contract with the factory with those if supplied on the terms proposed by
Messrs. Maclaine Watson and Co".
1833 November 23
1 stuk

425

Copie-Overeenkomsten, door de Indische regeering aangegaan met de
Nederlandsche Handelmaatschappij over de consignatie van
gouvernementsproducten.
1833 Februari 18 - 1834 October 27

III Handel en cultures.

1 omslag

III HANDEL EN CULTURES.
Zie ook nummer 402.

426-428

Brieven aan Baud van:
426
A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam over den handel op Indië.
1834 Januari 18 - 1835 September 29, 1 omslag
427
den controleur der inkomende en uitgaande rechten te Batavia C.F.
Pahud over den invoer van Belgische manufacturen en lijnwaden
aldaar. 1834 November 13 - 1835 October 23, 1 omslag
428
den directie van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij
te Batavia over het afschepen van gouvernementsproducten en
andere commerciëele zaken. 1836 Februari 20 - 1836 Maart 16, 1
omslag
Eén brief is een copie.

429

Copie-Brief aan de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia van
haren agent L.M.F. Plate over den handel en de handelsinrichtingen in de
Padangsche Bovenlanden.
1835 April 23
1 stuk
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430

Inhoudsopgaven van de besluiten en kabinetsbrieven van Baud over de cultures.
1833 Juli - 1836 Februari
1 omslag

431-440

Extract Resolutiën van Baud omtrent:
431
de begrooting der cultures voor 1833, 1835 en 1836. 1833 Juli 6 - 1836
Februari 14, 1 omslag
432
de afschaffing van de opvordering van zoogenaamde boedjangs in
Cheribon te behoeve van de cultures in andere residenties. 1834
November 14, 1 stuk
433
de indigo-, kaneel-, koffie-, suiker- en theecultures in Kedirie,
Madioen en Pekalongan. 1835 September 12 - 1836 Februari 17, 1
omslag
434
de indigocultuur in de Preanger, Pekalongan en Bagelen. 1833
October 16 - 1835 September1, 1 omslag
435
de koffiecultuur in Bezoekie, Bantam, de Preanger, Cheribon, Tegal,
Pekalongan, Japara, Joana, Rembang, Soerabaja, Bagelen,
Banjoemaas, Madioen, Kedirie, Patjitan, Kadoe, Bandjoewangie,
Buitenzorg, Passoeroewan en op Sumatra's Westkust. 1833 October
12 - 1835 Juni 26, 1 omslag
436
de rijstcultuur in Krawang, Batavia, Cheribon en elders op Java. 1834
Juni 8, 1 stuk
437
de suikercultuur in Tegal, Pekalongan, Cheribon, Samarang, Bantam,
Soerabaja, Rembang en Japara. 1833 December 31 - 1836 Februari 17,
1 omslag
438
de theecultuur in Tegal, Pekalongan, Bagelen, Banjoemaas, de
Preanger en Cheribon. 1834 Juni 16 - 1835 Augustus 27, 1 omslag
439
den zouthandel in Banjoemaas, Bagelen, Kedirie, Soerakarta,
Djokjokarta en Kadoe. 1832 Juni 6 - 1834 Januari 27, 1 omslag
440
de bevordering der zijdeteelt op Java. 1834 December 15, 1 stuk

441

Copie-Resolutiën van Baud betreffende de uitgifte in eigendom, huur of erfpacht
van woeste gronden op Java aan Europeanen.
1834 October 27 - 1835 December 31
1 omslag

442

Brieven, nota's verslagen, staten, berekeningen enz. betreffende de cultures op
Java.
1833-1836
1 pak

443

Briefwisseling van Baud met den directeur der cultures B.J. Elias over de
uitvaardiging van een circulaire order aan de residenten op Java om en opgave te
verstrekken van de voordeelen, door de bevolking getrokken van de verplichte teelt
van suikerriet en indigo, in verglijking met die, welke de rijstbouw voor haar
oplevert, of welke zij zou kunnen trekken, zoo de met riet en indigo bebouwde
sawah's tot haar vrije beschikking waren gelaten.
1834 Augustus 19 - 1835 November 11
1 omslag

444-446

Brieven van Baud aan den minister Van den Bosch over:
444
zijn besluit van 1 Maart 1834 in zake het stelsel van cultures. (Copie.)
1834 Maart 28, 1 stuk
445
de door hem gedane inspectiereis door Java in Mei-Augustus 1834.
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447-453
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(Minuut.) 1834 Augustus 23, 1 stuk
de jaarlijksche pressing van een gedeelte der bevolking van Cheribon
tot het verrechten van arbeid in de Bataviasche Ommelanden en
haar verzet daartegen. (Extract.) 1834 Augustus 23, 1 stuk

Brieven aan Baud van:
447
den minister Clifford over de invoering van nieuwe bepalingen in
zake de koffiecultuur ingevolge het door den Koning goedgekeurde
Indisch regeeringsbesluit van 8 Augustus en andere onderwerpen op
de invoering van het stelsel van cultures betrekking hebbende. 1833
Februari 18, 1 omslag
448
den directeur-generaal der cultures te Batavia B.J. Elias over de
aanplantingen van koffieboomen op Java in 1830-1835. Met bijlagen.
1835 December 26, 1 omslag
"Behoort bij Kabinetsmissive dd. 31 December 1835."

449

450
451

452

453
454-456

"Behoort bij resolutie 1 Julij 1834."

den resident van Kedirie G.L. Baud over de nadeelen van het in de
residenties Kedirie en Madioen ingevoerde stelsel van cultures. Met
een nota dienaangaande van hem. 1833 Juli 21, 1 omslag
den assistent-resident van Buitenzorg J.H. van den Bosch over een
bevel, door hem aan een inlandsch hoofd gegeven, betreffende de
paggerkoffieboomen aldaar. Met bijlage. 1835 December 15, 1
omslag
de residenten van Passoeroewan, Samarang, Cheribon, Pekalongan,
Madioen, Tegal, Banjoemaas, Kedirie, Bezoekie en Japara,
houdende ingevolge de aanschrijving van 4 September 1834 opgave
an de voordeelen, door de bevolking getrokken van de verplichte
cultures voor suiker en indigo, vergeleken met die, welke haar de
vrije teelt van rijst en andere gewassen zou opleveren. Met andere
stukken dienaangaande. 1834 Ocotber 22 - 1835 September 5, 1 pak
? over de verhouding van het soortelijk gewicht van het eiken- en
djatihout. 1835 Mei 19, 1 omslag

Copie-Verslagen aan Baud van den directeur-generaal der cultures B.J. Elias
omtrent:
454
zijn inspectie van de cultures in de residenties Tegal, Pekalongan,
Madioen, Kedirie, Kadoe, Bagelen en Banjoemaas. 1833 Augustus 31,
1 stuk
455, 456

457-459

als voren over de belemmering der cultures in de residentie Kedirie
ten gevolge van de gebrekkige opname der daarvoor aangewezen
bevolking. 1833 October 18 - 1833 November 23, 1 omslag

den staat der cultures van producten voor de Europeesche markt in
1834 en 1835. Met bijlagen. 1835 April 18 en 1836 Februari 27
1 pak en 1 omslag
455
Deel 1
456
Deel 2

Copie-verslagen aan den directeur-generaal der cultures B.J. Elias van den adjunctinspecteur en den inspecteur der cultures Ament en L. Vitalis omtrent hun inspectie
van de cultures:
457
in de residenties Kedirie, Madioen, Bezoekie en Soerabaja. 1835 April
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30 - 1835 December 20, 1 pak
in de residentie Cheribon. Met rapport dienaangaande van den
resident Landré aan Baud. 1835 Juni 30 - 1835 December 15, 1 pak
in de residenties Samarang en Kadoe. 1835 Augustus 30 - 1835
September 19, 1 omslag
Gemerkt: La C en La D.

460, 461

Copie-Verslagen aan den directeur-generaal der cultures B.J. Elias van den
inspecteur der cultures L. Vitalis over:
460, 460a

461

zijn regeling van de cultures in de residentie Pekalongan. Met
bijlagen. 1834 October 29
2 deelen
460
Deel 1
460A
Deel 2
de indigocultuur en indigofabrikatie in de Preanger. 1835 April 14 1835 Juni 29, 1 omslag

462

Aanteekeningen van Baud gedurende zijn reis tot opnemeing van den uitslag van
het stelsel van cultures. Met nota's statistieke opgaven en andere stukken
dienaangaande.
1834 Mei 1 - 1834 Augustus 9
1 band

463

Nota voor Baud van den directeur der cultures B.J. Elias, inhoudende eenige
algemeene opgaven betreffende de drie hoofdcultures van producten voor de
Europeesche markt op Java. Met begeleidenden brief.
1836 Februari 27
1 omslag

464

"Nota sur un projet de naturalisation du chèvre de Cashmir et des moutons mérinos
à Java", aan Baud aangeboden door den inspecteur der zijdecultuur te Batavia
Mard. Met bijlagen.
1836 Maart 18
1 omslag

465, 466

Copie-Begrootingen van de cultures voor 1835 en 1836.
2 deelen
465
466

Deel 1
Deel 2

467

Vergelijkende staat, opgemaakt door den assistent-resident van Bandong W.A.
Nagel, van de opbrengsten en winsten der aldaar gevestigde indigofabriek
Radjabinangoen.
1835 September 8
1 stuk

468

Copie-Brief van den directeur der cultures aan den resident van Tegal G.L. Baud,
houdende order om zich ten aanzien van de betaling voor de werkzaamheden der
bevolking bij de suikerteelt te houden aan het daaromtrent bepaalde bij de
instructie van den inspecteur der cultures L.Vitalis van 24 December 1833. Met
copie-antwoord van genoemden resident en een brief van hem dienaangaande aan
de Gouverneur-Generaal Baud.
1836 Februari 1 - 1836 Februari 10
1 omslag

469

Copie-Rapport aan Baud van den resident van Cheribon Landré over de levering

2.21.007.58

Baud

67

van buffels en pedati's, welke door den suikerfabrikant Dennison van de inlandsche
bevolking wordt gevorderd voor het vervoer van riet naar zijn fabriek te Simpang.
1835 September 30
1 stuk
470

Copiën van suikercontracten, gesloten in de residenties Bezoekie, Cheribon, Japara,
Kidirie, Pekalongan, Passoeroewan, Samarang, Soerabaja en Tegal, onderling
verschillende ten aanzien van het daarbij overeengekomene inzake den arbeid en
de belooning der bevolking en den voet, waarop de leverantie van het product aan
het gouvernement heeft te geschieden. Met begeleidenden brief aan Baud van den
directeur der cultures B.J. Elias.
1836 Februari 27
1 omslag

471

"Lijst der bestaande suikercontracten (op Java) in 1836", opgemaakt door Baud. Met
eenige aanteekeningen van hem daaromtrent.
c. 1836
1 stuk

472

Copie- "Aantooning van de werkelijke verdeeling der sawavelden in enige dessa's"
van de residentie Japara.
1834 December
1 stuk

473

"Opgave van eenige boomen en planten te Buitenzorg en te Tjipannas" door J.E.
Teijsmann.
1835 October 20
1 stuk

IV Bank- en muntwezen.

IV BANK- EN MUNTWEZEN.
474

Staten van de baten en lasten van de Javasche Bank over hare eerste zeven
boekjaren.
1828 April 1 - 1835 Maart

2 ex

Blijkens een aanteekening van Baud gevonden in den boedel van wijlen A. Gevers en door diens
vader aan hem gegeven. A. Gevers was in Juni 1830 aandeelhouder der Javasche Bank.

475

Copie-Verzoekschrift van het bestuur der Javasche Bank aan Baud om verlenging
van haar octrooi. Met copie-briefwisseling dienaangaande tusschen het bestuur en
den directeur-generaal van finantiën te Batavia J.C. Reijnst.
1835 Augustus 22 - 1835 November 4
1 omslag
Als voren.

476

Copie-Memorie (van de directie der Javasche Bank?) over hare grieven tegen de
haar van regeeringswege opgelegde verplicting om voor de door de regeering bij
haar te deponeeren duiten een koper-representeerend papier uit te geven ten
bedrage van 3 millioen.
1832 Juli
1 stuk
Als voren.

477

Extract- en Copie-Resolutie van den Commissaris-Generaal Van den Bosch tot
wegneming van het ongerief, voortspruitende uit de ongelijke verdeeling der
koperen munt in 's lands kassen op Java en uit de wanverhouding tusschen de
behoefte aan de specie en den aanwezigen voorraad.
1834 Januari 4
1 omslag

478

Copie-Advies aan den Koning van den minister Van den Bosch op het verzoek van
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Baud om voor 1836 een millioen aan zilveren specie naar Indië uit te zenden, doch
op te houden met de uitzending van koperen munt.
1835 December 24
1 stuk
479

Staten van de op de munt te Soerabaja gemunte duiten over 1 Januari 1835 - 12
Maart 1836.
1836 Januari 1 - 1836 Maart 13
1 omslag
Gemerkt: La BBB, G, H, I, K.

V Militaire zaken.

V MILITAIRE ZAKEN.
Zie ook nummer 383.

480, 481

Extract-Resolutiën van Baud omtrent:
480
de verhouding tusschen den resident van Sumatra's Westkust en
den luitenant-kolonel Bauer, bevelhebber der troepen aldaar. Met
andere stukken dienaangaande. 1834 Maart 3 - 1834 September 20, 1
omslag
481
het verleenen van de Militaire Willemsorde aan den ritmeester
C.F.W. de Sturler. Met andere stukken dienaangaande. 1835 Maart
21, 1 omslag

482

Briefwisseling van Baud met den generaal-majoor-commandant van het
Nederlandsch-Indische leger Jhr. H.J.J.L.de Stuers over diens eigenmachtige
verplaatsingen van offcieren.
1834 Juli 6 - 1834 Augustus 28
1 omslag

483

"Correspondentie (van Baud) met en over den kolonel (C.P.J.) Elout" te Soerakarta
en Salatiga.
1835 April 18 - 1835 Juli 24
1 omslag

484-487

Brieven aan Baud van:
484
het lid van den Raad van Indië mr. P. Merkus over het verlof aan den
generaal Riesz. (1833 ?) December 19, 1 stuk
485
den opperbevelhebber van het Indische leger. Jhr. H.J.J.L de Stuers
over allerlei militaire onderwerpen. 1834 Mei 5 - 1835 Januari 17, 1
omslag
486
den generaal-majoor Cleerens over de bevordering van den overste
Perée tot kolonel. 1835 December 29, 1 stuk
487
den opperbevelhebber van het Indische leger Cochius over den
aanwezigen voorraad van de herstelde en herstelbare geweren en
pistolen in de artilleriemagazijnen. (Copie.) 1836 Januari 26, 1 stuk

488

Copie-Adviezen van de commandanten van het Indische leger Jhr. H.J.J.L. de Stuers
en F.D. Cochius aan den Luitenant-Gouverneur-Generaal De Eerens en van De
Eerens aan Baud over de ontwerpen van verdediging van Java en Indië, opgemaakt
door den directeur der genie Van der Wijck en den oud-Gouverneur-General Van
den Bosch.
1835 Maart 13 - 1835 Juli 10
1 omslag

489

Staten van de sterkte van het Indische leger, van de overleden Europeesche
officieren en minderen, van de op paspoort aanspraak hebbende manschappen
enz.
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1 omslag

490

Rapport van den luitenant-kolonel Michiels aan den Gouverneur-Generaal Van den
Bosch over den uitslag van het hem bij diens besluit van 8 juni 1832 opgedragen
onderzoek in loco van militairen en waterstaatkundigen aard in oostelijk Java. Met
bijlage.
Ongedateerd
1 omslag

491

Rapport aan Baud van den inspecteur der schutterijen, djajangsekars en pradjoerits
op Java en Madoera. Met bijlagen.
1836 Februari
1 omslag

492

Nota's (voor Baud ?) van den luitenant-kolonel Michiels omtrent de jaarlijksche
onderhoudskosten van inlandsche infanteristen, pradjoerits en djajangsekars.
Ongedateerd
1 omslag

493

Copie-Kabinetsbrief van den Commissaris-Generaal Van den Bosch voor den te
Padang verwacht wordenden luitenant-kolonel Bauer omtrent den militairen
toestand ter Westkust van Sumatra.
1832 October 13
1 stuk

494

Rapport van den eersten luitenant-adjudant Steinmetz (aan Baud ?) omtrent den
staat van zaken ter Westkkust van Sumatra in Januari 1836. Met bijlagen.
Ongedateerd
1 omslag

495

Copie-Begrooting voor het militair departement in Indië voor 1835. Met bijlagen.
1 pak

496

Generale opgave van hetgeen ten behoeve van het oorlogsfregat Algiers gedurende
zijn verblijf in Indië is betaald of verstrekt geworden. Met begeleidenden brief aan
Baud van den hoofdadministrateur der marine te Batavia J.P.C. Rulofs.
1834 Maart 27
1 omslag

497

Copie- "Lijst der objecten aan handen bij het depôt van zeekaarten (te Batavia ?) op
den 27 Augustus 1835".
1835
1 stuk

VI Varia.

VI VARIA.
498

Copie-Rapport en Begrooting van kosten van den ingenieur C. van Thiel
betreffende den aanleg van een kanaal door de residenties Banjoemaas en Bagelen
tot verbinding van de rivier Bogowonto met het kanaal, loopende uit de rivier
Serajoe naar de oostelijke straat van Noessa Kambangan. Met begeleidenden brief
aan Baud van den Gouverneur-Generaal De Eerens.
1836 Maart 11 - 1836 Maart 19
1 omslag

499

Overzicht van den staat van het Javaasch medewerkend zendelinggenootschap op
31 December 1835. Met begeleidenden brief aan Baud van zijn bestuurderen.
1836 Maart 17
1 omslag

500

"Nota der vaartuigen, waarmede Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal en
Mevrouw Baud de reis van Soeracarta naar Assie volbragt hebben".
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1 stuk

501, 502

Brieven aan Baud van:
501
J.F.C. Gericke over allerlei onderwerpen van Javaansche en Maleische
taal- en volkenkunde. 1833 Januari 26 - 1836 Februari 18, 1 omslag
502
Ario Notodiningrat (Raden Saleh) over zijn voorvader Kiay Bastam
en diens nakomelingen. 1843 Juni 2, 1 omslag

503

Proces-verbaal van de door den kapitein waarnemenden ingenieur van den
waterstaat en 's lands gebouwen te Batavia W.L. de Sturler gedane opneming van
eenige meubelen ten behoeve van het hotel van den Gouverneur-Generaal op
Rijswijk uit Nederland aangebracht.
1835 Juli 28
1 stuk

504

"Loi concernant le règime législatif des colonies (françaises)".
1833 April 24

1 stuk

VII Westindische zaken.

VII WESTINDISCHE ZAKEN.
505

Copie-Brief van den minister Clifford aan den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch West-Indië van Heeckeren, houdende machtiging om goed te keuren
eenige door het bestuur vn St. Martin uitgegeven concessies aan particulieren van
de zoutpannen aldaar. Met andere stukken dienaangaande.
1833 Juni 3
1 omslag

506

Copie-geheim rapport van den minister Clifford aan den Koning over de
bevordering van den uitvoer en de productie van zout op Curaçao. Met bijlagen en
een begeleidenden brief aan Baud van den referendaris aan het Departement van
Koloniën P. de Munnick.
1833 Augustus 8 - 1833 Augustus 29
1 omslag

507, 508

Brieven aan Baud van den referendaris aan het departement van koloniën over:
507
allerlei Westindische aangelegenheden. 1833 Juli 23, 1 stuk
508
de boekhouding vn de particuliere Westindische Bank. Met bijlagen.
1833 December 4, 1 omslag

509

Copie-Verzoekschrift aan den Koning van G.C. Bosch, Reitz en andere kooplieden
en belanghebbenden bij plantages in Suriname om versterking van de troepen
aldaar met het oog op de gevreesde uitwerking van de Engelsche
emancipatiemaatregelen op de slavenbevolking van Suriname. Met copie-rapport
hierover van den minister Clifford aan den Koning.
1833 Juni 25 - 1833 Juli 12
1 omslag
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S Staatsraad in buitengewonen dienst en geattacheerd als adviseur aan het ministerie van koloniën. 1836-1840

I Algemeen.

S STAATSRAAD IN BUITENGEWONEN DIENST EN GEATTACHEERD ALS ADVISEUR
AAN HET MINISTERIE VAN KOLONIËN. 1836-1840
I ALGEMEEN.

510

Stukken betreffende Baud's benoeming tot Staatsraad in buitengewonen dienst en
adviseur van den minister van koloniën.
1836 October 3
1 omslag

511

Stukken betreffende de aan Baud gegeven opdrachten om gedurende de
afwezigheid van den minister Van den Bosch tijdelijk het beheer van het
departement van koloniën waar te nemen.
1837 Juli 5 - 1838 Juni 30
1 omslag

512

Copie-Agenda's (op het verbaal van den minister van koloniën ?)
1836 October 1 - 1836 October 31

513-526

Minuut-Rapporten van Baud aan den minister. Met inhoudstafels of zoogenaamde
agenda's.
513, 514

1 pak

1836 October 25 - 1837 Mei 20
513
deel 1.
514
deel 2.
Genummerd 1 - 94.

515, 516

1837 Mei 22 - 1838 Januari 12
515
deel 1.
516
deel 2.
Genummerd 95 - 200.

517, 518

1838 Januari 15 - 1838 Juni 28
517
deel 1.
518
deel 2.
Genummerd 201 - 317.

519, 520

1838 Augustus 9 - 1838 November 9
519
deel 1.
520
deel 2.
Genummerd 318 - 398; het nummer 361 ontbreekt.

521, 522

1838 November 10 - 1839 April 12
521
deel 1.
522
deel 2.
Genummerd 399 - 506; de nummers 431 en 475 ontbreken.

523, 524

1839 April 15 - 1839 September 10
523
deel 1.
524
deel 2.
Genummerd 507 - 615.

525, 526

1839 September 12 - 1839 December 28
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deel 1.
deel 2.
Genummerd 616 - 663.

527

528

Brieven aan Baud van den Gouverneur-Generaal De Eerens over allerlei
onderwerpen van koloniaal bestuur.
1836 December 14 - 1838 Augustus 19

1 omslag

Brief aan Baud van Van Elten tot geleide van een brief van den Secretaris van Staat
Van Doorn van Westcappel van 1 Juni 1837, met verzoek den minister van koloniën
daaromtrent te dienen van bericht en raad.
1837 Augustus 26
1 stuk
De brief van den Secretaris van Staat ontbreekt.

529

Aanteekeningen van Baud over zijn "verschillen met den generaal Van den Bosch".
1836 October 10
1 stuk

530

Copie-Instructiën voor den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indië,
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 26 Maart 1836.
1 omslag

531

Uitreksels uit particuliere brieven (van den minister Van den Bosch ?) aan de
Gouverneurs-Generaal Baud en De Eerens en uit een rapport (van Van den Bosch ?)
aan den Koning over de toekomstige ontwerpen met Sumatra".
1834 December 30 - 1838 Maart 23
1 omslag

532

Reglement op het verleenen van pensioenen aan burgerlijke ambtenaren in
Nederlandsch-Indië, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 10 April 1837.

533

II Finantiën.

2 ex

Inhoudsopgave van eenige besluiten van de Gouverneurs-Generaal Baud en De
Eerens in zake de vestiging van verschillende Elberfeldsche en Noordamerikaansche
zendelingen in Indië.
1835 April 2 - 1836 November 23
1 stuk
II FINANTIËN.

534

Staat van de fondsen, door het Departement van Koloniën benoodigd tot
bestrijding van zijn eigen uitgaven gedurende 1837.
1 stuk

535

Copie-Stukken (meerendeels geheim) betreffende de vaststelling der koloniale
remises voor 1837, de afrekening met de Nederlandsche Handelmaatschappij over
1836, het creëeren van een administratief kapitaal ten laste der overzeesche
bezittingen teneinde daarmede onder meer de voorschotten van de
Handelmaatschappij te doen ophouden, de grondslagen van een nieuwe
overeenkomst met die maatschappij en de vaststelling van het bedrag, in 1839 uit
de koloniale geldmiddelen te verstrekken aan de schatkist.
1836 October 15 - 1838 November 20
1 omslag
Gemerkt No. 1 - No. 5.

536

Copie-Geheim Koninklijk Besluit tot regeling van de betalingen, uit de koloniale
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geldmiddelen aan de schatkist te doen gedurende 1837.
1837 Februari 20

1 stuk

537

Nota (van ?) omtrent de vermoedelijke inkomsten uit Indië over 1837, den staat der
Indische kas, de winst op de duiten, de jaarlijksche subsidiën aan de Westindische
koloniën en de kust van Guinee enz.
1837 Juli 10
1 stuk

538

Copie-Staten van het aan gelden en verkoopbare goederen op 31 December 1836,
1837 en 1838 voorhanden administratief kapitaal, opgemaakt door den
waarnemenden directeur-generaal van finantiën te Batavia J.C. Reijnst en den
directeur-generaal van finantiën J. du Puy.
1837 Februari 23 - 1839 Mei 4
1 omslag

539

Copie- "Overzigten der zuivere opbrengst van de door de Nederlandsche
Handelmaatschappij voor rekening van het Departement van Koloniën verkocht
wordende koffij en suiker overeenkomstig de bestaande kontrakten".
1838 Maart 3
1 omslag
Gemerkt: No. 4 en No. 5 - "Behoort bij rapport van den 11 Maart 1938 Kabinet geheim. La W".

540

Stukken betreffende Baud's onderhandelingen met de Nederlandsche
Handelmaatschappij over een herziening van de tusschen haar en het rijk
bestaande overeenkomsten.
1836 Juni 6 - 1838 October 27
1 omslag

541

"Differente nota's van den heer Kruseman (voor Baud) bij gelegenheid van het
ontwerpen van het nieuwe consignatiekontrakt" met de Nederlandsche
Handelmaatschappij.
1838 Juli - 1838 Augustus
1 omslag
Aanteekening van Baud: "deponeren bij rapport aan den minister van Augustus 1838, No. " (sic.)

542

III Handel en Cultures.

Copie- "Brieven, in October 1839 gewisseld tusschen den minister van den Bosch en
den president der Nederlandsche Handelmaatschappij (Van der Houven), over de
regeling der schuld van het gouvernement, later begrepen in het zoogenaamde
kapitalisatie-kontrant".
1839 October 26 - 1839 October 29
1 omslag
III HANDEL EN CULTURES.

543

"Briefwisseling (van Baud), met den minister Van den Bosch gehouden over twee
op diens verlangen gesloten contrakten vooh de levering van lijnwaden en duiten
op krediet".
1837 Mei - 1837 Augustus
1 omslag

544-546

Brieven aan Baud van:
544
den directeur der producten en civiele magazijnen naderhand
directeur der middelen en domeinen te Batavia Van der Vinne over
den Indischen handel en de scheepvaart op Java en Madoera in
1837-1838. Met bijlagen. 1838 November 5 - 1839 Mei 23, 1 omslag
545
A. van Hoboken en Zonen te Rotterdam over de meest geschikte
regeling van de koffieveilingen. 1839 Januari 25, 1 stuk
546
den president der Nederlandsche Handelmaatschappij H.C. van der
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Houven over de moeilijkheden van den opiumhandel in Indië. 1839
Juni 18, 1stuk
547

Beknopt overzicht van den handel en de scheepvaart op Java en Madoera
gedurende 1836.
1 stuk
"Behoort bij 20 Julij 1837 Kabinet. La R.".

548

Uittreksels uit de geheime agenda van het Departement van Koloniën betreffende
een tweetal brieven van den Gouverneur-Generaal De Eerens van Juni 1836 over
den handel in lijnwaden en koffie op Sumatra en een reorganisatie van het corps
Indische cavallerie.
1836 November 11
1 stuk

549

Copie-Brief van (den minister Van den Bosch ?) aan den gouverneur der provincie
Zeeland E. baron van Vredenburch, houdende inlichtingen betreffende de door de
belanghebbende stedelijke besturen in Zeeland te voeren correspondentie met de
directie der Nederlandsche Handelmaatschappij in zake de in die provincie te
vestigen katoenfabrieken.
1838 December 14

550, 551

Brieven aan Baud van:
550
mr. P. Merkus over diens vlugschrift: "Kort overzigt der finantiëele
resultaten van het stelsel van cultuur". Met bijlage. 1836 Augustus
24, 1 omslag
551
den resident van Passoeroewan mr. J.F.W. van Nes over zijn
onderhandelingen met de suikerfabrikanten tot wijziging van hun
contracten en over de beslissing dienaangaande van de Indische
regeering. 1837 Februari 22, 1 stuk

552

Nota van G.L. Baud over de wenschelijkheid van de afschaffing van het
"koffijservituut" in Buitenzorg.
(c. 1836 ?)

IV Bankwezen.

1 stuk

IV BANKWEZEN.
553

Copie-Rapport van Baud aan den minister van koloniën Van den Bosch over de
vernieuwing van het octrooi der Javasche Bank. Met copie-antwoord.
1836 September 23 - 1836 November 3
1 omslag
Aanteekening van Baud: "ingediend antérieur aan mijne benoeming (tot attaché bij het
Departement van Koloniën) en derhalve inofficiëel".

V Militaire Zaken.

V MILITAIRE ZAKEN.
Zie nummer 548.
VI Varia.

VI VARIA.
554

Briefwisseling met den minister Van den Bosch over de aanschaffing van een orgel
voor de Willemskerk te Batavia.
1839 Mei 15 - 1839 November 15
1 omslag

555

Brieven aan Baud van den oud-Gouverneur-Generaal Van der Capellen over een
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verzoek van Raden Saleh om geldelijke ondersteuning uit 's Rijks kas voor zijn
schilderstudien. Met andere stukken dienaangaande.
1837 September 5 - 1838 November 9
1 omslag
VII Westindische zaken.

VII WESTINDISCHE ZAKEN.
Zie nummer 537.
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T Lid van den Raad van State. 1838-1839

T LID VAN DEN RAAD VAN STATE. 1838-1839
556

Copie-Koninklijk Besluit tot benoeming van Baud als lid van den Raad van State.
1838 Juni 13
1 omslag

557

Aanteekeningen van Baud omtrent het verhandelde in den Raad van State
gedurende zijn lidmaatschap, de door hem gegeven adviezen enz.

1 omslag

558-563

Minuut-Nota's van Baud omtrent:
558
de kaperbrieven naar aanleiding van een aan den Raad
gerenvoyeerd rapport dienaangaande van den minister van justitie
Van Maanen. 1839 October 27, 1 stuk
559
de gedwongen deelneming der Roomsch-Katholieke geestelijken in
Indië aan het algemeen weduwen- en weezenfonds naar aanleiding
van het rapport dienaangaande van den directeur-generaal voor de
zaken van den Roomsch-Katholieken eeredienst baron De Pelichy de
Lichtervelde. 1838 December 17 - 1839 Januari 17, 1 omslag
560
de reclame van eenige Roomsch-Katholieke kerkmeesters over een
in 1834 door den vice-superior der Hollandsche zending vastgesteld
reglement voor het finantiëel en materiëel kerkbestuur, naar
aanleiding van een commissoriaal rapport dienaangaande van
Baud's medeleden in den Raad van Pabst tot Bingerden en Borret.
1839 Mei 2, 1 stuk
561
de wetsontwerpen tot wijziging der Grondwet. 1839 October 15, 1
stuk
562
de vraag, of de bepalingen betreffende de vrijstelling van dienst voor
kostwinners in de militiewet van 8 Januari 1817 ook voor
intellectueelen arbeid behooren te gelden. Ongedateerd, 1 stuk
563
het bij Koninklijke Boodschap van 1 December 1838 ingediende
wetsontwerp tot wijziging van de wet op het muntwezen van 28
September 1816. Met bijbehoorende stukken. Ongedateerd. c. 1838,
1 omslag

564

Provisioneele instructie voor den Raad van State.
1814 April 6

1 stuk
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U Lid van de commissie voor de uitvoering van de finantiëele bepalingen in artikel 13 van het vredesverdrag met België van 19 April 1839. 1839-1840

U LID VAN DE COMMISSIE VOOR DE UITVOERING VAN DE FINANTIËELE
BEPALINGEN IN ARTIKEL 13 VAN HET VREDESVERDRAG MET BELGIË VAN 19
APRIL 1839. 1839-1840
565

"Brieven, opstellen, berekeningen enz., betrekking hebbende tot de Utrechtsche
commissie". Stukken van allerlei aard betreffende Baud's benoeming tot lid en de
verrichtingen der commissie.
1839 Juni 15 - 1842 Juli 13
1 pak
Een aantal stukken zijn niet gedateerd.

566

Copie-Processenverbaal van de zittingen der commissie.
1839 Juni 24 - 1840 Juli 11
De processen-verbaal van 7 Augustus, 29 Augustus en 30 September 1839 ontbreken.

1 pak
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V Minister van koloniën. 1839-1848

I Algemeen.

V MINISTER VAN KOLONIËN. 1839-1848
I ALGEMEEN.

567

Copie-Koninklijk Besluit, houdende benoeming van Baud tot mninister van
koloniën ad interim.
1839 December 25

1 stuk

568

Copie-Koninklijk Besluit, houdende benoeming van Baud tot minister van marine
en koloniën.
1840 Juli 21
1 stuk

569

Stukken betreffende de vereeninging van de departementen van koloniën en
marine onder één minister en hunne splitsing resp. in Juli 1840 en October 1841.
1 omslag

570

Briefwisseling van Baud met mr. F.A. van Hall over Van Hall's aftreden als minister
van finantiën.
1847 December 19 - 1848 Februari 7
1 omslag

571, 572

Minuut-Brieven van Baud over allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur aan:
571
den directeur der middelen te Batavia Van der Vinne. 1842 Maart 21,
1 stuk
572
den Gouverneur-Generaal Rochussen. 1845 November 13 - 1848
Maart 21, 1 pak
Gemerkt: A - N2.
"Private" brieven. Hierin ook private brieven van Baud aan Rochussen van 21 April
1848 tot 21 Augustus 1850 en van 21 September 1850 tot 21 Maart 1851 (zie de
nummers 793* en 838).
Gepubl. door W.A. Baud (1985.)

573

Copie "Partikuliere brief, op 12 Junij 1841 op 's konings last geschreven aan den Heer
Van Dam van Ysselt, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die met
andrang doch zeer in het geheim had gevraagd om te worden benoemd tot
Gouverneur-Generaal over Nederlandsch-Indië". Met nota dienaangaande van den
directeur van het Kabinet des Konings Jhr. mr. A.G.A. van Rappard van 12 juni 1841.
1 omslag

574

Extract-Brief van Baud aan den Gouverneur-Generaal De Erens, houdende last om
aan de residenten en andere ambtenaren onthouding te bevelen van alle
onnoodige bemoeienis met de huishoudelijke instellingen van de inlandsche
bevolking inzonderheid met de inrichting van de dessabesturen.
1840 Maart 7
1 stuk

575

Minuut-Brief van Baud aan den oud-fiscaal van Soerabaja mr. A.A. van Vloten over
de rechtsvervolging wegens een aldaar in 1834 ten nadeele der Javasche Bank
gepleegden diefstal en de houding van een van de commissarissen dier bank in
deze zaak. Met antwoord van Van Vloten.
1847 Januari 23 - 1847 Januari 28
1 omslag

576

Klad- of Ontwerp-Brief van Baud aan de redactie van het Handelsblad ter
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bestrijding van de in datzelfde blad verschenen beschouwingen van het oud-lid van
den Raad van Indië mr J.F.W. van Nes over de door Baud als minister gevolgde
koloniale staatkunde, met name over zijn verzet tegen het verspreiden van meer
licht over de geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
1848 Mei
1 stuk
Aanteekening van Baud: "niet gezonden".

577

"Anonyme brieven, gedurende mijn ministerie ontvangen".
1 omslag

578, 579

Brieven aan Baud over zijn aftreden als minister van:
578
H. van Rijckevorsel. Met minuut-antwoord. 1848 Maart 14 - 1848
Mei 30, 1 omslag
579
W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye. Met minuut-antwoord.
1848 Maart 31 - 1848 Juli 6, 1 stuk

580-584

Brieven aan Baud van:
580
den Secretaris van Staat Van Doorn van Westcappel over de
behandeling van artikel 60 der Grondwet. Met bijlage. 1840
Augustus 31, 1 omslag
581
den minister van finantiën, naderhand gezant te Brussel J.J.
Rochussen over allerlei finantiëele en koloniale onderwerpen. 1840
November/December - 1844 October 1, 1 omslag
582

Vele brieven zijn ongedateerd.

den oud-Gouverneur-Generaal Van der Capellen over allerlei
staatskundige onderwerpen en gebeurtenissen. 1841 Februari 28 1844 October 31, 1 omslag
De brief van 28 Februari 1841 is een fragment.

583
584
585-589

den minister van eerediensten Van Zuylen van Nyevelt over de
ministeriëele homogeniteit. 1844 Februari 13, 1 stuk
mr. G.I. Bruce en Jhr. mr. W.F.L.C. van Rappard over het ontwerpartikel 59 der Grondwet. 1847 Juni 27 - 1847 Juli 2, 1 omslag

Brieven van Baud over allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur van:
585
den Gouverneur-Generaal De Eerens. 1840 Januari 26 - 1840 April 14,
1 omslag
586
den directeur ad interim voor de koloniën B.J. Elias. 1841 Juli 12, 1
stuk
587
het lid van den Raad van Indië mr. J.F.W. van Nes. Met minuutantwoord. 1843 December 3 - 1845 Mei 24, 1 omslag
588
den Gouverneur-Generaal Rochussen. 1845 Februari 17 - 1848
Februari 29, 1 omslag
589

"Private" brieven.

als voren. 1846 December 31 - 1848 ?, 1 omslag
"Semi-officiëele" brieven.

590-617

Brieven aan Baud van:
590
den algemeenen secretaris der Hooge Regeering mr. J.P. Cornets de
Groot over de ziekte en het overlijden van den Gouverneur-Generaal
De Eerens enz. 1840 Juni 18, 1 stuk
591
het lid van den Raad van Indië mr. P. Merkus tot toelichting van een
(door hem in afschrift bijgevoegden) brief van hem aan den
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593

594
595

596
597
598

599

600
601
602
603

604
605
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waarnemenden Gouverneur-Generaal Van Hogendorp over zijn
houding in zake de voorloopige waarneming van het opengevallen
Gouverneur-Generaalschap. 1840 juni 11, 1 omslag
? te Maastricht, houdende verzoek om benoemd te worden tot
Gouverneur-Generaal. 1840 October 7, 1 stuk
mr. H.G. baron Nahuys van Burgst betreffende zijn verzoeken om tot
Gouverneur-Generaal benoemd te worden in 1840 en 1844. Met
copie-advies dienaangaande aan den Koning van Baud en den
minister van binnenlandsche zaken De Kock en andere stukken over
dit onderwerp. 1840 October 15 - 1844 November 10, 1 omslag
J.J. Rochussen over zijn benoeming tot Gouverneur-Generaal. 1845
Januari 5 - 1845 Februari 2, 1 omslag
"Private" brieven.

den vicepresident van het Hooggerechtshof te Batavia, naderhand
lid van den Raad van Indië mr. H.J. Hoogeveen over de verleening
van het radicaal van Indisch ambtenaar aan H.P. Gijsberti Hodenpijl.
1840 Augustus 15, 1 stuk
denzelfde over de werkzaamheden der beide Indische
hooggerechtshoven, het crimineel proces tegen den resident Boers
enz. 1846 April 16, 1 omslag
"allerlei brieven van en omtrent den heer (R.L.) van Andringa de
Kempenaer", oud 1ste luitenant der infanterie en naderhand
ambtenaar in Indië. 1841 April 14 - 1848 Februari 29, 1 omslag
den generaal-majoor Jhr. H.J.L.L. de Stuers over de regeling der
zaken op Sumatra, de brochure van Michiels "Nederland's
souvereiniteit over Sumatra" enz. Met eenige minuut- en copieantwoorden. 1842 April 10 - 1846 December 30, 1 omslag
mr. H.G. baron Nahuys van Burgst over de beschuldigingen van
Cléban tegen Baud, als zou deze zich aan machtsmisbruik hebben
schuldig gemaakt, de bewering van het nieuwsblad De Tijd, dat de
Indische regeering zich bij de tractaten zou hebben verbonden om
de uitbreiding van het Christendom tegen te gaan, enz. 1842 April 28
- 1847 Augustus 13, 1 omslag
Steinmetz te Padang over bestuur en rechtswezen op Sumatra. 1842
Augustus 18, 1 stuk
den gouverneur van Noord-Holland mr. D.J. van Ewijck over den
schrijver van het in 1841 uitgekomen werkje: "Belangen van
Nederland" enz. 1842 November 5, 1 stuk
den minister van marine Rijk tot geleide van een (door hem hierbij
gevoegde) nota over de drijvende droogdokken. 1843 Februari 28, 1
omslag
den waarnemenden secretaris-generaal bij het departement van
koloniën en magazijnmeester voor de koloniën te Amsterdam De
Munnick over de bedragen, door de Oostindische Compagnie aan
den Staat betaald voor de successieve vernieuwingen van haar
octrooi, en over de gevangenneming van den Gouverneur-Generaal
Valckenier in 1742. 1843 Maart 18 - 1843 Juli 29, 1 omslag
den directeur van het kabinet des Konings Jhr. mr A.G.A. van
Rappard over een eventueele benoeming van [.....] Wap tot Indisch
ambtenaar. 1843 April 1 - 1843 Juli 5, 1 omslag
den gewezen resident van Madioen E. Francis, houdende beklag
over het hem bij gouvernementsbesluit van 31 Mei 1843 gegeven
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eervol ontslag als zoodanig en verzoek om vergoeding voor de
verliezen, dientengevolge door hem geleden. 1844 April 20, 1 stuk
606

607

608

609
610
611

612

613

614
615
616
617

De bijlagen ontbreken.

denzelfde over den algemeenen toestand der bevolking van Java,
het bestuur aldaar, de nadeelige gevolgen van het cultuurstelsel, den
toestand van handel, scheepvaart, nijverheid enz. en de middelen ter
verbetering. 1844 April 2- 1844 Juni 5, 1 omslag
mr. H.G. baron Nahuys van Burgst over zijn voornemen om aan den
Koning een brief te richten onder andere ook tot bestrijding van
Baud's bewering, dat zijn diensten meer "opgedrogen dan gevraagd"
waren. Met minuut-antwoord. 1844 Juni 3 - 1844 Juni 7, 1 omslag
den Gouverneur-Generaal Reijnst ter aanbeveling van den directeur
der cultures te Batavia G.L. Baud voor benoeming in een eventueele
vacature in den Raad van Indië. Met copie-resolutie dienaangaande
van Reijnst. 1844 Augustus 28 - 1845 Maart 31, 1 omslag
Ph. F. von Siebold over de geheime genootschappen in China. 1845
Januari 10, 1 stuk
H. van Rijckevorsel te Rotterdam over handelsaangelegenheden en
het bedrijf van den Franschen baron Thierry in Oceanië en zijn
verdrijving van daar door de Engelschen. 1846 Juli 29 en ?, 1 omslag
G.L. Baud over eenige onvolledige en onjuiste voorstellingen in
Temminck's "Coup d'oeil général sur les possessions néerlandaises
dans l'Inde archipélagique". 1846 Augustus 29 - 1846 September 2, 1
omslag
Professor F. Kaiser en het Wetenschappelijk Gezelschap te Leiden,
houdende dankbetuiging voor de benoeming van dr. J.J. Hoffman
tot translateur voor het Japansch. 1847 Januari 5 - 1847 Januari 7, 1
omslag
W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye tot geleide van de (door
hem in afschrift bijgevoegde) briefwisseling tusschen hem en mr.
H.G. baron Nahuys van Burgst over diens vlugschrift:
"Beschouwingen over Nederlandsch-Indië". 1847 Maart 9 - 1847
April 24, 1 omslag
"van en over Kruseman". 1840 Februari 20 - 1848 Mei 13, 1 pak
den oud-Gouverneur-Generaal Reijnst over zijn verhouding tot den
Gouverneur-Generaal Rochussen enz. 1847 December 28 - 1848
Januari 29, 1 omslag
J.F.C. Gericke over zijn Javaansche vertaling van het Nieuwe
Testament en de wijze, waarop het Christendom op Java dient
bevorderd te worden. 1848 Januari 14, 1 stuk
den oud-Indischen ambtenaar G. de Serière over de miskenning
zijner verdiensten, hem gedurende het ministerschap van Baud van
de zijde der regeering wedervaren. Met minuut-antwoord. 1848
Maart 20 - 1848 Mei 30, 1 omslag

618

Uittreksels uit particuliere brieven aan Baud van den Gouverneur-Generaal Merkus
en uit een van Baud aan Merkus "tot verdeediging der oprigting van de Delftsche
akademie" voor de opleiding van Indische ambtenaren (in 1842 ?).
1841 Juni 15 - 1842 December 2
1 omslag

619, 620

Uittreksels uit semi-officiëele brieven aan Baud van den Gouverneur-Generaal
Rochussen over:
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zijn eerste indrukken van personen en zaken in Indië. 1845
November 1 - 1846 Febuari 28, 1 omslag
zijn beginselen in zake het opperbestuur naar aanleiding van de door
hem bevolen uitzetting van den vicaris apostoliek Grooff. Met
eenige andere stukken betreffende deze zaak. 1846 Januari 28 - 1846
April 7, 1 omslag

621

Brief van dr. W.R. baron van Hoëvell aan (Professor T. Roorda ?) over de goede
resultaten van de opleiding van Indische ambtenaren aan de Koninklike Academie
te Delft, de wenschelijkheid van meer wetenschappelijk onderwijs in de inlandsche
talen voor aanstaande Indische predikanten en zijn eigen taalkundige studiën.
1845 Maart 6
1 stuk

622

Aanteekeningen, nota's, rapporten enz. van Baud betreffende het verhandelde in
den raad van ministers gedurende zijn ministerschap.
1839-1848
1 omslag

623

Redevoeringen, door Baud in de Staten-Generaal uitgesproken.
1840-1847

1 omslag

Blijkens de bijgevoegde lijst is de verzameling niet volledig.

624

Losse aanteekeningen van Baud voor redevoeringen, door hem in de StatenGeneraal uitgesproken, alsmede betreffende aldaar behandelde onderwerpen en
verschillende politieke personen.
1839-1848
1 omslag

625

Copie-Verslag van de overdracht der regeering door Koning Willem I aan Koning
Willem II op 7 October 1840.
1 stuk

626

"Nota's (van Baud) omtrent de te brengene wijzigingen in artikel 59, vroeger artikel
60 der Grondwet".
1840
1 omslag

627

Stukken betreffende de mislukte Grondwetsherziening van 1845.

628

Copie-Aanteekeningen van den oud-minister Van Maanen over het verhandelde in
de commissie tot herziening der Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden in
1815. Met brieven dienaangaande van Van Maanen aan Baud.
1845 April 13 - 1845 December 26
1 omslag

629

"Allerlei betrekkelijk de verandering der Grondwet in 1847".

630

Aanteekeningen van Baud betreffende het voorgevallene in den ministerraad in
zake de grondwetsherziening.
1847 Augustus 15 - 1847 October 13
1 omslag

631

"Herinneringen (van Baud) uit de kabinetsraden over de veranderingen der
Grondwet" en van de gesprekken, daarover met den Koning door hem gehouden,
enz.

1 omslag

1 omslag
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83
1 stuk

632

Stukken betreffende de ministeriëele crisis van Maart 1848 en de daarmede
gepaard gaande aftreding van Baud als minister.
1848 Maart 14 - 1848 November
1 omslag

633

Aanteekeningen van Baud op het werkje van Van den Bosch, "Iets over de
financiëele aangelegenheden van het Rijk", s'-Gravenhage - Amsterdam
1840

1 stuk

634

Copie-Verslag van de Algemeene afdeeling van de Eerste Kamer over de ontwerpinstructie voor de Algemeene Rekenkamer. Met begeleidenden brief aan Baud van
den griffier der Kamer van 23 September 1841.
1 omslag

635

Stukken betreffende het bij Koninklijk Besluit van 12 April 1844 aan J.D. Kruseman
gegeven ontslag als directeur-generaal van finantiën in Indië.
1842 April 25 - 1845 Juni 27
1 pak

636

Briefwisseling van Baud met het oud-lid van den Raad van Indië mr. J.F.W. van Nes
over de zaak Kruseman.
1844 Augustus 23 - 1848 Juni ?
1 omslag

637

Manuscript van Baud's brochure "Het ontslag van J.D. Kruseman als directeurgeneraal van financiën in Nederlandsch-Indië nader toegelicht, 's-Hage 1848". Met
stukken, voor de opstelling gediend hebbende.
1 pak

638

Nota voor Baud van G.L. Baud over een reorganisatie van de rechtbanken van
omgang op Java. Met begeleidenden brief.
1847 September 11
1 omslag

639

Uittreksel uit "Das Ausland" van 6 Maart 1842 betreffende de vestiging van de
Engelsche nederzettingen te Port Essington in Noord-Australië en op Borneo resp.
door W. Earl en Brooke omstreeks 1839.
1842
1 stuk

640

Copie-Brief aan den Gouverneur-Generaal Rochussen van den oud-commissaris
voor Borneo Francis over de hem in een vlugschrift van Professor G. Lauts
toegedichte bewering, dat Serawak voorheen tot Sambas zou hebben behoord.
1847 Juni 18
1 stuk

641

Copie-Memorie voor den Koning van den gewezen gouverneur van Makassar R. de
Filietaz Bousquet over zijn grieven in zake het ontslag, hem door den GouverneurGeneraal Van Hogendorp op 23 December 1840 ongevraagd verleend wegens zijn
overtreding van het Regeeringsreglement in de geschillen met den leenvorst van
Tanette.
Ongedateerd
1 stuk

II Finantiën.

II FINANTIËN.
642

Uittreksels uit de semi-officiëele briefwisseling tusschen Baud en den Gouverneur-

84
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Generaal Rochussen over de afschaffing of vervanging der bazaarpachten.
1846 November 30 - 1847 April 25
1 omslag
643-645

Brieven van Baud aan:
643
den minister van finantiën Rochussen over diens verdediging van de
Staatsbegrooting. (Copie.) Met bijlage. 1843 Mei 23, 1 omslag
644
den minister Van der Heim van Duivendijke over de vermoedelijke
koloniale bijdragen aan de schatkist over 1844-1860. (Copie.) Met
bijlagen. 1843 Juli 11, 1 omslag
645
Van den Bosch over zijn houding ten opzichte van de door dezen
voorgestelde finantiëele maatregelen. (Minuut en fragment.) Met
brief dienaangaande van Van den Bosch. 1844 Januari 4 - 1844
Januari 5, 1 omslag

646, 647

Extract-Brieven van Baud aan:
646
den Gouverneur-Generaal Merkus over een dooor den directeur der
cultures te Batavia G.L. Baud voorgeslagen wijziging in de heffing der
landrente enz. 1843 Juli 18, 1 stuk
647
den Gouverneur-Generaal Rochussen over de afschaffing der
bazaarpacht, beperking der heerendiensten enz. 1847 Februari 21, 1
stuk

648-651

Brieven aan Baud van:
648
Van den Bosch over de beoordeeling van Baud's finantiëel beleid in
het door Van den Bosch uitgegeven vlugschrift "Iets over de
financiële aangelegenheden van het Rijk". 1840 December 27, 1 stuk
649
den directeur van het Kabinet des Konings Jhr. mr. A.G.A. van
Rappard over de voordracht van leden voor de commissie, ingesteld
bij Koninklijk Besluit van 29 September 1841 tot onderzoek van de
koloniale rekeningen over 1841. Met minuut-brief van Baud
dienaangaande aan mr. L.C. Luzac. 1842 Februari 19, 1 omslag
650
mr. G.I. Bruce over zijn benoeming tot lid van de staatscommissie
tot onderzoek der koloniale rekening over 1842. 1843 Maart 12, 1 stuk
651
den directeur der middelen en domeinen te Batavia Van der Vinne
over de opbrengst van eenige verpachte landsmiddelen enz. 1840
November 4 - 1843 Juni 30, 1 omslag

652

Copie-Nota van Van den Bosch over de begrooting voorgelezen in het ComittéGeneraal van 22 Februari 1843. Met begeleidenden-brief van Van den Bosch aan
Baud.
1843 Februari 25
1 omslag

653

"Laatste gedeelte der nota (van Van den Bosch van 22 Februari 1843) met
kantteekeningen van mij (Baud) en den controleur de Meyjier".
1 stuk

654

"Stukken betrekkelijk zekere nota (over de herstelling van het evenwicht tusschen 's
Rijks inkomsten en uitgaven), door den graaf Van den Bosch voorgelezen in het
geheim committé-generaal van 22 Februari 1843, en waarop op mijn voorstel
aanvankelijk in dat committé-generaal en vervolgens definitief in dat van 17 Maart
1843 is besloten die nota niet te doen drukken".
1 omslag
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Copie-Aanteekening van Baud van het verhandelde in het Committé-Generaal van
17 Maart 1843 in zake de finantiëele nota van Van den Bosch.
1 stuk
Gemerkt: C.

656

Copie-Nadere nota van Van den Bosch aan eenige leden der Staten-Generaal.
1843
1 stuk
Gemerkt: D.

657

Retroacta betreffende het verhandelde in de zittingen der Staten-Generaal van
1835/6 en 1839/40 over het wetsontwerp van 2 Maart 1836 tot vestiging van een
schuld ten laste van de overzeesche bezittingen.
c. 1839
1 omslag

658

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede kamer in zake het bebruik van
het koloniaal batig slot van 1841/42 en 1843/44.
1 omslag

659

Klad-Aanteekeningen van Baud betreffende de beraadslaging in de Eerste Kamer
van 6 Maart 1844 over het wetsontwerp tot aanvulling der koloniale tekorten van
1841-1843.
1 stuk

660

Minuut-Verslag van Baud aan de Tweede Kamer omtrent de staten van
ontvangsten en uitgaven van de overzeesche bezittingen.
1847 Juli 13

1 stuk

661

"Financiëele staten en stukken, rakende de administratie van het Departement van
Koloniën in 1840 en vroeger".
1 omslag

662

Copie-Beschikking van Baud over de wijze van boekhouding bij het bureau der
koloniale comptabiliteit.
1841 December 11
1 stuk

663

Copie-Staat van het aan gelden en verkoopbare goederen voorhanden
administratief kapitaal op 31 December 1839 en 1840, opgemaakt door den
directeur-generaal van finantiën te Batavia J. du Puy.
1840 Maart 14 - 1841 Mei 6
1 omslag

664

Copie-Raming van de ontvangsten en uitgaven van Indië voor 1842.

665

"Vergelijkend overzigt van de kosten voor onderwijs of schoolwezen in
Nederlandsch-Indië in 1824, 1825 en 1842, residentieschewijze opgemaakt volgens
de begrootingen over die jaren".
1 stuk

666

Staten van de raming der uitgaven en baten van den Indischen dienst over 18461855 in verband met het wetsontwerp tot conversie van de staatsschuld.
1843 Mei 8 - 1843 Mei 9
1 omslag

1 stuk
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Vergelijkende staat van de Indische rendementen en de daaruit gekweten
betalingen over 1840-1842 en de raming daarvan voor 1843.
1843 Mei 20

1 stuk

668

Staat, aantoonende "het netto rendement der in de jaren 1839-1842 hier te lande
verkochte gouvernementsprodukten en de bestemming aan dat rendement
gegeven".
1844 Januari 12
1 stuk

669

Staat, houdende "berekening van het overschot der koloniale administratie in
Nederland in 1846-1860".
c. 1860
1 stuk
"Deze staat dient ter vervanging der bijlaag van de Memorie van Beantwoording (ontwerp van wet
tot aanvulling der middelen van 1844-1845) en strekt tot grondslag van de som, voor de koloniale
bijdragen over 1846 en 1847 opgegeven aan den minister van financiën bij brieven van 10 en 12
October 1844., nummers 25 en 21."

670

Staat van "vergelijking tusschen de bij de wetten op de middelen aan de StatenGeneraal medegedeelde ramingen der koloniale bijdragen aan 's Rijks schatkist en
de wezenlijk gedane storingen" over 1841-1849.
1847 Augustus 17
1 stuk

671

"Verzameling van (copie-) officiëele stukken wegens het onderzoek door eene
staatskommissie en de daarop gevolgde koninklijke goedkeuring der
verantwoording van de koloniale remises over het jaar 1845 door den minister
koloniën J.C. Baud", bijeengebracht en aan Baud aangeboden door den controleur
der Indische bestellingen en remises bij het Departement van Koloniën H.I. de
Meyjier.
1846
1 deel

672

Klad-Aanteekeningen van Baud omtrent het bedrag van de ontvangsten en
uitgaven van het bestuur van Indië in 1846.
1 omslag

673

"Staten en allerlei berekeningen betreffende het batig slot de opbrengsten der
koloniale veilingen sedert 1840 en vroeger tot op het tegenwoordig tijdstip".
1840-1847
1 omslag

674

Stukken betreffende de terugbetaling van de door het rijk en de Nederlandsche
Handelmaatschappij aan J.D. Kruseman gedane voorschotten, zijn daarmede in
verband staande uitzending naar Indië om de regeering ter zijde te staan bij de
regeling der opiumpacht en zijn verrichtingen als zoodanig en als directeurgeneraal van finantiën.
1836 November 10 - 1847 December 10
1 pak

675, 676

Minuut Brieven van Baud aan:
675
de Nederlandsche Handelmaatschappij over het door haar
voorgestelde contract in zake de voorziening in de geldelijke
behoeften van de admistratie in Indië. 1844 Juli 11, 1 stuk
676
den Gouverneur-Generaal Merkus over de betrekkingen tusschen de
regeering en de Nederlandsche Handelmaatschappij in zake het
contract, laatstelijk tusschen beide aangegaan. 1844 Augustus 9, 1
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stuk
677, 678

Brieven aan Baud van:
677
den minister van finantiën Van der Heim van Duivendijke over het
voorstel van Van den Bosch tot kwijting van 's Rijks schuld aan de
Nederlandsche Handelmaatschappij. 1843 September 11, 1 stuk
678
Van Rijckevorsel te Rotterdam over de aanstaande vernieuwing van
de overeenkomst tusschen het rijk en de Nederlandsche
Handelmaatschappij. 1843 Februari 15, 1 omslag

679

Opstel in de "Allgemeine Zeitung" van 11 Januari 1847 over 'Die Niederlandische
Handelsmaatschappij als Stütze der Politik Hollands".
11 Januari 1847
1 stuk

680

Nota's van Baud naar aanleiding van hetgeen in een paar hem van wege het
Departement van Binnenlandsche Zaken toegezonden vlugschriften voorkomt over
de Nederlandsche Handelmaatschappij in hare verhouding tot den Staat en de
belangen der Nederlandsche industrie. Met contra-memorie (van genoemd
departement ?.)
1841 October
1 omslag

681

Copie-Overeenkomsten, door het Departement van Koloniën aangegaan met de
Nederlandsche Handelmaatschappij.. Met bijgevoegde lijst.
1832 Januari 9 - 1846 Juli 2
1 omslag
Genummerd 1- 41.
De nummers 25, 29, 38 en 40 ontbreken.

682

"Overzigten der zuivere opbrengst van de door de Nederlandsche
Handelmaatschappij voor rekening van het Departement van Koloniën verkocht
wordende koffij en suiker overeenkomstig het kontrakt van October 1838".
1 omslag

683

Stukken betreffende Baud's verdediging in de Staten-Generaal van een wijziging in
de contracten met de Nederlandsche Handelmaatschappij.
1840 December
1 omslag

684

Stukken betreffende het verhandelde in de Eerste Kamer in zake het voorstel van
de leden der Tweede Kamer Bruce, Tromp en Luzac om de kapitalisatiecontracten,
door het Departement van Koloniën in 1840 en 1841 met de Nederlandsche
Handelmaatschappij aangegaan, bij een wet te bekrachtigen.
1841/42
1 omslag

685

Stukken betreffende de onderhandelingen tusschen het Departement van Koloniën
en Van Rijckevorsel te Rotterdam over een nieuwe overeenkomst tusschen het Rijk
en de Nederlandsche Handelmaatschappij.
1846 October 4 - 1846 October 6
1 omslag

686

Staten van de voordeelen, aan het Rijk verschaft door de nieuwe overeenkomst
met de Nederlandsche Handelmaatschappij van 31 maart 1841.
1841 April 7
1 omslag

687

"Vergelijkende aantooning der onkosten van afscheep vervoer, opslag en verkoop
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der produkten door het Departement van Koloniën aan de Handelmaatschappij
geconsigneerd wordende, zooals die berekend volgend het bestaande contract van
zooals deswege voor den vervolge is overeegekomen". Met aanteekeningen van
Baud.
Ongedateerd
1 stuk
688

Overzichten van de zuivere opbrengst van de door de Nederlandsche
Handelmaatschappij voor rekening van het Departement van Koloniën verkocht
wordende koffie, indigo en suiker overeenkomstig de contracten van 1838 en
vroeger en die van 4 October 1838 en 7 Augustus 1840.
1 omslag

689

Algemeene overzichten van de rekeningen tusschen het Departement van Koloniën
en de Nederlandsche Handelmaatschappij wegens verkochte producten,
voorschotten, interessen enz. over 1837, 1838 en 1839.
1 omslag

690

Copie-Rapporten van de ad hoc gecommitteerden uit de commissarissen van de
Nederlandsche Handelmaatschappij over het onderzoek van haar boeken over 1841
en 1843. Met een copie-brief dienaangaande aan den Koning van diens commissaris
bij de maatschappij E. Canneman.
1842 Juni 15 - 1844 Juni 26
1 omslag

691

"Stukken over een voorschot van 6 000 gulden, (met mondelinge toestemming des
Konings van Januari 1843) door de Nederlandsche Handelmaatschappij aan den
generaal (mr. H.G. baron) Nahuys verleend op voorwaarde, dat, zoo hij het met
ultimo December 1843 niet heeft gerestitueerd, de maatschappij het zal mogen
affecteren op art. 4 van het stortingskontrakt",
1842 December 27 - 1845 Juni 12
1 omslag

692

Nota voor Baud van de fabrikanten in Overijssel, houdende beklag over de wijze,
waarop de Nederlandsche Handelmaatschappij te werk gaat bij de uitzendingen en
bestellingen van calicots. Met briefwisseling dienaangaande tusschen Baud en den
president der maatschappij Van der Oudermeulen en een brief aan Baud over
hetzelfde onderwerp van de firma Salomonson te Almelo.
1846 Maart 18 - 1847 December 9
1 omslag

III Handel en cultures.

III HANDEL EN CULTURES.
693-697

Brieven van Baud van:
693
den oud-Gouverneur-Generaal Van der Capellen over de
commerciëele onderhandelingen met Frankrijk. Met bijlagen. 1840
Januari 26, 1 stuk
694
E.L. Jacobson te Rotterdam over het Russisch toltarief van 1 Januari
1842. Met een exemplaar van dit tarief. 1842 Januari 2, 1 omslag
695
? te Rotterdam over de toeneming van het goederenvervoer uit
Nederland langs den Rijn over 1832-1841. Met bijbehoorende staten.
1842 September 5, 1 omslag
696
E.L. Jacobson, Faber van Riemsdijk, Van Rijckevorsel en anderen over
den verkoop van gouvernementstin. Met eenige minuutantwoorden en andere stukken dienaangaande. 1845 Februari 10 1848 Februari 10, 1 omslag
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697
698

89

(F.W.C. Blume ?) te Rotterdam over de ongunstige resultaten van de
koffieveilingen hier te lande. 1847 September 26, 1 stuk

Inhoudsopgave van het voorloopig reglement op de landverhuringen in de
Vorstenlanden, vastgesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal van 4
November 1839.

1 stuk

Heeft misschien gediend bij besprekingen in de Staten-Generaal over dit onderwerp gevoerd.

699

"Nota's gewisseld tusschen de heeren E.L. Jacobson en Van Rijckvorsel Senior ter
verdeediging en bestrijding van den maatregel (in 1843 genomen) om een
minimumprijs voor de koffij te bepalen".
1845 Februari 5 - 1845 Februari 27
1 omslag
Hierbij ook een paar nota's over hetzelfde onderwerp van zekeren Philippi te Rotterdam van 8 Maart
en 5 Juli 1845.

700

Copie-Brief van ? te Haarlem aan den voorzitter der Kamer van Koophandel te
Rotterdam A. van Rijckevorsel over den suikeraccijns.
1841 Januari 19
1 stuk

701

Bezwaarschriften, bij de Staten-Generaal ingediend tegen de wetsontwerpen op de
rechten van in-, uit- en doorvoer en den suikeraccijns.
1844-1845
1 omslag

702

Open brief van Thomas Wilson te Brussel aan een lid van de Kamer van
Koophandel te Manchester over de handelsbetrekkingen tusschen Nederland en
Engeland. Met begeleidenden brief van Wilson aan Baud.
1842 Februari 17
1 omslag

703

Nota's van T. P(révinaire) te Haarlem "sur l'industrie cotonniére en Hollande". Met
kantteekeningen van Baud.
1844 October 18 en ?
1 omslag

704

Nota van den gezant te London mr. G. graaf Schimmelpenninck over de voordeelen,
door de Nederlandsche calicotnijverheid verschaft aan de Engelsche
garenspinnerijen en machinefabriek
1846 December 25
1 stuk
"Ontvangen van den minister van buitenlandsche zaken."

705

Copie-Opgaven van den consul-generaal te Londen J.W. May aan het Departement
van Koloniën omtrent de hoeveelheid koffie en suiker, in 1840 uit Singapore in
Engeland aangebracht, de inkomende rechten in Engeland van verschillende
koloniale artikelen geheven, en den marktprijs van deze te Londen.
1841 Februari
1 omslag

706

Opgaven van den consul-generaal te Londen J.W. May aan het Departement van
Koloniën omtrent de in- en uitvoerrechten in de havens van Bengalen en Bombay.
1842 Juni 3
1 omsla.g

707

Staten van de hoeveelheid notemuskaten, foelie en nagelen, jaarlijks in- en
uitgevoerd op het Prince of Wales Island over 1832-1842, en van het getal nagel- en
notenboomen aldaar en in Wellesley Province in 1843.
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708

Copie-Brief aan H. van Rijckevorsel te Rotterdam van C.H. Leembruggen te
Jaffnapatnam over den algemeenen toestand van Ceilon en de cultures aldaar. Met
bijlage.
1846 December 18
1 omslag

709

"Memorie tot het sluiten van een handelstractaat met Rusland", door E.L. Jacobson
te Rotterdam.
1841 Juni 5
1 stuk

710

Brief van I.A. Elsen, reeder en suikerraffinadeur te Antwerpen, aan E.L. Jacobson te
Rotterdam over de Belgische scheepvaart op Oost-Indië.
1847 Februari 3
1 stuk

711

Historisch overzicht door dr. Ph. F. von Siebold van het handelsverkeer tusschen
China en Japan. Met begeleidenden brief aan Baud.
1842 Maart 28 - 1842 Maart 29
1 omslag

712

Stukken betreffende den toestand van de suikerfabrikatie in de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika en van den indigohandel in Europa.
1845
1 omslag

713

Vergelijkende staat van den maandelijkschen en jaarlijksen uitvoer van koffie,
suiker en huiden te Rio de Janeiro over 1836-1842.
1843 Januari 2
1 stuk

714

Copie-Rapport van Baud aan den Koning over een naamloos geschrift, houdende
klachten over het gebrek aan retouren voor den particulieren handel zoo op Java als
op Sumatra, het gebrek aan zilvergeld, de verkeerde berekening van de inkomende
rechten, de willekeurige afwijkingen van het tarief der rechten te Batavia, de
tegenwerking, door den handel ondervonden op Sumatra. Met copie van dat
geschrift.
1841 Januari 4
1 omslag

715

Staat van het getal en de tonnenmaat der jaarlijks op Java en Madoera uitgeklaarde
schepen over 1825-1841.
1842 December 12
1 stuk

716

Nota van ? omtrent de waarde van de in 1835-1840 op Java ingevoerde
Nederlandsche lijnwaden en laken en wollen stoffen. Met bijlage.
1842 November 30

1 omslag

717

"Beknopt overzigt van den handel en scheepvaart te Padang gedurende het jaar
1841", door den directeur der middelen en domeinen te Batavia J. van der Vinne.
Met begeleidenden brief van Van der Vinne aan Baud.
1842 Mei 31
1 omslag

718

Opgaaf ingevolge Baud's order opgemaakt, van hetgeen in de resolutiën van den
Gouverneur-Generaal over 1831-1840 voorkomt betreffende het verpachten van
den particulieren Japanschen handel.
1841 April 29
1 stuk
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719

Copie-Brieven van Baud van de Gouverneurs-Generaal Merkus en Reijnst over de
vraag, of de gouvernements-suikercultuur op Java, gelijk die bij het stelsel van
cultures is geregeld, geacht kan worden reeds haar uiterste grenzen te hebben
bereikt en of hare verdere uitbreiding, indien die mogelijk mocht blijken, voor
raadzaam is te houden.
1843 October 6 - 1844 October 15
1 omslag

720, 721

Extract-Brieven van Baud aan:
720
den Gouverneur-Generaal Rochussen over de oppositie in
Rotterdamsche handelskringen tegen het hem toegeschreven
voornemen om de Bankatin eenige jaren achtereen te verkoopen en
over een bij hem opgerezen denkbeeld om den eigendom van de
tinmijnen op Banka te verkoopen aan een particuliere maatschappij.
1847 September ?, 1 stuk
721
de Nederlandsche Handelmaatschappij over zijn plan in zake de
veiling in één geheel van de tin die deze en de regeering te
verkoopen hebben. 1848 Maart 22, 1 stuk

722-724

Brieven aan Baud van:
722
G. Michiels over de toepassing van zijn systeem van suikerfabrikatie
bij een suikeronderneming op Guadeloupe. 1845 Maart. 10, 1 stuk
723
? naar aanleiding van de klachten in Nederland over de op zijn
fabriek te Kemanglen met de toestellen van Derosne en Cail
gefabariceerde suiker. 1845 Maart 27, 1 omslag
724
Th. Lucassen te Tegal over de belangen zijner suikeronderneming
aldaar. 1845 Mei 16, 1 omslag

725-727

Adviezen en rapporten van Baud aan den Koning over:
725
de in 1840 door den ontslagen directeur der domeinen en middelen
te Batavia Kruseman bij den Koning ingediende verzoekschriften
"om belooning voor het uitvinden van het bestaande koffiestelsel".
(Ontwerp en copie.) 1840 Juni 23 - 1841 Januari 29, 1 omslag
726
het Koninklijk rescript van 15 Juli 1841, houdende last om den
Gouverneur-Generaal Merkus mede te deelen, dat de regeering tot
nader order de door de fabrikanten gefabriceerde suiker niet van
hen zal overnemen. (Ontwerp.) 1841 Augustus 19, 1 omslag
727
het denkbeeld van den Gouverneur-Generaal Rochussen om de
indigoteelt op Java allengs te vervangen door die van suiker. (Copie.)
1847 Februari 18., 1 stuk

728

Nota van Baud en andere stukken over de uitgiften van landerijen rondom Batavia
in de 17de en 18de eeuw.
1847
1 omslag

729

"Plan tot daarstelling van een fonds ter bevordering van de vrije cultuur in
Nederlandsch-Indië onder administratie van de Oostindische Maatschappij van
Administratie en Lijfrente, in den jare 1842 te Amsterdam gevestigd". Met hierbij
behoorende nota van ? over den koop van woeste gronden op Java's Oosthoek.
Ongedateerd
1 omslag

730

Nota voor Baud van den oud-directeur der cultures op Java G.L. Baud over de
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beweerde slechtere hoedanigheid van de indigo, bij die van vroegere oogsten
vergeleken, en de daarmede in verband staande circulaire van de directie den
cultures aan de residenten.
1846 Mei 24
1 stuk
731

Aanteekeningen van ? omstrent de in 1841-1846 geoogste en verkochte
hoeveelheden koffie.
1847 Januari 19

1 stuk

732

"Allerlei stukken rakende de herstelling van koffijzakken".
1842-1843

733

Nota voor Baud van den gewezen secretaris van Banda (C.V. van Bemmel ?) over de
teelt, den inkoop en de verzending van muskaatnoten, de foelie en notenzeep. Met
begeleidenden brief.
1842 October 6
1 omslag

734

Copie-Verzoekschrift van D.H. Burger te Batavia aan den Gouverneur-Generaal
Rochussen om intrekking van eenige voor hem bezwarende beschikkingen van de
Indische regeering in zake het aan hem toekomende privilegie voor de oprichting
van verbeterde rijstpelmolens in Cheribon. Met bijbehoorende memorie.
1845 November ?
1 omslag

735

Stukken betreffende de adressen van P. Cléban aan den Koning om herstel van het
beweerde onrecht, hem als suikerfabrikant in Indië aangedaan.
1833 October 18 - 1842 Augustus 30
1 omslag

736

Adres van mr. H.G. Nahuys van Burgst aan den Koning om met een Indisch
suikercontract te worden begunstigd. Met brief dienaangaande van den directeur
van het Kabinet des Konings Jhr. mr. A.G.A. van Rappard aan Baud en brieven aan
laatstgenoemde van Nahuys over deze zaak.
1843 December 11 - 1846 Maart 20
1 omslag

737

Nota van ? over de gebrekkige methode van de "extraction du sucre de cannes dans
les colonies" en de verbetering hierin aan te brengen door middel van de
machineriëen van Derosne en Cail en anderen.
(c. 1843.)
1 stuk

738

Stukken betreffende de klachten van Heimberg de Beckfelt, houder van een
suikercontract in Indië over de houding der regeering in zake de prijsbepaling zijner
leveranties.
1844
1 omslag

739

Nota van het bureau E. van het Departement van Koloniën omtrent het besluit van
den Gouverneur-Generaal Rochussen van 26 October 1846 in zake de houders van
suikercontracten, die de vrije beschikking wenschen te erlangen over een gedeelte
van hun fabarikaat. Met andere stukken dienaangaande.
1846-1847
1 omslag

740

Staat van de hoeveelheid der jaarlijks uit Java uitgevoerde tin over 1825-1843.

1 omslag

1 stuk
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741
IV Bank- en muntwezen.
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Nota omtrent de steenkolenmijnen op Borneo. Met begeleidenden brief aan Baud
van G.L. Baud.
1847 December 24
1 omslag
IV BANK- EN MUNTWEZEN.

742

Extract-Rapport van den Raad van State over den financiëelen toestand der
Javasche Bank. Met hierop betrekking hebbbende staten over 1838-1845.
1845 November 16
1 omslag

743

Copie-Brief van Baud aan den Gouverneur-Generaal Merkus over de uitgifte van
kopergeld-representeerend papier en de uitzendingen van kopergeld naar Java.
1841 November 19
1 stuk

744

"Extracten uit den brief van den Heer Van der Vinne over het kopergeld dd.
28 Februarij 1845"
1 omslag
J. van der Vinne was in 1840 (- 1844?) directeur der middelen en domeinen te Batavia.

745-747

Adviezen en rapporten van Baud aan den Koning over:
745
de regeling van het muntstelsel in Indië. (Copie.) 1845 Mei 15, 1 stuk
746
een voorstel van den Gouverneur-Generaal Merkus om de bij de
Javasche Bank gedeponeerde drie millioen kopergeld weder ter
beschikking te stellen van de Indische regeering, haar te machtigen
tot het gebruik van de koperen munt, indertijd afgezonderd tot
waarborg voor het koperrepresenteerend papier, en te bepalen, dat
dit papier tegen kopergeld inwisselbaar zal wezen. (Copie.) Met
copie-brief dienaangaande van Merkus aan Baud. 1842 Juli 10 - 1842
November 28, 1 omslag
747
het rapport van den Gouverneur-Generaal Merkus van 1 April 1844
betreffende de betaalsmiddelen op Java en het vervangen van het
bestaande koperen circulatiemiddel door een van zilver. 1844
September 16, 1 stuk

748

"Aantooning van de hoeveelheid, de kosten en het voordeel op koperen munt in
Nederlandsch-Indië sedert de jaren 1833 tot en met 1843".
1 stuk

V Militaire zaken.

V MILITAIRE ZAKEN.
749-752

Brieven aan Baud van:
749
den luitenant-generaal De Kock tot geleide van een copie-brief van
hem aan den directeur-generaal van oorlog List over de
ineensmelting van de legers in Indië en Nederland. 1842 October 7 1842 October 10, 1 omslag
750
den opperbevelhebber van het Indische leger Cochius over koloniale
militaire onderwerpen enz. 1844 October 31, 1 stuk
751
den oud-opperbevelhebber van het Indische leger Jhr. H.J.J.L. de
Stuers over een regeling tot verbetering van de werving voor het
koloniale leger. Met advies dienaangaande van bureau C. van het
Departement van Koloniën. 1845 Maart 13 - 1846 Maart 9, 1 omslag
752
Jhr. F.V.H.A. de Stuers, houdende verzoek om bij eventueele
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aftreding van den opperbevelhebber van het Indische leger Van der
Wijk tot diens opvolger te worden benoemd. 1847 October 14, 1 stuk
753

Copie-Brief van den luitenant-generaal De Kock aan den directeur-generaal van
oorlog List, houdende een beoordeeling van de bij den directeur-generaal
ingediende rapporten over Indische Legerangelegenheden van de generaals Van
den Bosch, Van Geen en De Stuers. Met begeleidenden brief aan Baud
1843 Januari 25 - 1843 Januari 30
1 omslag

754-756

Copie-Adviezen en rapporten van Baud aan den Koning over:
754
een voorstel van den directeur-generaal van oorlog List om
gedurende eenige jaren een zeker getal eerste luitenants van de
Nederlandsche infanterie bij het Indische leger over te plaatsen. 1841
October 28, 1 stuk
755
een nieuw reglement voor het pensioenfonds van de officieren bij
het Indische leger. 1842 October 22, 1 stuk
Het als bijlage hierbij behoorende ontwerp-reglement ontbreekt.

756

het pensioenfonds voor de officieren van het Indische leger. 1842
November 17, 1 stuk

757

Overzicht van de in Oost-Indië overleden Europeesche militairen beneden den rang
van officier in 1830-18. Met begeleidenden brief aan Baud van J.A. Boogaard.
1842 Februari 25
1 omslag

758

Minuut-Aanteekeningen van Baud omtrent de beschuldigingen, ingebracht tegen
den majoor Kortz wegens zijn geschillen met het burgerlijk bestuur van
Banjoemaas, alsmede omtrent de memorie van verdediging van Kortz.
(Nà 20 October 1840.)
1 stuk

759

Nota voor Baud van den generaal-majoor jhr. H.J.J.L. de Stuers over de verbetering
van het paardenras op Java. Met nader advies dienaangaande van jhr. F.V.H.A. de
Stuers.
1846 November
1 omslag

760

Copie-Koninklijk Besluit tot algeheele inlijving van de koloniale bij de
Nederlandsche marine. Met Koninklijke Besluiten dienaangaande van 13 Maart en
12 September 1838.
1843 December 9
1 omslag

VI Varia.

VI VARIA.
761

Nota voor Baud van ? over de vraag, wie onder het bestuur der Oostindische
Compagnie de competente rechter was van een Gouverneur-Generaal, "hetzij nog
in functie zijnde hetzij gedefungeerd hebbende en in Oost-Indië verblijf houdende".
Met bijlagen.
1847 April 23
1 omslag

762

Nota voor Baud van J.J. Rochussen, benoemd Gouverneur-Generaal, over de
stappen, welke door de Franschen zouden gedaan zijn om zich op Lieou Kiou te
vestigen, en de maatregelen, daartegen beraamd door de regeering van Japan.
1845 Mei 24
1 stuk
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763
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Memories voor Baud van "een waar vriend van Vaderland en Koning",
aandringende op behartiging van regeeringswege van de belangen onzer
Zuidafrikaansche stamverwanten in Natal en in de binnenlanden van Afrika
bewesten de Delagoabaai door middel van diplomatieke schikkingen met Portugal
en Engeland.
1845 December 19 - 1846 Februari 14
1 omslag

VII Westindische zaken.

VII WESTINDISCHE ZAKEN.
764

Minuut-Brief van Baud aan den Gouverneur-Generaal van de Nederlandsche
Westindische bezittingen Elias, houdende kennisgeving, dat aan den inspecteur van
nijverheid en cultures in Nederlandsch West-Indië Lans is opgedragen een
onderzoek in te stellen, in hoever het op Guadeloupe beproefd wordende stelsel
van centralisatie der suikerfabrikatie in toepassing zou kunnen worden gebracht in
Suriname.
1844 Augustus 15
1 stuk

765

Brieven aan Baud van den minister van marine Rijk over allerlei Westindische
aangelegenheden enz.
1842 November 17 - 1848 Januari 14
1 omslag

766

Brief aan Baud van het lid der Tweede Kamer J.K. baron van Goltstein, houdende
verzoek om rectificatie van het verslag in de Staatscourant van Baud's redevoering
in antwoord op Van Goltstein's vraag omtrent de intrekking der Surinaamsche
bankbriefjes.
1847 Augustus 19
1 stuk

767

"Allerlei stukken over het Surinaamsche embroglie", betreffende de oppositie in
Suriname tegen het regeeringsbeleid van den gouverneur B.J. Elias, de daaarop
gevolgde verzoekschriften aan den Koning van G.C. Bosch, Reitz en andere bij de
kolonie belang hebbende kooplieden te Amsterdam om Elias uit zijn ambt te
ontslaan, en Baud's verrichtigen in deze zaak.
1843-1845
1 pak

768

Extract-Publicatie van den gezaghebber van ? Curaçao en onderhoorigheden R.F.
baron van Raders betreffende de invoering van een grondbelasting aldaar, de
berekening van het slavengeld en de heffing van het hypotheeckrecht.
1844 Maart 26
1 stuk

769

Nota voor Baud van ? over de oorzaken van de toeneming der uitgaven van
Suriname sedert 1832. Met een tabellarisch overzicht van de inkomsten en uitgaven
over 1829-1843.
1844 October 26
1 omslag

770

Minuut-Ontwerp van antwoord van Baud op de adressen aan den Koning van A.
Bogaers c.s. en L.R. Gevaerts c.s. betreffende de oprichting eener maatschappij tot
bevordering van de afschaffing der slavernij, in het bezonder in de Nederlandsche
koloniën.
Ongedateerd
1 stuk

771

Ontwerp-Nota van Baud ter beantwoording van de Engelsche nota in zake de
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slavernij in Suriname. Met minuut-advies van Baud aan den Koning over deze en
andere Engelsche nota's over deze zaak en de houding van den Engelschen
commissaris Schenley te Paramaribo.
(1844 Augustus - 1844 November 13
1 omslag
772

Stukken betreffende de ontwerpen van Jules Lechevalier tot vrijverklaring van de
slaven in de Fransche koloniën in West-Indië en oprichting van een maatschappij
voor het koloniseeren van Fransch-Guíana.
(c. 1840.)
1 omslag

773

"Answer to certain queries relative to the results of emancipation in the British
Colonies by A.D. van der Gon Netscher, attorney and part proprietor of the coffee
and plaintain estate Klein Pouderoijen (bij Georgetown in Demerary) according to
request from his Excellency the Governor Henry Light". Met begeleidenden brief
aan den Government secretary.
1845 Januari 6
1 stuk

774

Berekeningen van het netto-rendement van de Surinaamsche suiker.
(c. 1840 - 1848 ?)

1 stuk
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W Ministerie van marine. 1840-1841

W MINISTERIE VAN MARINE. 1840-1841
Zie ook de nummers 568 en 569.

775, 776

Brieven van Baud van:
775
den directeur ad interim voor de marine E.B. van den Bosch over het
algemeen beheer van het Departement van Marine. 1840 September
22, 1 stuk
776
den Secretaris van Staat Van Doorn van Westcappele over de
bevordering van Prins Hendrik tot kapitein-ter-zee en van den
kapitein-ter-zee Arrieïns tot schout-bij-nacht. 1840 November 18, 1
stuk

777

Staten van de algemeene begrootingen voor de marine over 1795-1809 en 18131840, opgaven van het gemiddeld aantal zeelieden in 's Rijks dienst over 1814-1840,
en kladaanteekeningen van Baud over marinezaken.
1 omslag

778

Stukken voor de verdediging van de begrooting van marine voor 1842 en 1843.
1841 October 5 - 1841 October 6
1 omslag

779

"Korte aanteekeningen omtrent het beheer en bestuur van het buitenloodswegen
(pilotage), vuren, tonnen en bakens, zoowel in vroegere als latere tijden",
aangeboden aan Baud door een ongenoemde bij brief van ?.
1 omslag

780

Lijst van het geschut, in de verschillende departementen van de marine voorhanden
op 1 October 1840, opgemaakt door den inspecteur over de artillerie van de marine
W.H. Sesseler.
1840 November 11
1 stuk

781

"Vertrouwelijke mededeelingen, in 1846-1848 tusschen mij en Rochussen gewisseld
over den schout-bij-nacht Van den Bosch, aan den heer Van Hall voorgelezen op
den 14 Maart 1849 om hem als vriend van den schout-bij-nacht te overtuigen, dat
het rappel van dien vlagofficier (uit Indië) geenszins door mij is geprovocceerd
geworden".
c. 1849
1 stuk
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X Ambteloos. 1848-1850

I Algemeen.

X AMBTELOOS. 1848-1850
I ALGEMEEN.

782

Brieven aan Baud van den oud-minister van finantiën Van Rappard over de politiek
van den dag.
1848 December 13 - 1849 Januari 16
1 omslag

783

Opstellen, door Baud geschreven in de Nederlander of Nieuwe Utrechtsche
Courant. 1848-1850. Met eigenhandig lijst van Baud en brieven dienaangaande aan
Baud van den redacteur Prof. mr. J. van Hall.
1848 October 23 -1850 Maart 18
1 omslag
Enkele artikelen ontbreken. Blijkens een aanteekening van Baud heeft deze nà Maart 1850 alle
gemeenschap met het blad afgebroken.

784

Stukken betreffende Baud's verkiezing tot candidaat voor het lidmaatschap van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal te 's-Gravenhage.
1848
1 omslag

785

Stukken betreffende de grondwetsherziening van 1848.
1 omslag

786

Aanteekeningen van Baud over het verhandelde betreffende het openbaar
onderwijs bij gelegenheid van de herziening der grondwet in 1848.
1 omslag.

787

"Papieren betreffende de ministeriële crises in October 1849."

788

Verslag aan den Koning van den tijdelijken Raad van ministers omtrent de
middelen tot bezuiniging op de rijksuitgaven door vereenvoudiging onzer
staatsinstellingen. (Gedrukt.)
1848 November 13

1 omslag

1 stuk

789

Aanteekeningen van Baud omtrent een gesprek door hem met Koning Willem II
gehouden over Thorbecke en diens medestanders.
1849 Februari 25
1 stuk

790

Uittreksels uit de redevoering van den minister Thorbecke in de Eerste Kamer over
de benoeming van burgemeesters.
1850 April 8
1 stuk

791

Copie-Briefwisseling van T. Prévinaire met de Nederlandsche Handelmaatschappij
over zijn verzoek om geldelijken steun ten behoeve van zijn katoenweverij Le
Phénix te Haarlem. Met begeleidende brief van Prévinaire aan Baud.
1848 Juli 29 - 1948 Augustus 25
1 omslag

792, 793

Briefwisseling van Baud met:
792
den vice-president (naderhand procureur-generaal) van het
Hooggerechtshof van Indië mr. P. Mijer over de in 1802 ingestelde
staatscommissie en het door haar ontworpen charter voor 's Rijks
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793

793*, 794

99

Aziatische bezittingen. 1849 Maart 28 - 1849 ?, 1 omslag
E.L. Jacobson te Rotterdam over de benoeming van een nieuwen
Gouverneur-Generaal en Baud's candidatuur voor de Tweede Kamer
te Rotterdam 1850 Augustus 3 - 1850 September 12, 1 omslag

Minuut Brieven van Baud aan:
793*
den Gouverneur-Generaal Rochussen over allerlei onderwerpen van
koloniaal bestuur. 1848 April 21 - 1850 Augustus 21
Ontbreekt
Hierin ook minuut-brieven van Baud aan Rochussen over als voren van 13
November 1845 - 21 Maart 1848 en van 21 September 1850 - 21 Maart 1851, zie de
nummers 572 en 838.

794

Professor P.J. Veth over diens Gids-opstel "Over de openbaarheid in
koloniale aangelegenheden". Met antwoord. 1848 Juli 18 - 1848
Augustus 19, 1 omslag

795, 796

Brieven aan Baud over allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur van:
795
den Gouverneur-Generaal Rochussen. 1848 Maart 31 - 1850 Juni 24, 1
omslag
796
den minister Pahud. Met een paar minuut-antwoorden. (c. 1850 Juli
30 - 1850 September 5.), 1 omslag

797-805

Brieven van Baud van:
797
mr J.P. Cornets de Groot over de beweging te Batavia en andere
Indische aangelegenheden. Met een minuut-antwoord. 1848 Juni 26
- 1850 Augustus 25, 1 omslag
798
Diard over de beweging te Batavia in 1848 tegen het monopolie van
de Koninklijke Academie te Delft voor de opleiding van Indische
ambtenaren enz. 1848 Juli 24, 1 stuk
799
den oud-Gouverneur-Generaal Reijnst over den oppositiegeest
onder de Europeanen in Indië, de houding der Indische ambtenaren
jegens de inlandsche hoofden enz. 1848 Juli 24 - 1850 Maart 28, 1
omslag
800
E.L. Jacobson over de koloniale politiek van den dag. Met een
minuut-antwoord. 1848 Augustus 25 - 1849 Maart 5, 1 omslag
801
W.L. de Sturler over het ontslag van den directeur-generaal van
finantiën Kruseman, van Van Höevell c.s., hun voorstellen tot
verkoop van landerijen op Java enz. 1848 Augustus ? - 1849 Mei 5, 1
omslag
802
W. van Alphen over de toestande op Java. Met bijlagen. 1850 Januari
23, 1 omslag
803
den directeur der Koninklijke Academie te Delft mr. G. Simons over
het onderwijs aan die instelling. 1850 Februari 7 - 1850 April 1, 1
omslag
804
G.L. Baud over het afspringen van zijn benoeming tot GouverneurGeneraal. Met minuut-antwoord. 1850 Juli 29 - 1850 Juli 30, 1 omslag
805
dr. W. Bosch "over de grieven der Javanen". 1850 Augustus 19, 1
omslag
Hierbij ook brieven van Bosch aan Baud over hetzelfde onderwerp van 1851
October 27 en ?, zie nummer 845*.

806

"Hoofdzakelijke inhoud van een particulieren brief van R(ochussen) aan P(ahud) dd.
28 Januari 1850" over de benoeming van een nieuwen Gouverneur-Generaal en
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vice-president van den Raad van Indië en andere koloniale aangelegenheden.
1 stuk
807

"Allerlei over de vraag, of de Compagnie het regt van wetgeving had en over de
grondwetsherziening van 1848 (koloniale artikelen)".
1 omslag

808

Copie-Adres aan den Koning van directeur en docenten der Koninklijke Academie te
Delft tegen de van regeeringswege voorgenomen opheffing van deze instelling en
haar vereeniging met de Militaire Academie te Breda. Met begeleidenden brief van
Baud.
1848 November 29 - 1948 November 30
1 omslag

809, 810

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer omtrent:
809
het gebruik van het koloniale batig slot en de koloniale remises.
1849-1850, 1 omslag
810
het voorstel van mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis tot verkoop
van Indische domeinen. 1849-1850, 1 omslag

811

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer omtrent de
bekrachtiging van de overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaatschappij.
1849
1 omslag

III Handel en cultures.

III HANDEL EN CULTURES.
812

Copie-Nota van P.A. de Munnick voor het Departement van Koloniën betreffende
de verrichtingen enz. van de commissie, benoemd bij Staatsbesluit van 11
November 1802 om te onderzoeken, op welken voet de handel op de Oostindische
bezittingen in het vervolg behoorde gedreven te worden. Met begeleidenden brief
van De Munnick aan Baud.
1848 November 7
1 omslag

813

Brief aan Baud van E.L. Jacobson te Rotterdam over een opstel in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant omtrent de tinveilingen enz.
1848 Augustus 6
1 stuk

814

Brieven aan Baud van Th. Lucassen over zijn grieven tegen de Indische regeering
wegens haar verbod om op zijn suikerondernemingen in Java voor sommige
werkzaamheden gebruik te maken van koelies in heerendienst. Met brief
dienaangaande (aan Baud?) van den Gouverneur-Generaal Rochussen.
1849 Augustus 28 - 1849 November 25
1 omslag

IV Bankwezen.

IV BANKWEZEN.
815

V Varia.

Brief van H. Stolte te Amsterdam aan J.J. van Braam over de positie en soliditeit der
Javasche Bank.
1850 Maart 30
1 stuk
J.J. van Braam was een schoonzoon van Baud.

V VARIA.
816, 817

Brieven aan Baud van:
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816

101

den chef van den militairen geneeskundigen dienst in Indiëh dr. W.
Bosch over zijn beweerde verongelijking door de regeering. Met
minuut-antwoord. 1848 September 26 - 1849 Augustus 27, 1 omslag
Hierbij ook brieven van Bosch aan Baud over hetzelfde onderwerp van 10 Januari
1855 - 21 December 1858, zie nummer 911*.

817

D. Verbeek over de hem aangedane krenking van zijn goeden naam
in Baud's vlugschrift over het ontslag van Kruseman. 1849 Juli 30 1849 Augustus 5, 1 omslag
Hierbij ook brieven van Verbeek aan Baud over detzelfde onderwerp van 29
September 1850 - 20 April 1852, zie nummer 909*.

818

Klad-Aanteekeningen van Baud van eenige vragen door hem gedaan aan den
Nederlandschen consul May te Londen omtrent het bedrag van de remises der
Engelsche Oostindische Compagnie in 1842-1849 en de wijze, waarop deze naar het
moederland werden overgemaakt.
1850 Juli 4
1 stuk
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Y Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1850-1858

I Algemeen.

Y LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. 1850-1858
I ALGEMEEN.

819

Stukken betreffende Baud's verkiezing tot lid der Tweede Kamer te s'-Gravenhage
en Rotterdam in 1850 te Amsterdam, s'-Gravenhage en Rotterdam in 1853, te
Amsterdam in 1854 en zijn candidatuur voor het lidmaatschap te Rotterdam in
1854.
1 pak

820

Briefwisseling tusschen de redactie van de Arnhemsche Courant en Baud en brieven
aan Baud van W. van Braam en andere familieleden over een voor Baud krenkend
artikel in genoemde courant.
1857 Maart 6 - 1857 April 2
1 omslag

821

"Papieren betrekkelijk het aanbod door den Koning aan Baud gedaan van het
ministerie van koloniën in November 1855, en van het ministerie van
buitenlandsche zaken en het voorzitterschap van den Raad van ministers in Junij
1856.
1855 November 12 - 1856 Juni 12
1 omslag

II Nederlandsche zaken.

a Algemeen.

II NEDERLANDSCHE ZAKEN.
A ALGEMEEN.

822, 823

Aanteekeningen, nota's enz. van Baud en andere stukken betreffende het
verhandelde omtrent allerlei onderwerpen in de Tweede Kamer.
822
1850-1855, 1 pak
823
1855-1857, 1 pak

824

Aantekeningen van Baud op eenige opstellen over 's lands staatkundigen toestand
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
17 Januari 1851 tot 22 Mei 1852
1 omslag

825

"Un coup d'état en Hollande", vlugschrift aan Baud aangeboden door L. Vitalis,
inhoudende een ontwerp van grondwetsherziening enz. teneinde door vestiging
van "un pouvoir absolu" Nederland van den ondergang te redden. Met brief
dienaangaande van Vitalis aan Baud.
1854 December - 1855 April 1
1 omslag

b Finantiën

B FINANTIËN
826

Klad-"Aanmerkingen (van Baud) op de nota van den baron Sloet tot Oldhuys
betreffende het ontwerp van wet, houdende eene belasting tot dekking van het
tekort over 1848-1849".
1 stuk en 1 omslag

827

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer over de afbetaling van
de schuld, door Nederland krachtens het traktaat van 19 Mei 1815 aan Rusland
verschuldigd.
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1851-1852

1 omslag

828

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer over de wetten tot
opheffing der differentiëele rechten, afschaffing van doorvoer- en
scheepvaartrechten en intrekking van het verbod om Nederlandsche zeebrieven te
verleenen aan buitenslands gebouwde schepen.
1850
1 omslag

829

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer over het voorstel van
negen leden tot afschaffing van het tonnegeld en den accijns op het geslacht.
1853-1854
1 omslag

c Handel.

C HANDEL.
830

Brief aan Baud van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam naar
aanleiding van zijn ongunstige uitlatingen in de Staten-Generaal over eenige bij den
Rotterdamschen handel in zwang zijnde gebruiken. Met minuut-antwoord.
1853 November 25 - 1853 December 10
1 omslag

831

Staten van de invoeren, voorraden, taxatie- en verkoopprijzen van koffie, suiker en
andere koloniale artikelen.
1829-1857
1 omslag

832

Nota van ? voor ? over het getal suikerraffinaderijen in Nederland, den uitvoer van
geraffineerde suiker hier te lande in 1846-1848, het verbruik van suiker in
verschillende landen in 1845 en de geraamde productie van biet- en rietsuiker voor
1851.
1850 Maart 31
1 stuk

833

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer over het handelsverdrag
met Pruisen en het Duitsche Tolverbond.
1851-1852
1 omslag

834

Nota's van Baud voor J.J. Rochussen en ? Van Rappard omtrent het ontwerptractaat met Japan.
1852 April 10 - 1852 Mei 19
1 omslag

d Muntwezen.

D MUNTWEZEN.
835
e Varia.

Jaarverslagen aan de Tweede Kamer omtrent de werkzaamheden van 's Rijks Munt
te Utrecht.
1854-1856
1 omslag
E VARIA.

836

Aanteekeningen van Baud betreffende de briefwisseling tusschen het Departement
van Buitenlandsche Zaken en den pauselijken internuntius Belgrado over het
herstel van de bisschoppelijke kerkregeering en het verhandelde daaromtrent in de
Tweede Kamer.
1851-1853
1 omslag

837

Nota van Baud en andere stukken betreffende het verhandelde in de Tweede
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III Indische zaken.

a Algemeen.
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Kamer over de wet tot regeling van het toezicht op de kerkgenootschappen.
1852-1853
1 omslag
III INDISCHE ZAKEN.
A ALGEMEEN.

838

"Papieren relatief mijn aanbod om zonder geldelijke beloning als KommissarisGeneraal naar Indië te vertrekken 1851".
1 omslag
De stukken gemerkt: A - F en I ontbreken.

838*

Minuut-Brieven van Baud aan den Gouverneur-Generaal Rochussen over allerlei
onderwerpen van koloniaal bestuur.
1850 September 21 - 1851 Maart 21
Ontbreekt
Hierin ook brieven van Baud aan Rochussen over als voren van 13 November 1845 tot 21 maart 1848
en van 21 April 1848 tot 21 Augustus 1850, zie de nummers 572 en 793*.

838A

Briefwisseling van Baud met den minister Pahud over het Indisch
regeeringsreglement.
1851 Februari 27 - 1851 Juli 28

1 omslag

839

Korte inhoud van brieven van Baud aan den Gouverneur-Generaal Pahud over
allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur.
1856 Mei 8 - 1859 April 7
1 deel

840-844

Brieven aan Baud over allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur van:
840
den Gouverneur-Generaal Rochussen. 1850 Juli 24 - 1852 April 14, 1
omslag
"Private" brieven.

841
842
843
844

den oud-Gouverneur-Generaal Reijnst. 1852 Augustus 22, 1 stuk
het lid der Tweede Kamer H. Stolte. 1852 October 29, 1 stuk
W.L. de Sturler. 1855 November 10 en ?, 1 omslag
den minister (naderhand Gouverneur-Generaal) Pahud. 1852
December 12 - 1859 Januari 23, 1 omslag
Vele brieven van 1854 en 1855 zijn ongedateerd.

845, 846

Brieven aan Baud van:
845
W. van Alphen over het plan van een vestiging van Nederlanders in
de baai van Suarez (in Argentinië) in 1844 aan het Departement van
Koloniën voorgesteld door M.B.F. de Leguevel de la Combe. 1851
Februari 20, 1 stuk
845*
dr. W. Bosch "over de grieven der Javanen". 1851 October 27 en ?

846

Ontbreekt
Hierbij ook een brief van Bosch over hetzelfde onderwerp van 19 Augustus 1850,
zie nummer 805.

mr. J.P. Cornets de Groot over zijn polemiek met den oudGouverneur-Generaal Rochussen naar aanleiding van diens
vlugschrift over de door De Groot uitgegeven aanmerkingen op het
ontwerp-regeeringsreglement voor Indië. Met bijlage. 1853
December 18, 1 omslag
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847

Minuut-Nota van Baud en andere stukken betreffende het radicaal van de
Koninklijke Academie te Delft voor den burgerlijken dienst in Indië.
1856 November - 1858 Juni 15
1 omslag

848

Klad-Opstellen van Baud over het verkoopen van gronden in Nederlandsch-Indië
en over andere onderwerpen van koloniaal regeeringsbeleid, blijkbaar bestemd
geweest voor uitgave in het een of ander nieuwsblad. (Gedeeltelijk fragmenten.)
1 omslag

849

Opstellen uit de Times (1852-1853), The Economist (1854-1855) en andere Engelsche
bladen (1850) over koloniale en finantiëele politiek.
1850-c.1850
1 omslag

850-854

Brieven aan Baud van:
850
den resident van Tegal J.A. Vriesman over het gebrek en de ellende,
die in 1850 onder de inlandsche bevolking aldaar zouden hebben
geheerscht. Met bijlage. 1851 Mei 6, 1 omslag
851
den minister Pahud en anderen over de Koninklijke Academie te Delt
en hare hervorming. Met minuut-brief en nota dienaangaande van
Baud. 1853 Mei 25 - 1854 Juni 9, 1 omslag
852
mr. S. Keijzer, J.J. Rochussen en anderen over de exploitatie en
redactie van het nieuwsblad Tjaraka Walanda (later herdoopt:
Nederlandsch-Indië.) 1855 Maart 26 - 1857 October 17, 1 omslag
853
den resident van Bezoekie Van der Poel over verschillende
gebeurtenissen op administratief gebied in Indië. 1858 Mei 4, 1 stuk
854
den minister Rochussen en Professor T. Roorda over de regeling van
het Delftsche radicaal voor Indisch ambtenaar. Met een minuutantwoord. 1858 September 30 - 1858 October ?, 1 omslag

855-858

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer omtrent:
855
het regeeringsreglement voor Indië 1851-1852. 1853-1854, 1 pak
856
het reglement op de drukwerken in Indië. 1856-1857, 1 omslag
857
de overeenkomsten en verdragen gesloten met den sultan van
Pontianak en andere Indische vorsten. 1857-1858, 1 omslag
858
de Koninklijke Academie voor de opleiding van Indische ambtenaren
te Delft. 1855-1856, 1 omslag

859

Copie-Adviezen aan den minister Elout van den Gouverneur-Generaal Van den
Bosch op het rapport van den Commissaris-Generaal Du Bus de Gisignies van 1 Mei
1827 over het stelsel van kolonisatie, het landbezit van particulieren, de koffieteelt
en de landrente op Java.
1829 Maart 6 - 1829 Maart 19
1 omslag
Waarschijnlijk gediend hebbende bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1851 in de Tweede
Kamer.

860

Rapport van den Commissaris-Generaal Du Bus de Gisignies aan den minister Elout
over de vraag, welke van beide stelsels het doelmatigste is, een van kolonisatie,
gelijk dat wordt voorgeschreven in het regeeringsreglement van 1818 (art. 105-107),
of wel een van wering van vestiging van landbezit door Europeanen, zooals
naderhand door de Indische regeering is voorgestaan. (Gedrukt.)
1827 Mei 1
1 stuk
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Bijlage tot de memorie van beantwoording Staatsbegrooting 1851.

861

Adres van de Tweede Kamer van E.A. van Vloten betreffende het hooger beroep
tegen arresten, door het Hooggerechtshof in Indië gewezen in zaken, welke een
bedrag van F 10 000 te boven gaan.
1850 October
1 stuk

862

"Aanteekeningen (van Baud ?) over de bepalingen van het Indisch
regeeringsreglement (van 20 Februari 1836), waarbij de verhouding tusschen
Gouverneur-Generaal en Raad van Indië is vastgesteld."
Ongedateerd
1 omslag

863

Copie-Advies van Baud aan den minister Pahud betreffende de keuze van een
opvolger van den aftredenden Gouverneur-Generaal Rochussen. Met antwoord van
Pahud.
1850 Februari 3 - 1850 Februari 8
1 omslag

864

Klad-Nota van Baud voor ? over de préséance van de leden van den Raad van Indië.
1857 Juni 20
1 stuk

865

Minuut-Advies van Baud aan den minister Pahud en andere stukken betreffende de
classificatie van de burgerlijke ambtenaren in Indië en het voor den dienst
uitgereikte radicaal der Koninklijke Academie te Delft.
1850 Juni 13 - 1851 Juni 16
1 omslag

866

Copie-Aanmerkingen van Baud "op de nota van den Raad van Nederlandsch-Indië
betreffende het radicaal van Ambtenaar de dato September 1849".
1850 Juni 13
1 stuk

b Finantiën.

B FINANTIËN.
867, 868

Brieven aan Baud van:
867
den minister Pahud, houdende verzoek aan Baud om als scheidsman
op te treden in het geschil tusschen de regeering en de
Nederlandsche Handelmaatschappij over het aan deze uit krachte
van het consignatiecontract van Juli 1849 toekomende
commissieloon. Met klad-nota's van Baud. 1851 Februari 21, 1
omslag
868
den referendaris bij het Departement van Koloniën De Meijier
omtrent den Indischen achterstand, de Solosche schulden, de
Indische leening van 1835, de Indische baten van 1825 en de
opbrengst van de Bankatin in 1825-1827. 1854 Juli 14 - 1854 Juli 15, 1
omslag

869-872

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer omtrent:
869
de wijziging van het tarief van inkomende rechten in Indië. 18501851, 1 stuk
870
het gebruik van het koloniale batig slot. 1851-1857, 1 omslag
871
de bekrachtiging van de overeenkomst met de Nederlandsche
Handelmaatschappij. 1852-1854, 1 omslag
872
de koloniale begrooting voor 1857. 1856-1857, 1 omslag
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873

Klad- en Minuut-Nota's van Baud voor den minister Pahud tot staving van zijn in de
Kamerzitting van 23 December 1850 uitgesproken bewering dat hij, "zoolang zijn
invloed geldig was", het Indisch bestuur tegen opdrijving der belastingen
herhaaldelijk heeft gewaarschuwd.
1851 Juni 11- 1851 Juni 28
1 omslag

874

Aanteekeningen van Baud omtrent de geschiedenis en de behandeling in de
Staten-Generaal van het koloniale batig slot.
1825- (c.1852.)
1 omslag

875

"Aantooning van het netto-rendement van hier te lande ontvangen koloniale
remises in goederen en geld en daaruit gedane uitgaven gedurende de jaren 1833
tot en met 1850.
c. 1850
1 stuk

876

Beantwoording door ? van eenige vragen, hem door Baud gedaan bij diens brief
van 2 juli 1854 omtrent het nettorendement der koloniale remises en de daaraan
gegeven bestemming over 1851-1853, de in 's Rijks schatkist gestorte remises in 1831
en 1832, de indirecte subsidiën, in 1833-1839 door Nederlandsch-Indië aan het
moederland verstrekt, de hoeveelheid tin, in 1825 geproduceerd, en het cijfer van
de Nederlandsch-Indische ontvangsten en uitgaven van laatstgenoemd jaar. Met
bijlagen.
1854 Juli 8
1 omslag

877

Staten van de hoeveelheid en de zuivere opbrengst der in 1852 voor
gouvernementsrekening in Nederland verkochte Indische hoofdproducten, en van
hetgeen uit het provenu van zulke producten is besteed ter voorziening in het
geldelijk tekort der Indische administratie over 1848-1852.
1855 Januari
1 omslag

878

Copie-Consideratiën voor de Generale Directie van Finantiën te Batavia van den
resident van Batavia P. van Rees over het al of niet wenschelijke van een
vermindering van den opiumprijs teneinde zoodoende de sluikerij te weren. Met
circulaire dienaangaande van den Algemeenen secretaris mr. A. Prins.
1853 December 18 - 1854 Maart ?
1 omslag

c Handel en Cultures.

C HANDEL EN CULTURES.
Zie voor de cultures ook nummer 848.

879

Brieven aan Baud van H.A. Insinger, de gebroeders Hartsen, P. van Vlissingen en
Santhagens te Amsterdam over de oprichting van stoomvaartverbindingen met
Nederlandsch-Indië.
1854 Januari 2 - 1858 Februari 6
1 omslag

880

Klad (incompleet) van de blijkbaar door Baud voorgenomen uitgave van een
vlugschrift, getiteld "Brieven over koloniale onderwerpen aan een lid der StatenGeneraal" tot wederlegging van het werkje van D.C. Steijn Parvé. "Het koloniaal
monopoliestelsel getoets aan geschiedenis en staathuishoudkunde" ('sGravenhage 1850.)
1 stuk
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Aanteekeningen van Baud op het werkje van D.C. Steijn Parvé, "Het koloniaal
monopoliestelsel getoetst aan de geschiedenis en staathuishoudkunde" ('sGravenhage 1850.)

1 stuk

882, 883

Minuut-Nota's van Baud voor:
882
den minister van finantiën Van Bosse omtrent den invloed der
aanhangige scheepvaartwetten op het in Indië bestaande
beschermende stelsel. Met minuut-begeleidenden brief van Baud en
antwoord van Van Bosse. 1850 Februari 4 - 1850 Maart 28, 1 omslag
883
den minister Pahud omtrent de klachten van het bestuur der
Engelsche Straits Settlements over een van regeeringswege
uitgevaardigd verbod aan de bevolking van Soembawa om handel te
drijven met vreemde natiën. 1852 September 25, 1 stuk

884

Copie-Adres van E. Sillem c.s. an den minister Mijer, houdende bezwaren tegen de
houding der regeering in zake de oprichting eener maandelijksche pakketvaart
tusschen Nederland en Java. Met minuut-brief dienaangaande van Baud aan B.D.
Bosscher te Amsterdam.
1857 April 10
1 omslag

885

Opgave van de prijzen van de ruwe en witte katoenen te Batavia over 1845-1851.
1 stuk

886-889

Brieven aan Baud van:
886
Van der Wijck, Van Herwerden en Smissaert ter beantwoording van
zijn vraag naar de mogelijkheid om bij het nieuwe
regeeringsreglement van Indië het cultuurstelsel te beperken. 1851
April 30 - 1851 Mei 21, 1 omslag
887
den ingenieur 2de klasse voor de mijnen in Indië Cornets de Groot
over zijn onderzoek van den mineralen rijkdom van Billiton,
Madoera enz. 1851 Juni 13 - 1852 Augustus 25, 1 omslag
888
den minister Pahud over de maatregelen, te nemen ten opzichte van
de cultuur en fabricatie van suiker op Java. 1853 Januari 14 - 1853 Juni
23, 1 omslag
889
John Crawford over de quaestie van vrijen of gedwongen arbeid op
Java. Met copie-antwoord. 1857 September 9 - 1858 Januari 7, 1
omslag

890

Nota's over de cultures op Java, de regeling van het Indische muntwezen en andere
koloniale aangelegenheden, aangeboden aan den minister Pahud en in duplicaat
aan Baud door den oud-inspecteur der cultures in Indië L. Vitalis. Met
aanteekeningen van Baud.
1853 Mei 2 - 1854 Juli 15
1 omslag

891

Stukken betreffende de verarming en de ellende onder de Javanen, veroorzaakt
door het stelsel van contracten en cultuurprocenten, de teelt van sommige
producten, de heerendiensten bij het bouwen van vestingwerken enz.
1846-1852
1 omslag

892

Aanteekeningen van Baud over de "redenen, waarom thans de kosten van
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producten op Java hoogen zijn dan in 1830", opgesteld nà 1853.
1 stuk
893

Aanteekeningen van Baud omtrent de aan verschillende personen van
gouvernementswege toegestane of geweigerde cultuurcontracten.
1839-1854

1 omslag

894

Minuut-Nota van Baud voor ? over de bepaling der koffieprijzen en de vraag, wat er
ten opzichte van de cultuur van dit product behoort gedaan te worden in verband
met artikel 56 van het Indische regeeringsreglement. Met bijbehoorend uittreksel
uit de instructie van den Gouverneur-Generaal.
1855 November 21
1 omslag

895

Nota voor Baud van C.J. Hasselman over de leemten in de op Java bestaande
suikercontracten en de middelen ter verbetering. Met begeleidenden brief.
1851 Januari 17
1 omslag

896

Minuut-Memorie van Baud over de vraag, "of er wat moet worden gedaan tot
afwending der gevaren, waarmede de toenemende productie van beetwortelsuiker
de suikerindustrie van Java bedreigt". Met een brief dienaangaande van ? aan E.L.
Jacobson te Rotterdam.
1853 Juni 21 en ? Februari 20
1 omslag

897

Memorie van den gepensioneerden Oostindischen ambtenaar B.B. Douwes over
het "administratief beheer van het eiland Banka in verband met het productief en
financiëel belang van den lande voorafgegaan van eene beschrijving der tinmijnen".
1851 September
1 stuk

898

Copie-Overeenkomst, op 23 Maart 1852 aangegaan door de Indische regeering met
J.F. Loudon q.q. en V.G. baron van Tuyll van Serooskerken over de ontginning en
het in cultuur brengen van delfstofhoudende en onbebouwde gronden op Billiton.
Met begeleidenden brief van den minister Pahud aan den voorzitter der Eerste
Kamer.
1853 April 20
1 omslag

899

Brief aan Baud van mr. H.J. van Buren te Rotterdam over een onderneming voor de
ontginning van tin en andere delfstoffen op Groot en Klein Karimon, ingevolge het
contract dienaangaande in 1852 gesloten tusschen A.N. van den Berg en den
onderkoning van Riouw. Met minuut-antwoord van Baud.
1857 Mei 17 - 1857 Mei 26
1 omslag

900

Copie-Memorie van den oud-resident van Samarang J.W.H. Smissaert over de
tabaksteelt in de districten Demak en Grobogan.
1850 November 14
1 stuk

d Muntwezen.

D MUNTWEZEN.
Zie ook nummer 890.

901, 902

Stukken betreffende het verhandelde in de Tweede Kamer omtrent:
901
de voorstellen tot het houden van een enquele in zake de
aanbesteding van muntplaatjes voor de koperen pasmunt in Indië.
1855-1856, 1 omslag
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de wetsontwerpen tot regeling van het Indische muntwezen. 18531855, 1856-1858, 1 omslag

903

Redevoering van Baud, in de vergadering van 7 Februari 1852 uitgesproken, over
het herstel van het Indische muntwezen. (Gedrukt..)
1 stuk

904

Nota's van Baud, brieven aan hem gericht en andere stukken, gediend hebbende bij
de beraadslaging in de Tweede Kamer over de Indische muntwet van 1 Mei 1854.
1 pak

905

Jaarverslagen aan de Tweede Kamer omtrent de uitvoering der wet van 1 Mei 1854
tot regeling van het muntwezen in Indië.
1854-1857
1 omslag

906

Aanteekeningen van Baud op het werkje van mr. W.C. Mees, "Het muntwezen van
Nederlandsch-Indië" (Amsterdam 1851.)
1 stuk

e Militaire zaken.

E MILITAIRE ZAKEN.
907

Brief aan Baud van ? 's-Gravenhage naar aanleiding van eenige hem door Baud
medegedeelde aanmerkingen van een ongenoemde op het beleid van de genie in
Indië.
1851 Februari 3
1 stuk

908

Aanteekeningen van Baud omtrent de verrichtingen van de marine ter bestrijding
van de zeerooverijen in Indië in 1850 en 1851.
1 omslag

f Varia.

F VARIA.
909

Minuut-Brieven van Baud aan den minister Pahud en aan W. Poolman over de
publicatie van een geheim regeeringsstuk door dr. W.R. baron van Höevell. Met
antwoord van laatstgenoemde.
(1851 ?) April 25 - 1851 Juni 16
1 omslag

909*-912

Brieven aan Baud van:
909*
D. Verbeek over de hem aangedane krenking van zijn goeden naam
in Baud's vlugschrift over het ontslag van Kruseman. Met een
minuut-antwoord. 1850 September 29 -1852 April 20

910
911
911*

Ontbreekt
Hierbij ook brieven van Verbeek aan Baud over hetzelfde onderwerp van 30 Juli
1849 tot 5 Augustus 1849, zie nummer 817.

Professor P.J. Veth over eenige uitlatingen van hem betreffende de
oprichting van een gymnasuim to Batavia, waaraan Baud aanstoot
had genomen. 1850 December 15 - 1851 Januari 7, 1 omslag
den oud-inspecteur der cultures op Java L. Vitalis over de hem
geweigerde pensioensverhooging. Met bijlagen. 1854 Maart 4, 1
omslag
den chef van den militairen geneeskundigen dienst in Indië dr W.
Bosch en den minister Mijer over de beweerde verongelijking van
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Bosch door de regeering. Met enkele minuut-antwoorden. 1855
Januari 10 - 1858 December 21

912

913

Ontbreekt
Hierbij ook brieven van Bosch aan Baud over hetzelfde onderwerp van 26
September 1848 tot 27 Augustus 1849, zie nummer 816.

mr. J.F.W. van Nes over de oprichting van een standbeeld van Van
den Bosch. Met minuut-antwoord. 1856 Augustus 15 - 1856
September 1, 1 omslag

Aanteekeningen van Baud omtrent de antecedenten van dr. W.R. baron van Höevell
gedurende diens Indischen diensttijd. Met briefwisseling dienaangaande van Baud
met den oud-directeur der producten en magazijnen in Indië H.J. Lutgens.
1851 December 12 -1852 Maart 5
1 omslag
Het onderwerp was door Baud in bedekte termen ter sprake gebracht in de vergadering van de
Tweede Kamer bij de behandeling der Staatsbegrooting (hoofdstuk Koloniën) voor 1852.

914

Stukken betreffende de behandeling in de Tweede Kamer van de bij haar
ingediende adressen van den oud-procureur bij den Raad van Justitie te Soerabaja
L. van Vliet in zake zijn uitzetting uit Indië in1845. Met aanteekeningen van Baud en
verdere stukken betreffende Van Vliet.
1846-1855
1 omslag

915

Adres van de Tweede Kamer van D. Verbeek Rz. om herstel van het onrecht hem
door het Indisch bestuur aangedaan. Met bijlagen. (Gedrukt.)
1852 Juni 1
1 omslag

916

Nota van Jhr. F.V.H.A. de Stuers en andere stukken over de leveranties van
Aberdour-schaalkolen ten behoeve van den stoomvaartdienst in Indië gedurende
1842-1849 en hun vervanging door Newcastle-maatkolen.
1850 September 20
1 omslag

917

Aanteekeningen en nota's van Baud over de oprichting van inlandsche scholen op
Java. Met copie-brieven dienaangaande van hem aan den Gouverneur-Generaal
Rochussen tijdens zijn ministerschap.
1850 November
1 omslag

918

Minuut-Advies van Baud aan den Koning betreffende een aan dezen gericht adress
van G.L.Baud in zake de oprichting van een "Oost- en Westindische
opvoedingsmaatschappij".
1851 Januari 31
1 stuk

g Westindische zaken.

G WESTINDISCHE ZAKEN.
919

Brief aan Baud van J.H. Westphall in Suriname over de vestiging van Europeesche
kolonisten in die kolonie, den toestand der slavenbevolking, de instelling van
landdrosten enz.
1856 October 25
1 stuk

920-922

Stukken betreffende het verhandeld in de Tweede Kamer omtrent:
920
een bij haar ingekomen adres van M.D. Teenstra om onverwijlde
vrijverklaring van de slaven in onze koloniën. 1854-1856, 1 omslag
921
het voorgestelde regeeringsreglement voor de Westindische
bezittingen. 1855-1856, 1 omslag
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het regeeringsverslag omtrent het beheer en den toestand van onze
bezittingen in West-Indië en op de kust van Guinee in 1854. 18571858, 1 omslag

923

Ontwerp-Reglement op het beleid der regeering in de Westindische bezittingen.
Met contra ontwerp van uit Suriname aan de Tweede Kamer toegezonden, en
verzoekschriften aan deze om verwerping van het door de regeering ingediende
ontwerp.
1851-1853
1 omslag

924

Adres aan de Tweede Kamer van den oud-commies ter contrôle van finantiën in
Suriname A. Halberstadt in zake het hem in 1835 gegeven oneervol ontslag uit dien
post.
1857 Mei 28
1 stuk

925

"Memoire adressé à M. le ministre des colonies Mijer sur les avantages que le
gouvernement hollandais peut retirer de l'étang salin de Philipsbourg à Saint
Martin" door A.F. Ferrinaz.
1858 Januari 30
1 stuk
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Z Lid en voorzitter van de Staatscommissie tot onderzoek van de maatregelen, door de regeering te nemen ten aanzien van de slavenbevolking in onze koloniën. 1853-1857

Z LID EN VOORZITTER VAN DE STAATSCOMMISSIE TOT ONDERZOEK VAN DE
MAATREGELEN, DOOR DE REGEERING TE NEMEN TEN AANZIEN VAN DE
SLAVENBEVOLKING IN ONZE KOLONIËN. 1853-1857
926

Aanteekeningen (van Baud) in en voor de vergaderingen der commissie.

927

Briefwisseling van Baud over de werkzaamheden der commissie met de ministers
Pahud en Mijer.
1854 Januari 21 - 1856 September 17
1 omslag

928-930

Brieven aan Baud over de werkzaamheden der commissie van:
928
den secretaris Jhr. mr. H.G.C.L. Janssens. 1853 December 27 -1857
Februari 12, 1 omslag
929
R.F. baron van Raders en andere leden der commissie. 1853 Mei 26 1857 Augustus 11, 1 omslag
930
het lid der commissie mr. A. Brugmans. Met bijbehoorende klad- en
ontwerp-nota's van Baud. 1853 November 30 - 1857 Juni 18, 1 omslag

931

Briefwisseling over de werkzaamheden der commissie van den secretaris der
commissie Jhr. mr. H.G.C.L. Janssens met het lid mr. A. Brugmans.
1854 Juli 24 - 1855 December 1
1 omslag

932

Brief aan Janssens van het lid mr. G. Groen van Prinsterer over als voren.
1854 September 23

933

Minuut-Nota's van de subcommissie, belast met een onderzoek naar den aard en
toestand der slavernij in Nederlandsch-Oost-Indië, met stukken, bij hun opstelling
gediend hebbende.
1854 Februari 17 - 1854 Juli 1
1 stuk

1 omslag

1 stuk

Baud was lid van deze subcommissie.

934

Aanteekeningen van Baud over de slaven in West-Indië.
Ongedateerd

935

"Plan tot emancipatie voor de slaven in de kolonie Suriname". Met een hierop
betrekking hebbende nota van ? door den minister Pahud aan Baud doorgezonden
ter beantwoording van eenige vragen betreffende dit plan door dezen gedaan.
1854
1 omslag

1 stuk

Aanteekening van Baud: "Ik heb reden te gelooven, dat het inliggende emancipatie-plan is van
Halberstadt. Het is bij de Staatscommissie niet in overweging geweest".

936

Copie-Advies van den Gouverneur van Suriname Schimpf over de door de
commissie bij haar eerste verslag gedane voorstellen in zake de slavernij in
Suriname. Met copie-nota van Baud voor den minister Mijer, tot wederlegging.
1856 Juli 21 - 1857 Januari 28
1 omslag

937

Nota van den minister Mijer, inhoudende een plan tot emancipatie van de slaven in
Suriname. Met een ontwerp van wet, naar aanleiding daarvan door Baud aan Mijer
aangeboden, en andere stukken betreffende dit onderwerp.
1856 December ? - 1857 Januari 20
1 omslag
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938

Concept-Wetten en reglementen van de commissie voor de afschafffing der
slavernij in Nederlandsch-West-Indië inzonderheid in Suriname. Met
bijbehoorende nota's.
1 omslag

939

Stukken omtrent de slavenemancipatie in de Fransche koloniën en in de Engelsche
bezitttingen in West-Africa en West-Indië en de verordeningen tot wering van
vagabondage in die van de Denen in West-Indië.
1 omslag

940

Ontwerp- of Minuut-Rapport van de commissie aan den Koning over den toestand
der slaven in Nederlandsch-West-Indië. Met aanteekeningen, bij de redactie
gediend? hebbende.
1 omslag
Van de hand van Baud. Het rapport aan den Koning is ingediend op 16 Augustus 1855.

941

Copie-Antwoord van ? op de vragen, hun door den minister Pahud bij brief van 15
November 1855 gedaan, omtrent de oprichting van centrale suikerfabrieken en de
regeling van suikercontracten in Suriname, ingeval het ontwerp van de commissie
tot emancipatie der slaven tot wet mocht verheven worden. Met ontwerpcontracten o.a. ook van Baud.
1856 April 25
1 omslag

942

Stukken betreffende de ontbinding der commissie.
1856 October 26 -1856 November 3

1 omslag
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AA Voorzitter van de commissie, belast met het afnemen van het examen voor gezantschapsattaché. 1855

AA VOORZITTER VAN DE COMMISSIE, BELAST MET HET AFNEMEN VAN HET
EXAMEN VOOR GEZANTSCHAPSATTACHÉ. 1855
943

Stukken betreffende de afneming van het examen in Maart 1855.
1 omslag
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BB Stukken, waarvan niet met zekerheid blijkt, op welke functie van Baud zij betrekking hebben.

I Fiantiën.

BB STUKKEN, WAARVAN NIET MET ZEKERHEID BLIJKT, OP WELKE FUNCTIE VAN
BAUD ZIJ BETREKKING HEBBEN.
I FIANTIËN.

944

"Aanteekening (van ?) nopens de regeling der algemeene begrooting van
staatsbehoeften voor de departementen van algemeen bestuur".
Ongedateerd

1 stuk

945

Model van een cognossement voor producten, gekocht voor wissels, betaalbaar
aan het Departement van Koloniën. Met bijbehoorende aanteekening van Baud.
Ongedateerd
1 omslag

946

"Model van een rekening-courant door den heer De Munnick tot aanwijzing eener
gemakkelijke manier om over en weder intressen te berekenen." Met toelichting.
Ongedateerd
1 omslag

II Handel.

II HANDEL.
947

"Pro forma in- en verkooprekening van 1 000 pikols koffij, te Batavia ingekocht".
Ongedateerd
1 stuk

948

Memorie van ? over de veranderingen, door de afscheiding van België
teweeggebracht in onzen handel op Nederlandsch-Indië, en de matregelen, in
verband daarmede te nemen.
Ongedateerd
1 stuk

III Cultures.

III CULTURES.
949
IV Militaire zaken.

"Remarks on the cultivation of sugar on Java (door den heer Loudon)".
Ongedateerd

1 stuk

IV MILITAIRE ZAKEN.
950

"Berekening van het kostende tot aan de uitlevering te Batavia van een hondertal
matrozen".
Ongedateerd
1 stuk

951

"Kaartjes der onteigeningen, die te eeniger tijd bij de citadellen van Batavia,
Samarang en Sourabaya zullen moeten plaats hebben om alle gebouwen op eenen
behoorlijken afstand te verwijderen", geteekend door Schnell, 2en teekenaar.
? Februari 2
1 omslag

V Varia.

V VARIA.
952

Minuut-Nota van Baud, houdende inlichtingen omtrent oliteiten door de Koningin
uit Indië ontvangen".
Ongedateerd
1 stuk
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VI Westindische zaken.

VI WESTINDISCHE ZAKEN.
953

"Nota's (van Baud) op de Westindische reglementen".
Ongedateerd

954

Pro-Memorie van den referendaris aan het Departement van Koloniën (P. de
Munnick) over de waarde van de Curaçaosche pezo in verband met een pretentie
van Manuel Maria de Marator.
Ongedateerd
1 stuk

1 omslag
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CC Varia.

I Algemeen.

CC VARIA.
I ALGEMEEN.

955

"Invallende gedachten (van Baud) aanteekeningen uit belangrijke werken etc".
1 stuk

II Nederlandsche zaken.

II NEDERLANDSCHE ZAKEN.
956

Opstellen over de politiek van den dag, verschenen in De Tijdgenoot (1844-1845),
De Nederlander (1848-1854), Het Goudsch Kronykske (1851-1854), De Nieuwe
Rotterdamsche Courant (1844-1846, 1848, 1849, 1851), De Arnhemsche Courant
(1843;1857), Het Algemeen Handelsblad (1837, 1848), De Rotterdamsche Courant
(1850), het Dagblad van Leijden (1853), De Grondwet (1854) en andere
nieuwsbladen.
1 pak

957

Nota van inlichtingen omtrent de verplichtingen van de gemeente-ontvangers en
hunne wijze van boekhouding. Met begeleidende circulaire van den directeur der
centrale kas te Amsterdam
1811 November 23
1 omslag

958

Memorie van G.K. van Hogendorp voor zijn medeleden van de Staten-Generaal
over de finantiëele wetsontwerpen. (Gedrukt.)
1816 April 17
1 stuk

959

Memorie van G.K. van Hogendorp (aan zijn medeleden van de Staten-Generaal ?)
over de nationale schuld, de vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland, de
staatsfinantiën, de algemeene welvaart en den publieken geest. (Gedrukt.)
1816 April 17
1 stuk

960

"Bedenkingen over het regelen en beheer van de ontvangsten en uitgaven en
verdere middelen betrekkelijk tot den finantiëelen stand van dit rijk en meer
bijzonder over het Amortisatiesyndicaat" door D. Fockema. (Gedrukt.)
1829 October 26
1 stuk

961

Staat van het Amortisatiesyndicaat op 15 Januari 1829 (Gedrukt.)
1829 Maart 13

962

Circulaire, aan Baud toegezonden betreffende een door zekeren Bossy te Parijs
uitgevonden soort van pakpapier. Met monster van dit papier.
Ongedateerd
1 omslag

III Indische zaken.

a algemeen.

1 stuk

III INDISCHE ZAKEN.
A ALGEMEEN.
Zie ook nummer 1033.

963

Copie-Resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden over 1704-1764 betreffende
allerlei onderwerpen van koloniaal bestuur. Met begeleidende brieven aan Baud
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van den agent voor het Departement van Koloniën bij het koloniaal magazijn te
Amsterdam P. de Munnick.
1851 Maart 25 - 1851 April 11
1 omslag
964

Copie-Secreete rescriptie van de Vergadering van Zeventien aan den GouverneurGeneraal Mossel op diens Bedenkingen over den intrinsieken staat der Compagnie.
1754 Maart 20
1 stuk

965

Brief aan Baud van den magazijnmeester van het koloniaal werfdepôt te
Amsterdam P.L. de Munnick over de benoeming en verrichtingen van de in 1802
benoemde commissie van advies over het in te voeren bestuur der Oostindische
bezittingen en der regeling van den handel derwaarts. Met andere stukken
dienaangaande.
1848 October 1
1 omslag

966

Copie-Consideratiën van G.K. van Hogendorp over de Consideratiën van den Raad
van Indië W.H. van IJsseldijk dd. 31 Augustus 1802 op het werkje van D. van
Hogendorp "Bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen
in Oost-Indië en den handel opdezelve".
1805
1 stuk

967

Copie- "Provisional regulations (van Raffles) for the Salt and Forest and Timber
Department".
1813 October 26 - 1814 November 18
1 stuk

968

Plakkaat van Gouverneur-Generaal en Raden tegen de pracht en praal in Indië.
1754 December 30
1 stuk

969

Extracten uit de Consideratiën van den Gouverneur-Generaal Van Imhoff over de
behandeling van de zaken der inlanders en het aankweeken van ambtenaren
geschikt om met dezen om te gaan. Met resolutiën dienaangaande van de
Vergadering van Zeventien.
1741
1 stuk

970

Provisoneele instructiën en ordonnantiën van Raffles voor verschillende
rechtscolleges, stadsbesturen en hunne beambten op Java. Met inhoudstafel.
1812
1 deel

971

"Reglement (van den Souvereinen Vorst) op het beleid van de regeering, het
justitiewezen de cultuur en den handel in 's Lands Aziatische bezittingen".
1815 Januari 3
1 stuk

972

Inhoudsopgaaf van het tienjarig vredestractaat tusschen de Republiek en Portugal.
1641 Juni 12
1 stuk

973-976

Inhoudsopgaven van de tractaten door de Nederlanders gesloten met de vorsten
van:
973
Bantam. 1896-1738, 1 omslag
974
Cheribon. 1681-1708, 1 omslag
975
Jacatra. 1612-1619, 1 omslag
976
Mataram. 1646-1797, 1 omslag
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977

Stukken betreffende de regeling van zaken in de Preangerlanden, welke door den
Soesoehoenan bij contract van 5 October 1705 aan de Compagnie zijn afgestaan.
1706 Maart 22 - 1706 Maart 24
1 omslag

978

Translaat-Contract tusschen Djokjokarta en Soerakarta ten opzichte van eenige
landerijen en dessa's, waarover oneenigheid was gerezen.
1774 October 21
1 stuk

979

Copie-Translaat van het contract tusschen Raffles en den Soesoehoenan.
1812 Augustus 1

980

Inhoudsopgaven van de resolutiën en plakkaten van den Gouverneur-Generaal
betreffende het ambt van sabandhaar en licentmeester te Batavia.
1627-1785
1 omslag

981

Instuctie van Gouverneur-Generaal en Raden voor den hospitalier of eersten
practizijn, den schafbaas, apotheker, ziekenvader en boekhouder van het
buitenhospitaal te Batavia.
1799 Maart 26
1 stuk

982

Extract-Resolutiën van Gouverneur-Generaal en Raden, waarbij de Cheribonsche
districten Bandong, Soemadang en Prakamoentjang onder Batavia worden
gebracht, en naderhand opnieuw met Cheribon worden vereenigd.
1730 Mei 12 - 1758 Mei 12
1 omslag

983

Copie-Brief van Rothenbuhler aan het een of ander maandschrift tot afweer van
den in het werk van Van den Bosch, Nederlandsche bezittingen in Azia, Amerika en
Afrika, 1 blz. 288 vlg., op hem geworpen blaam, als zou hij in zijn opgaven omtrent
den Oosthoek van Java, in 1812 aan Raffles verstrekt, blijk hebben gegeven van
gebrek aan waarheidsliefde.
1823 December 29
1 stuk

984

Copie-Memorie van overgave van het afgaande opperhoofd van Soerabaja Jan
Sautijn aan zijn opvolger Rijklof Duyvensz. (Fragment.)
(1728.)
1 stuk

985

Copie-Rapport (aan Raffles ?) van Rothenbuhler over Soerabaja en omsteken.
1812 December 31
1 stuk

986

Translaat-Brief van den Soesoehoenan van Soerakarta aan den Tweeden resident
aldaar Abraham van Hemert, houdende klachten over het Nederlandsch
opperhoofd J.G. van den Berg.
1804 Augustus 23
2 ex

987

Opgave van de bronnen, gediend hebbende voor het opstel in den Moniteur des
Indes over het bezetten van het eiland Laboean door Sir James Brooke in 1816.
1 stuk

988

"Compendick verbaal, vertoonende alle zaken en voorvallen, die ten laste van
Bony's koning en de Bonieren loopen, met bijvoeging van eenige aanmerkingen",
opgesteld door den gouverneur van Makassar P.T. Chassé.

1 stuk
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1 stuk

989

Copie-Brief van de Commissarissen-Generaal aan den directeur-generaal van
koophandel en koloniën Godberg over de wederinbezitneming van Banjermassing,
het met den sultan gesloten contract, de geschillen met de Britsche commissaris en
over de inrichting aldaar voor Javaansche bannelingen van den gewezen
Engelschen resident Hare enz. Met minuut-rapport van Goldberg aan den Koning.
1817 Mei 16 - 1817 November 8
1 omslag

990

Brief aan Baud van Jhr. F.V.H.A. de Stuers omtrent de bevolking der Bandaeilanden. Met aanteekeningen van Baud.
? Juli 16
1 omslag

991

Klad-Opstel van Baud (voor een lijkrede op Van den Bosch ?.)
1844

992

Klad-Opstel van Baud voor een feestdronk op een maaltijd, door hem aangeboden
aan den nieuw benoemden Gouverneur-Generaal Pahud.
1856
1 stuk

1 stuk

b Rechtswezen.

B RECHTSWEZEN.
993

Compendium van de voornaamste wetten en gewoonten der Mohammedanen op
het stuk van erf- en huwelijksrecht goedgekeurd in Rade van Indië op 25 Maart
1760.
1 band
Hierin ook een compendium der voornaamste Javaansche wetten, getrokken uit het
Mohammedaansche wetboek Mogharaer en bestemd om gebruikt te worden door den
Samarangschen Landraad bij de rechtspleging over de inlandsche onderdanen der Compagnie (c.
1748-1754).

994

Nota voor Baud van mr. S. Keijzer over den grondeigendom op Java naar aanleiding
van de opmerkingen dienaangaande in een vlugschrift van J.D. Kruseman.
1 stuk

995

Copie-Instructie van Gouverneur en Raden van Makassar voor de residenten te
Bonthain, Maros, Saleyer en Bima in zake de rechtspraak over de inlandsche
onderdanen der Compagnie. Met copie-ampliatie van Gouverneur-Generaal en
Raden.
1755 April 1 - 1759 Maart 23
1 omslag

c Finantiën.

C FINANTIËN.
996

Copie-Ordonnantie van Gouverneur-Generaal en Raden voor de heffing der
belasting op de legaten en collaterale successiën, vallende onder het gebied van de
Compagnie.
1797 Juli 11
1 stuk

997

Copie-Ordonnantie van den Raad van Indië voor de heffing der belasting op alle
legaten en collaterale successiën, voortaan te Batavia en te Samarang door alle
onchristene inlanders, geen Javanen zijnde ten behoeve van de aldaar voor nietchristenen bestaande hospitalen te voldoen.
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1810 Maart 3
998

1 stuk

Lijst van het "rendement van de Jacatrasche domeinen" over 1804-1808.
1 stuk

999

Copie "Minute on the introduction of an amended system of land revenue",
aangeboden aan Raffles door mr. H.W. Muntinghe.
1813 Juli 28

1 stuk

1000

Copie-Reglement van Raffles voor de invordering der landrente op Java.
1814 Februari 11

1 stuk

1001

Copie-Brief van Raffles aan Lord Minto over zijn besluit tot instandhouding van het
contract, waarbij de Nederlandsch-Indische regeering op 3 December 1810 aan een
particulier het district Probolingo had verkocht, alsmede over de circulatie van het
naar aanleiding van dien verkoop uitgegeven zoogenaamde Probolingo-papier.
1812 Maart 1
1 stuk

d Handel en Cultures.

D HANDEL EN CULTURES.
Zie voor den handel ook de nummers 965 en 966.

1002

Copie-Instructie van Raffles voor F.J. Rothenbuhler en de overige leden der
commissie belast met een onderzoek betreffende de invoering op Java van een
stelsel van vrijen handel en cultures. Met copie-rapport van Rothenbuhler
dienaangaande.
1812 Januari 14 - 1812 Augustus 6
1 omslag

1003

Scheepspas of zeebrief van Gouverneur-Generaal en Raden voor Said Oesun Sigaff
voor zijne terugreis van Batavia naar Palembang.
1806 April 1
1 stuk

1004

Lijst van de in 1850 en 1851 uit Indië vertrokken schepen.
1 stuk

1005

Collectanea, gediend hebbende bij het schrijven van Baud's "Proeve van eene
geschiedenis van den handel en het verbruik van opium in Nederlandsch-Indië" in
de Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië, I blz. 79.
1 pak

1006

"Iets over de toenemende duurte en den handel in rijst op het eiland Java" door D.F.
van Alphen. (Fragment.)
1809
1 stuk

1007

Copie-Verzoekschrift van den oud-Gouverneur-Generaal Zwaardekroon aan
Gouverneur-Generaal en Raden in zake den door hen vastgestelden prijs van de aan
de Compagnie te leveren koffie enz.
(c. 1725.)
1 stuk

1008

Extract-Resolutië van Gouverneur-Generaal en Raden en andere stukken
betreffende de landerijen in den omtrek van Batavia en de cultures aldaar.
1714 Maart 2 -1778 December 31
1 omslag
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1009

"Verhandeling der munten, maten en gewigten van Nederlands-Indië.
18de eeuw

1010

"Notitie van eenige resolutiën der Hoge Regeering van Indiën sprekende van de
geldspeciën in 't generaal als bijzonder".
1649-1755
1 stuk

1011

Copie-Aanmerkingen van den Raad-extraordinaris van Indië Jan Schreuder,
raakende de verbetering van de belangens der Nederlandsche Maatschappij in
Oost-Indiën".
1756 Januari 15
1 stuk

1012

"Extract uyt de bedenkingen van den ordinaris Raad J. Schreuder wegens Mallabaar,
spreekende hetzelve van de peeperleeverantie mitsgaders de bereekening der
Indische speciën bij de boeken."
(c. 1760.)
1 stuk

1013

"Extract-Advies van den Raad-extraordinaris van Indië Louis Taillefert "op de
aanmerkingen van den heer Schreuder, spreekende hetzelve van de berekening der
Indische spesiën bij de boeken".
(c. 1757-1766.)
1 stuk

1014

"Aanmerkingen op de nieuwe schikking die in voldoening aan de Patriasche order
bij missive van den 21 October anno 1766 te Batavia is gemaakt nopens den cours,
de waarde, de berekening en inboeking der geldspeciën over gantsch Indiën".
(Fragment.)
(c. 1768.)
1 stuk

1015

Copie-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden omtrent de uitgifte van de
nieuwe in Nederland voor Indië aangemunte ducatons en de waardebepaling van
den in Indië in omloop zijnden ouden ducaton.
1728 November 12
1 stuk

f Militaire zaken.

1 stuk

F MILITAIRE ZAKEN.
1016

Klad-Aanteekeningen van Baud over de organisatie en sterkte van het Oostindische
leger in de 18de en 19de eeuw. Met uittreksels dienaangaande uit de Consideratiën
van den Gouverneur-Generaal Van Imhoff van 1741.
1 omslag

1017

Copie-Rapport aan den Souvereinen Vorst van de commissie, bij besluit van 8 Juli
1814 benoemd om en plan te ontwerpen voor de militaire organisatie in onze
voormalige Oostindische bezittingen in verband met hunne wederinbezitneming.
Met bijlagen en copie-gegeleiden brief van den directeur-generaal van koloniën
Goldberg aan de Commissarissen-Generaal.
1814 Augustus 16 - 1815 September 30
1 band

1018

Extract-Consideratiën van ? over de plannen om ter verdediging van Batavia een
inundatielijn aan te leggen. Laatste helft 18de eeuw.
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1019
1020
g Geschiedenis, taal-, land- en volkenkunde.

(Ontwerp ?)-Instructie voor den commandant van Batavia.
(nà 1779.)

1 stuk

"Aanteekeningen (van Baud) voor eene beschrijving van den Chinesen oorlog" op
Java in 1740-1741.
1 omslag
G GESCHIEDENIS, TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE.

1021

Aanteekeningen van Baud uit gedrukte werken en archivalia, betreffende
onderwerpen van koloniale geschiedenis, taal-, land- en volkenkunde enz.
1 omslag

1022-1031

Brieven aan Baud over onderwerpen van Indische geschiedenis, taal-, land- en
volkenkunde enz. van:
1022
Professor C.L. Blume. 1839 Februari 2 - 1839 Februari 20, 1 omslag
1023
P.W. Korhals. 1840 September 7, 1 omslag
1024
Steinmetz. 1842 Juli 24 - 1853 December 30, 1 omslag
1025
Professor J. Pijnappel Gz. Met een minuut-antwoord. 1852 Januari 15
- 1857 Maart 19, 1 omslag
1026
Professor T. Roorda. 1852 December 15, 1 stuk
1027
F. van Olden. 1853 October 28 - 1853 November 3, 1 omslag
1028
Dr. C. Leemans. 1854 Maart 1 - 1858 Maart 4, 1 omslag
1029
H.T. Krabbe. 1854 November 8 - 1857 September 23, 1 omslag
1030
Jhr. mr. J.K.L. de Jonge. 1856 October 30 - 1857 September 12, 1
omslag
1031
R.v. [.....] 1857 September 9 en ?, 1 omslag

1032

Klad-Opstellen van Baud over "Java in 1741 en 1742 en 1743".

1033

Verzameling handschriften betreffende de geschiedenis, volkenkunde enz. van Java
en Borneo. Met bijbehoorende lijst van Baud en een opdeze stukken betrekking
hebbenden brief van professor J. Pijnappel Gz. aan hem van 10 Maart 1853. De
stukken zijn genummerd 1-17: de nummers 2, 10 en 15 van de lijst ontbreken.
Inhoud:
1 pak

1 omslag

"Korte beschrijving van het leven van Soeropatti, welke als adipatti en regent te
Passourouang geregeerd heeft". (? - 1706.), 1 stuk
Volgens een aanteekening van Baud is dit een vertaling van een Javaansch
origeneel en het bijvoegsel waarin Soeropatti's dood word verhaald denkelijk van
de hand van Hesselaer, indertijd drost te Passoeroewan.
Het stuk is uitgegeven door J.H. Domis. De residentie Passaroeang, blz. 74 vlg.
Verslag van de inrichting van het inlandsch bestuur in het ressort van Soerabaja en
naamlijst der aldaar fungeerende mantri anoms door C.J. Krijgsman. 1805, 1
omslag
Uittreksel uit het generaal verslag van het zuiderregentschap van de residentie
Bantam door den assistent-resident van Lebak J.B. Spanoghe over de Badoej's van
het Kendeng-gebergte. (c. 1823.), 1 stuk
Uitgegeven in het Tijdschrift voor Nederl. Indië, Jaarg. I, dl. 2, blz 295 vlg.
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Copie "Korte geschiedenis van de Preanger-, Sundase, Padjajarangsche,
Jaccatrasche en Cheribonsche landen enz." door F. van Boeckhotz 1796. Met een
onvolledig dubbel-exemplaar., 1 omslag
Stukken betreffende de geschiedenis van de vorsten van Madoera., 1 omslag
Vertaling van een door de Javanen als heilig beschouwde geschiedenis van Java., 1
stuk
Gedeeltelijk uitgegeven in de Werken van het Bataviaasch Genootschap, dl. I-III.
Stukken over de heilige graven te Giri bij Grissec., 1 omslag
Javaansche naamlijst van de dewa's. Met vertaling door C.J. Krijgsman., 1 stuk
Legende van de missigit Sela op Noessa Kambangan., 1 stuk
Maleisch opstel over den volksstam der Biadjoes op Borneo. Met vertaling door
C.J. Krijgsman., 1 stuk
Geslachtsregister van Javaansche vorsten en rijksgrooten, van nabi Adam.
Vertaald door C.J. Krijgsman en anderen., 1 omslag
Kort begrip der Javaansche geschiedenis door ?., 1 stuk
Legende omtrent den oorsprong der Javanen., 1 stuk
"Aanteekeningen van wijlen den heer N. Engelhard op een onbekend boek of
manuscript over de oude geschiedenis van Java"., 1 stuk

1034

Beoordeeling in de Singapore Chronicle van 26 Mei 1825 van de vertaling van
Marsden's Maleische spraakkunst door C.P.J. Elout.
1 stuk

1035

"Korte beschrijving van eenige inlandsche vaartuigen op Java in gebruik zijnde".
1 stuk

1036

"Beschrijving van den pelgrimsstaf van Dipo-Negoro, door mij (Baud) ontvangen
van pangerang Notto Prodjo. Julij 1834", door den resident van Djokjokarta Valck.
1834 December 4
1 stuk

1036A

Nota van ? over "den steen, welke in den omstrek van Djocjocarta op Bazar Gedé
legt".
1 omslag

h Varia.

H VARIA.
1037

i Koloniën van vreemde volken.

Aanteekeningen van Baud en andere stukken betreffende de beschikking van wijlen
den vice-president der Bataviaasche wees- en boedelkamer Ekenholm, waarbij
deze den Gouverneur-Generaal Van den Bosch tot zijn efgenaam had benoemd.
(c. 1831.)
1 omslag
I KOLONIËN VAN VREEMDE VOLKEN.

1038

"Historische verzamelingen over de vaart der Spanjaarden na de Philippines" door
J.J. Mauricius.
1732
1 stuk

1039

Parliamentary Papers betreffende de bevolking, den handel, de inkomsten en
uitgaven enz. van Britsch-Indië
1849-1857
1 pak

1040

Uittreksels betreffende den Oostindischen handel door Baud, naar het schijnt
getrokken uit een Engelsche parlementaire redevoering of parliamentary paper.
1 stuk
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Inhoudsopgaaf van de overeekomst tusschen de Engelsche Oostindische
Compagnie en de "edellieden avonturiers na Assada".
1649 November 21

1 stuk

1042

"Relation de Bengale", behelzende een verhaal van de gebeurtenissen daar te lande
omstreeks
1757-1763
1 stuk

1043

Opgaven omtrent de hoeveelheid manufacturen door de Engelsche Oostindische
Compagnie ingevoerd te Canton de vrachtprijzen, door haar in die haven betaald en
de gezamentlijke tonnemaat van hare aldaar uitgeloopen schepen in 1819-1823.
1824 April 26 - 1824 Mei 12
1 omslag

1044

Regeeringsreglementen van koning Karel van Frankrijk voor de koloniën Bourbon
en Martinique.
1825-1826
1 omslag

1045

Copie-Brief van (den van Port Louis "conseil de commune de la Savanne") op
Mauritius aan den commandant Major-General Ralph van het eiland Darling over
de schandelijke behandeling, hun door het Engelsch bestuur aangedaan.
1820 Februari 14
1 stuk

1046

Prospectus van Von Siebold's werk: "Nippon, archief voor de beschrijving van
Japan".
(Leiden 1831.)
1 stuk

1047

Copie- "Mémoire sur le medium circulant du Brésil présenté à Son Excellence
Monsieur le ministre des finances du Brésil par C.I. Wijlep, consul-général des PaysBas dans le-dit empire"..
1836 September 1
1 stuk
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DD Stukken, behoorende, blijkens de achterop geplaatste opschriften van Thomas Hope, bewindhebber der Oostindische Compagnie en representant van Prins Willem V als opperbewindhebber van 1756 tot 1770, tot diens in het archief der Oostindische Compagnie berustende papieren.

DD STUKKEN, BEHOORENDE, BLIJKENS DE ACHTEROP GEPLAATSTE
OPSCHRIFTEN VAN THOMAS HOPE, BEWINDHEBBER DER OOSTINDISCHE
COMPAGNIE EN REPRESENTANT VAN PRINS WILLEM V ALS
OPPERBEWINDHEBBER VAN 1756 TOT 1770, TOT DIENS IN HET ARCHIEF DER
OOSTINDISCHE COMPAGNIE BERUSTENDE PAPIEREN.
Klaarblijkelijk door Baud uit het Compagniesarchief gelicht voor de opstelling vn zijn "Beschouwing
van de maatregelen door de voormalige Oostindische Compagnie genomen opzigtelijk de
geldspetiën" (zie nummer 134 van dezen inventaris) en na het gebruik niet weder daarin
teruggebracht.

1048

Copie-Brief van de Vergadering van Zeventien aan Gouverneur-Generaal en Raden
over de schade, aan den lijnwaadhandel den Compagnie toegebracht door het
verschil in de herleiding van de pagoden tusschen de dienaren der Engelsche
Compagnie op Coromandel en die van de Nederlandsche Compagnie aldaar.
1678 Augustus 31
1 stuk

1049

Copie-Brief van de Vergadering van Zeventien aan Gouverneur-Generaal en Raden
over de herleiding der Indische geldspeciën.
1686 October 25
1 stuk

1050

Copie-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden omtrent de herleiding der
Indische geldspeciën.
1687 Augustus 15
1 stuk

1051

Copie-Brief van de Vergadering van Zeventien aan Gouverneur-Generaal en Raden
over de afschrijving van de in de Compagniesboeken voortloopende oude schulden
en pretentiën alsmede over de in die boeken voorkomende vermenging van zwaar
en licht geld.
1690 April 21
1 stuk

1052

Copie-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden om den ongestempelden
ducaton te stellen op 11 in plaats van op 12 schellingen.
1693 Maart 13
1 stuk

1053

Copie-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden tot vaststelling van het
gewicht en de waarde der Japansche coubangs en tot bepaling van de waarde van
den zilveren ducaton op 13 schellingen.
1700 Augustus 17
1 stuk

1054

Copie-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden om de winsten, op de
ducatons gemaakt, voortaan bij de Bataviasche negotieboeken te laten inschrijven
ten voordeele van de rekening van winst en verlies.
1729 November 29
1 stuk

1055

Copie-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden omtrent de overzending naar
Cheribon van ducaton, rijksdaalders en duiten ter voldoening aan den van daar
gedanen eisch van contanten, en over de wenschelijkheid om aldaar ropijen,
coubangs enz. te gebruiken tot besparing van de schaars voorhanden
Nederlandsche spectiën.
1731 Augustus 16
1 stuk

128

Baud

2.21.007.58

1056

Copie-Resolutie van Gouverneur-Generaal en Raden omtrent het snoeien van
dubbele stuivers.
1735 April 26
1 stuk

1057

Korte inhoudsopgave van den secreeten brief van Gouverneur-Generaal en Raden
aan de Vergadering van Zeventien omtrent de moeilijkheden, verbonden aan de
uitvoering van het plakkaat op het vervoer van ducatons, en omtrent den verkoop
en de overmaking van ducatons en omtrent den verboden verkoop en de
overmaking van soldijrekeningen. Met copie-secreet antwoord van de Vergadering
van Zeventien op dien brief.
1738 Januari 25 - 1738 November 17
1 omslag

1058

Copie-Aanmerkingen van den directeur van Bengalen Johan Albert Sichterman op
de consideratiën van den gouverneur van Ceilon Gustaaf Willem baron van Imhoff
over den handel en de valuatie van het geld op en langs de kust van Madure.
1739 November 9
1 stuk

1059

Copie-Bedenkingen van den Gouverneur-Generaal Mossel over den intrinsieken
staat van de Compagnie ter vertooning van haar zorgelijke gestelheid.
1752 November 28
1 stuk

1060

Copie-Consideratiën van den Gouverneur-Generaal Mossel over de vermunting in
Bengalen, de zoo daar als elders betaald wordende interestpenningen, het emplooi
van 's Compagnie's geld, den lijnwaadhandel en de retouren voor Nederland. Met
resolutiën dienaangaande van den Raad van Indië.
1757 Mei 1
1 stuk

1061

"Consideratiën over de waarde van goud en zilver mitsgaders dito spetiën in India
met relatie tot de belangen der Nederlandsche Oostindische Compagnie."
1760 October 20
2 ex

1062

"Consideratiën (van Thomas Hope) over het onderscheyt tusschen de waarde
intrinsique van de Nederlandsch-Indische spetiën ten bewyse van de
bedriegelijkheyd van onse bereekeningen van swaar en ligt of Hollands en Indisch
geld".
1 omslag

1063

Copie-Resolutie van de Vergadering van Zeventien omtrent het door den Raadextraordinaris van Indië Jan Schreuder gedane voorstel tot reductie van de
Soeratsche ropijen en om den koers der in omloop zijnde muntspeciën bij de
compagnies boekhouding naar de Europeesche evaluatie te berekenen.
1765 October 7
1 stuk

1064

Copie-Rapport van de Kamer Zeeland over het voorstel van den Raadextraordinaris van Indië Jan Schreuder in zake de reductie der Soeratsche ropijen
enz.
1766
1 stuk

1065

Extract-Consideratiën van den Raad-ordinaris van Indië Reinier de Klerk "over de
Mallabaar op de aanmerkingen van den heer Schreuder", in het bijzonder over de
berekening der ropijen op Malabaar, Soeratte, Bengalen enz.
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(c. 1762-1775.)
1066

Memorie van een bediende van de Kamer Zeeland "over het op Batavia in 's
Compagnie's cas tellen van den zilveren ducaton". Midden 18de eeuw.

129
1 stuk

1 stuk
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EE STUKKEN, BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF VAN DEN MINISTER VAN
KOLONIËN VAN DER HEIM. 1806-1811
Blijkbaar voor het een of ander doel door Baud gelicht uit het archief van het departement van
koloniën en niet weder daarin teruggebracht.

1067

Memorie van J.J. Vogelaar, oud-boekhouder-generaal te Batavia, over de verplichte
koffiecultuur in antwoord op eenige vragen, hem dienaangaande van wege den
minister Van der Heim voorgelegd. Met een overzicht van den inhoud van de hand
van Van der Heim.
(c. 1806.)
1 omslag

1068

Minuut-Aanteekeningen van Van der Heim en andere stukken betreffende de
aanstelling van Daendels als Gouverneur-Generaal.
1807
1 pak

1069

Uittreksels uit het verbaal van Van der Heim voor den chef der divisie Oost van het
ministerie van koloniën betreffende de reis van Daendels naar Indië.
1807 October 7 - 1807 October 27
1 omslag

1070

Brieven van Daendels aan Van der Heim.
1808 Januari 10 - 1809 November 30

1 omslag

Niet officiëele bijzondere correspondentie in den geest van 's ministers brief aan hem van 11 April
1807.

1071

Brieven aan Van der Heim van den oud-Gouverneur-Generaal Siberg over het
bestuur van Daendels.
1811 April 6 - 1811 Juni 20
1 omslag

1072

Brief van B. Blok, griffier van Daendels aan Van der Heim tot geleide van de
Bataviasche Koloniale Couranten van 5 Januari 1810 - 9 Maart 1810, houdende
publicatie van het generaal-reglement voor het postwezen op Java en van andere
gouvernementeele verondeningen.
1810 Maart 10
1 omslag
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AANWINST 1980: stukken afkomstig van J.C. Baron Baud [levensjaren 1789-1859]

AANWINST 1980: STUKKEN AFKOMSTIG VAN J.C. BARON BAUD [LEVENSJAREN
1789-1859]
Deze stukken zijn in 1916 buiten de overdracht van het hoofdarchief gehouden en in 1980 door mr A.
baron Baud alsnog aan het Algemeen Rijksarchief geschonken.

1074

Stukken betreffende zijn benoeming tot ridder in de order van de Nederlandse
Leeuw en in de Leopoldsorde van België, 1821, 1846.
1 omslag

1075

Ingekomen brief van de secretaris-generaal van Koloniën ter begeleiding van een
memorandum van de minister, inzake een aan de schilder Raden Saleh verstrekte
opdracht ter vervaardiging van Bauds portret.
3 Januari 1838
1 stuk

1076

Correspondentie met de kanselarij der Nederlandse orde over het te dragen tenue
bij representaties aan het hof.
Februari 1849
1 omslag

1077

Schertsidiploma van zeker "genootschap van natuur-onderzoekers te Batavia".
4 augustus 1826
1 stuk

1078

Diploma's van gewoon en honorair lidmaatschap van het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen.
1834, 1837
2 stukken

1079

Minuten van brieven van Baud aan J. van den Bosch, gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië, over de afwikkeling van de nalatenschap van P. van Pleuren, en
aan lord Hawarden, in Londen, over een daar af te leggen bezoek.
1832, 1845
2 stukken

1080

Ingekomen brieven van "vorstelijke personen": leden van het Nederlandse
koninklijke huis en Charles Naundorf, zich noemende De Bourbon.
1841-1851
1 omslag

1081

Ingekomen brieven.
1812-1859

1 pak

De brieven zijn afkomstig van:
D.F. van Alphen.

1834-1835

H. van Alphen.

1848

J.W. Bagman.

1839-1841

A.F. van den Besch.

1833

J.H. van den Bosch.

25 augustus 1835

A. Bradni.

22 augustus 1852

A.J. de Bull.

1858

A.A. Buyskes.

29 juli 1832

Hoofdbestuur van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap.

29 Augustus 1832

E. Canneman.

1835
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J.B. Cleerens.

17 maart 1836

J.P. Cornets de Groot.

1836-1859

E.W. Cramerus.

24 november 1853

E. Docring.

28 april 1839

Van der Does de Bye.

2 october 1840

J. Dupuy.

1840-1847

L.C.D. van Dijk.

22 november 1855

C.P.J. Elout.

1835

C.Th. Elout.

3 september 1832

Van Elten.

9 Juni 1835

Esser.

9 juni 1848

M.H. Godefroy.

25 april 1854

F.A. van Hall.

z.j

C.J. Hasselman.

12 maart 1857

J. Helderman.

4 juli 1840

H. Hentzepeter.

(1837)

A. van Hoboken.

1848-1853

W.R. van Höevell.

13 augustus 1844

J. Hoogers Ez.

21 oktober 1855

Th. Horsfield.

17 augustus 1853

H.C. van der Houven.

1839, 1840

E.L. Jacobson.

1851, 1858

J.J.L. Jacobson.

8 februari 1835

P. Jeekel.

22 november 1840

A. Johnston.

1844-1847

C.I. de Jong.

10 december 1840

Jonker.

19 november 1840

Kamer van Koophandel te Rotterdam.

september 1852

L.W.C. Keuchenius.

1858, 1859

S. Keijzer.

1856, 1858

A.H.W. de Kock (aan echtgenote!).

1835, 1849

Köningsmarck.

18 augustus 1844

P.W. Korthals.

22 Maart 1835

J.S. Kuytenbrouwer, kunstschilder.

1834-1835

C. van Lawick van Pabst.

18 september 1835

A.F.C. List.

19 Maart 1842

Van Maanen (bevat ook aantekeningen over
stemmingen in de Tweede Kamer.)

15 juni 1851

Ae. Mackay.

28 oktober 1845

J.W. May.

2 april 1853

Manson.

15 oktober 1835

Fa. Mengue et Leube te Parijs.

30 juni 1840
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P. Merkus.

1834-1835 en z.j

P. Mijer.

1850-1856

E.P. de Monchy.

14 december 1850

G. Mulder.

1844-1851

S. Muller.

20 maart 1836

H.G. Nahuijs van Burgst.

1823-1844

J.F.W. van Nes.

1843-1851

J. Pijnappel.

december 1856

H. Provo Kluit.

1853

R.F. van Raders.

13 mei 1848

W.L.C. van Rappard.

30 augustus 1850

P. van Rees.

1843-1853

J.C. Reynst.

8 oktober 1851

J.J. van Riemsdijk.

1838-1840

J.C. Rijk.

8 september 1840

W Robinson.

oktober-november 1812

R. Roorda.

1847-1853

G. Schimmelpenninck.

1846-1848

W.A. Schimmelpenninck van der Oye.

1840-1852

J.L.L. Schröder

1840 en z.j

G. Schuurman.

30 maart 1844

J.I. van Sevenhoven.

1836

B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis.

4 augustus 1848

J. van der Sluys.

6 april 1836

J.A. Spengler.

1 februari 1835

F.V.H.A. de Stuers.

1855

A. de Sturler.

17 maart 1836

W.L. de Sturler.

30 augustus 1850

H.W. Tydeman.

26 augustus 1847

J.H. Tobias.

1835-1848

J.A. Trüter.

3 juni 1826

J.A. Uilkens.

1 oktober 1852

S.M.C. Bouricius, weduwe G.J. Umbgrove.

8 Januari 1841

J. Valk.

1835, 1840

Q.M.C. Ver Huell.

1837-1859

L. Vitalis.

1855, 1856

C. Vollenhoven.

24 Januari 1845

T.P. Willer.

11 mei 1857

Wylich en Lottum, Pruissisch gezant in Den
Haag.

maart 1838

C.F. Winter.

3 april 1854

Yachtclub te Rotterdam.

1 november 1855
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1839, 1847

1082

Briefwisseling met "Indische vorsten en grooten": de Sultan van Jogjakarta, de
Soesoehoenan van Surakarta, de Sultan van Madura, de Pangeran Adi-pati Prabu
Prangudono van Surakarta, de Sultan van Pontianak en de schilder Raden Saleh.
1836-1853
1 omslag

1083

Ingekomen facturen wegens passage per schip naar Nederlands-Indië en terug.
1835-1836
1 omslag

1084

Ingekomen facturen en rekeningencourant bij Baud en zijn gezin in Batavia.
1835-1836

1 pak

1085

Stukken betreffende Baud als mede-oprichter en aandeelhouder van de
Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
1823-1853

1 pak

1086

Bewijs van aandeel in een vereeniging tot Instandhouding en Uitbreiding der
Zijdeteelt in de provincie Noord-Brabant, met prospectussen.
1837
1 omslag

1087

Prospectus van "The great dutch indian railway", met kaartje, houdende een
ontwerp van een lijn van Semarang naar de Vorstenlanden.
(ca. 1865.)
2 stukken

1088

"Aantekeningen over de geschiedenis van Sara Specx, die 1629 wegens ontucht in
Batavia werd gegeseld.
z.j
1 deeltje

1089

Aquarel, houdende een "Ruwe afbeelding van het perspectief der batterijen aan de
Peladjoe en op Gombora, even voor Palembang".
1819-1821
1 stuk

1090

Kaart en situatieschets van de gevechten tegen de batterijen van Palembang.
21 oktober 1819
3 stukken

1091

Afbeelding met beschrijving van een wilde kapokboom nabij Tuban door N.N.
zj
1 stuk

1092

"Memorie of korte deductie omtrent de adeldom van het geslacht Van Riemsdijk".
z.j
1 katern

1093

Lijst van boeken over Oost-Indië in de jaren 1825-1843.

1094

Ingekomen pamflet van Hope Loudon, houdende weerleggingen op beweringen
van W.R. van Höevell omtrent zijn broeder James Loudon in het Tijdschrift voor
Nederlandsch-Indië.
19 mei 1855
1 stuk

1095

Aantekeningen over de quoten der gewesten en de generale petitiën en de wijze

1 katern
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van vaststelling daarvan volgens de Unie van Utrecht: uittreksels uit het archief van
de Raad van State over de jaren 1584-1609, genummerd 1-130.
1 pak
1096

Concept van een artikel over Johan van Oldenbarneveldt.
z.j

1 deeltje

1097

Ingekomen "Vrachtlijst van goederen [.....] van Amsterdam naar Rotterdam, 'sGravenhage en Delft vice versa". Gedrukt.
1817
1 deeltje

1098

Ingekomen gedrukte nota over "la vérité sur la question de Succession à la
Couronne d'Espagne", houdende uiteenzetting van het standpunt ten gunste van
Isabella.
19 februari 1839
1 katern

1099

Ingekomen "sermon en proverbes et proverbes en guise de sermon", houdende een
persiflage op een preek in de Waalse Kerk.
z.j
1 katern

1100

Kookboek, geschreven eind 17e, begin 18e eeuw, aangevuld door 18e en 19e eeuwse
huisvrouwen. Met index.
18e eeuw - 19e eeuw
1 deel
Het is niet onmogelijk dat het kookboek oorspronkelijk uit de zeventiende eeuw stamt. In de 18e
eeuw was het gebruikelijk dat oudere kookboeken werden overgeschreven, omdat men de tekst in
het 17e eeuwse handschrift niet meer kon lezen. Ook gebruiksslijtage zal een rol gespeeld kunnen
hebben.

1101

Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Maatschappij voor Wetenschap en
Volksgeluk.
1849-1851
1 omslag

1102

Stukken betreffende zijn bestuurslidmaatschap van de Maatschappij van
Weldadigheid.
1857

1 omslag

1103

Stukken betreffende zijn zitting in een commissie ter beoordeling van door de
Maatschappij tot nut van het Algemeen uitgeschreven prijsvraag over "een
beknopte geschiedenis van Nederlandsch Indië".
1855
1 omslag

1104

Concept-schema van een politieke roman.
z.j

1105

Ingekomen brieven van A. Loudon, 1836-1838, James Loudon, 12 november 1839 en
Joseph Loudon.
1839-1846
1 omslag

1106

Expedities van brieven van Baud aan A. Loudon in Batavia, met minuten van
brieven van Loudon.
1825-1836

1 omslag
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AANWINST 1986

I STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE FAMILIE BAUD.

1 Abram Baud (1764-1850)

AANWINST 1986
I STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE FAMILIE BAUD.
1 ABRAM BAUD (1764-1850)

1107
2 Jean Chrétien Baud (1789-1859)

Algemeen Nederlandsche Courant, houdende melding van een storting van een
anonieme gift aan Baud in de weduwenkas van de officieren van de landmacht.
16 februari 1816
1 stuk
2 JEAN CHRÉTIEN BAUD (1789-1859)

1108

Programma van ontvangst van Baud als gouverneur-generaal van NederlandschIndië.
18 december 1832
1 stuk

1109

Aantekeningen gericht aan zijn zoon Willem Abram Baud over diens erfdeel, met
bijlage.
1842
2 stukken

1110

Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1862-1863

1111

Ingekomen "hommage", gedicht van de calligraaf J.D. Guijking. Water- en olieverf
en inkt.
z.j
1 stuk

1 omslag

3 Jean Michiel Baud (1827-1894)

3 JEAN MICHIEL BAUD (1827-1894)
1112

Tekst van een lijkrede bij het graf van Adriana Margaretha van Haersolte.
Gelithografieerd.
21 februari 1860

1 stuk

Zie ook lijstnummer 1169.
4 Jean Chrétien Baud (1829-1862) en Eveline Alexandrine van Ranzow (1826-1895)

4 JEAN CHRÉTIEN BAUD (1829-1862) EN EVELINE ALEXANDRINE VAN RANZOW
(1826-1895)
1113

Ingekomen missiven bij J.C. Baud naar aanleiding van zijn redding van een
drenkeling.
1862
2 stukken

1114

Ingekomen brieven bij E.A. van Ranzow.
1852-1863 en z.j

1115

Ingekomen briefkaarten van haar zoons Jean Chrétien en Georg Ludwig Carl
Heinrich Baud.
1872-1877
1 omslag

1116

Zakagenda en portefeuille.
1880 en z.j

1 omslag

2 voorwerpen
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5 Willem Abraham Baud (1855-1907) en Wilhelmina Johanna Junius van Hemert (1861-1948)

5 WILLEM ABRAHAM BAUD (1855-1907) EN WILHELMINA JOHANNA JUNIUS VAN
HEMERT (1861-1948)
1117

Huwelijksakte, met bijlagen.
1876

1 omslag

1118

Testamenten, met stukken betreffende de nalatenschap van Willem Abraham
Baud.
1900-1908
1 omslag

1119

Afschriften van testamenten van Wilhelmina Johanna Junius van Hemert.
1923-1933
1 omslag

1120

Contract met betrekking tot een aandeel van Wilhelmina Johanna Junius van
Hemert op de N.V. Administratie Maatschappij de Zekerheid.
1935
1 stuk

1121

Ingekomen stukken bij Wilhelmina Johanna Junius van Hemert betreffende haar
huishouden.
1936-1939
1 omslag

1122

Stukken betreffende het vruchtgebruik van het door de familie Junius van Hemert
nagelaten vermogen.
1936-1939
1 omslag

1123

Stukken betreffende het vruchtgebruik van het door de familie Junius van Hemert
nagelaten vermogen.
1936-1939
1 omslag

6 Georg Ludwig Carl Heinrich Baud (1858-1921) en Elisabeth Lamberta van Riemsdijk (1871-1961)

6 GEORG LUDWIG CARL HEINRICH BAUD (1858-1921) EN ELISABETH LAMBERTA
VAN RIEMSDIJK (1871-1961)
1124

Ingekomen brieven.
1890-1919

1125

Deurwaardersexploit, houdende een verklaring van Georg Baud dat hij geen
lidmaat der Nederlandse Hervormde Kerk is.
9 januari 1895
1 stuk

1126

Kwitantie van J.R. Hoeppener voor de teruggave van enige door George Baud
beheerde aandelen in Zuid-Italiaanse Spoorweg-Maatschappij.
22 augustus 1895
1 stuk

1127

Dossier over naspeuringen van Georg Baud over de inscriptie van een oud-Javaanse
zegelring.
1893-1919
1 omslag

1128

Stukken betreffende de eigendom en de exploitatie van enkele landen in
Nederlandsch-Indië (de z.g. "Baud-landen"), met retroacte.
1914-1924

1 omslag

1 omslag
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1129

Afschrift van een akte, houdende de verdeling van de nalatenschap van Jacobus Jan
Willem Engelbrecht van Riemsdijk.
1916
1 stuk

1130

Stukken betreffende de nalatenschap van Georg Baud, met testamenten en
uittreksels uit de akte van huwelijkse voorwaarden.
1908-1909; 1921-1922
1 omslag

1131

Stukken betreffende het beheer van door Georg aan zijn weduwe nagelaten
bezittingen in Braubach an der Rhein (Duitsland).
1921-1925
1 omslag

1132

Stukken betreffende een geldlening van mevrouw Rose-Molewater aan Elisabeth
Lamberta van Riemsdijk.
1929
1 omslag

1133

Ingekomen brieven bij Elisabeth Lamberta van Riemsdijk.
1922-1938

1134

Briefwisseling van Elisabeth Lamberta van Riemsdijk met haar zoon Willem
Abraham Baud.
1921-1946
1 omslag

1135

Personalia: persoonsbewijzen, distributiestamkaarten en diversen.
1940-1945 en z.j

1 omslag

Stukken betreffende haar begrafenis.
1961

1 omslag

1136

1 omslag

7 Willem Abraham Baud (1909-1986) en Jacoba Caroline Quarles van Ufford (1911-1985)

7 WILLEM ABRAHAM BAUD (1909-1986) EN JACOBA CAROLINE QUARLES VAN
UFFORD (1911-1985)
1137

Diverse personalia: geboorte- en trouwbewijzen, identiteitsbewijzen, rijbewijzen,
krantenknipsels e.d.
1909-1985
1 omslag

1138

Schoolrapporten van Jacoba Caroline Quarles van Ufford.
1919-1929

1139

Candidaatsbul en doctoraalsbul in de rechten, van Willem Abraham Baud met
studentenfoto en bewijs van zijn beëdiging als advocaat.
1930-1934
1 omslag

1140

Diverse ingekomen brieven en familieberichten.
1919-1970

1 omslag

1 omslag

1141

Stukken betreffende de militaire loopbaan van Willem Abraham Baud, met
herinneringen.
1931-1975
1 omslag

1142

Stukken betreffende regelingen met betrekking tot zijn bezittingen en financiën
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gedurende zijn verblijf in Nederlandsch-Indië.
1931-1942
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1 omslag

1143

Stukken betreffende de internering van Willem Abraham Baud als krijgsgevangene
in Nederlansch-Indië en in Siam, en daarover opgestelde herinneringen.
1942-1945 en z.j. (ca. 1950-1975)
1 omslag

1144

Stukken betreffende zijn vestiging in het pand Jan van Nassaustraat 11 in Den Haag.
1949
1 omslag

1145

Stukken betreffende verschillende directies van bedrijven en verschillende
nevenactiviteiten van Willem Abraham Baud, met diverse officiële uitnodigingen en
bewijzen bij koninklijke onderscheidingen.
1947-1985
1 omslag

1146

Rekening en verantwoording van de nalatenschap van Emma Isabel Quarles van
Ufford-Harle, met stukken betreffende het onderhoud van haar begraafplaats.
1969-1971
1 omslag

1147

Verzamelde stukken betreffende de registratie van het familiearchief bij het
Centraal Register van Particuliere Archieven, met een catalogus van een
tentoonstelling over Alexander Ver Huell in het Museum Swaenstein te Voorburg.
1967-1972
1 omslag

1148

Doctorsbul, uitgereikt aan Willem Abraham Baud bij zijn promotie in de
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
1983

1 stuk

Fotografisch portret door Max Koot.
1976

1 stuk

1149
8 Jean Chrétien Baud (geboren 1941)

8 JEAN CHRÉTIEN BAUD (GEBOREN 1941)
1150
9 Zakelijke bescheiden

Ingekomen brieven, met kindertekeningen en stukken betreffende zijn schooltijd.
1948-1957 en z.j
1 omslag
9 ZAKELIJKE BESCHEIDEN

1151

II STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE FAMILIE VAN RANZOW

Stukken betreffende de aanvaarding van de nagelaten Indische bezittingen van
Willem Abraham baron Baud door Freifrau Mimosa Dietelinde Dorothea Daniele
Wilhelmina Maria Louise von Mutzenbrecher, geboren Von Klitzing en haar
verwanten, met daaraan voorafgaande contracten.
1935-1939
1 omslag
II STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE FAMILIE VAN RANZOW
De familie Baud is verwant met de familie Van Ranzow door een huwelijk van Jean Michiel Baud
(1827-1894) met Johanna Christine Charlotte gravin van Ranzow en van Jean Chrétien Baud (18291862) met Eveline Alexandrine gravin van Ranzow (1826-1895).

1152

Afschrift van een diploma, houdende de benoeming van Christoff van Ranzow tot
rijksgraaf door Ferdinand III, keizer van Oostenrijk, in 1651.
z.j
1 stuk
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1153

Stukken betreffende de inlijving van de familie Van Ranzow in de Nederlandse adel,
met afschriften van Duitse adelsdiploma's.
1812-1831
1 pak

1154

Akte, waarbij de prelaat van de Sleeswijkse-Holsteinse ridderschap de adel vaststelt
van uit hun land stammende kwartieren van C.L.C.H. van Ranzow, met van een
zegel voorziene stamboom.
1822
3 stukken

1155

Genealogische aantekeningen, uittreksels van doop-, trouw- en begraafboeken en
uit de registers van de Burgerlijke Stand van de familie Van Ranzow en de
aanverwante families Smissaert, Van Rijck, Van Hemert, etc.
z.j. (eind 18e-20e eeuw)
1 pak

1156

Genealogisch en biografisch publicaties over de familie Rantzau of Von Ranzow.
1585-1841
1 omslag

1157

Eigendomsbewijs van Christoffel van Ranzow van een lijfrente uit te keren door de
Staten van Utrecht op zijn zoon Alexander Leopold Anthoni van Ranzow, met
nadere beschikkingen.
1693-1965
1 stuk

1158

Brief van Lodewijk Rudolph, hertog van Brunswijk, aan zijn neef Alexander Leopold
Anton van Ranzow, houdende felicitatie voor de geboorte van diens zoon Georg
Ludewich Albert en de aanvaarding van het peterscahp.
29 maart 1714
1 stuk

1159

Militair paspoort van Julius Ferdinand van Ranzow, officier van een Brunswijks
regiment.
28 september 1770
1 stuk

1160-1164

Stukken, afkomstig van Georg Ludwig Carl Heinrich van Ranzow.
1794-1858
1160
Akte, houdende zijn naturalisatie tot Nederlander. 18 december
1852, 1 charter
1161
Briefwisseling. 1823-1858, 1 omslag
1162
Stukken betreffende zijn militaire loopbaan. 1813-1832, 1 omslag
1163
Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als ontvanger in
Gelderland en als houtvester aldaar, met agrarisch diploma. 18301852, 1 omslag
1164
Stukken betreffende zijn koninklijke onderscheidingen. 1831-1853, 1
omslag
Bij dit nummer is een brief uit 1978 gevoegd, waaruit blijkt dat de versierselen aan
de Kanselarij der Nederlandse Orden zijn geschonken.

1165

"Poésies, Maximes et Vers choises", verzamelde citaten van Mathilde Debora
Arnoldina Maria van Ranzow (1823-1889).
z.j
1 deel

1166

Notariële akten inzake de bank Van Ranzow en zoon in Arnhem.
1862-1864

1 omslag

2.21.007.58

141

Baud

III DIVERSEN

III DIVERSEN
1167

Verzameling van gedichten en citaten, afkomstig van n.n.
ca. 1800

1168

Handgeschreven receptenboek, houdende bereidingswijzen van pudding en gebak.
z.j
1 deel

1169

Akten inzake de nalatenschap van Gerrit Godert Anthonij Zwier van Haersolte en
Anthony Robbert Evert van Haersolte.
1822, 1844
2 stukken

1170-1173

Stukken afkomstig van de familie Junius van Hemert.
1838-1941
1170
Poëzie-album, tevens citatenboek van Franciscus Junius van Hemert
(1825-1885), als afscheid voor een langdurig verblijf in Zwitserland.
1838, 1 deel
1171
Schuldbekentenis van Louis Dirk Anton Junius van Hemert (18541919) te Batavia aan Jan Dinger, koopman in Meester Cornelis,
waarbij aandelen in de suikerfabriek Frangkil als onderpand worden
gesteld. 6 december 1904, 1 stuk
1172
Akte, houdende afstand van het kooprecht op percelen van de
Baudlanden door Louis Dirk Anton Junius van Hemert. 1916, 1 stuk
1173
Codicil van Wilhelmina Johanna Junius van Hemert (1861-1947),
houdende beschikkingen over haar sieraden. 1941, 1 stuk

1174

Kantooragenda, houdende aantekeningen van gedenkwaardige
familiegebeurtenissen door Van Vloten.
1884

1 deel

1 deel

1175

Affiliatietekening van het echtpaar Jan Wilco Holdinga Lycklama á Nyeholt en
Jeanne Henriëtta van Vloten. Aquarel van D. Bouma Nieuwenhuis.
1862
1 stuk

1176

Exemplaren van het Zuidafrikaanse dagblad Het Volksdagblad.
1877

1 omslag

Dit dagblad werd mede geredigeerd door Jean Chrétien Alexander Baud (1854-1878) en van zijn
aantekeningen voorzien aan Jean Michiel Baud gestuurd.

1177

Inventaris van een onbekende nalatenschap, onderhands opgemaakt.
z.j

1 katern

Met aantekening "waarschijnlijk boedel Weerts".

1178
1179-1180

Fotografische portretten van familieleden Baud en Van Riemsdijk.
1933-1947 en z.j. (19e-20e eeuw)

1 omslag

Fotokopieën van archiefstukken van de familie Baud.
1806-1886
1179
Brief van Abram Baud aan zijn zoon Jean Chrétien, houdende een
uiteenzetting van zijn opvattingen over vaderlandsliefde. 17 juni
1806, 1 stuk
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"Herinnering aan het tijdperk van mijn Oost-Indisch en Nederlands
Ambtenaarsleven", manuscript van Guillaume Louis Baud (18011899), 1886. Met transcriptie en reproduktie van zijn geschilderd
portret 1982., 1 omslag
Overgenomen uit de verzameling Losse Aanwinsten van de Tweede Afdeling,
1982, nr. 5.

1181

Diverse en genealogisch onderzoek verzamelde stukken.
19e en 20e eeuw

1 omslag
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AANVULLING 1988

1 Jean Chrétien baron Baud (1789-1859).

AANVULLING 1988
1 JEAN CHRÉTIEN BARON BAUD (1789-1859).
Zie ook inventarisnummers 1321 en 1357.

1182

Kasboekje, houdende rekeningen van een stalhouder.
1815

1183

Dagboek, bijgehouden tijdens zijn reis naar Nederlandsch Indië ten behoeve van
zijn kinderen.
september 1832-september 1833

1184

Memoires van Baud over de periode 1789-1858. Afschrift.
z.j

1185

Stukken betreffende de verdeling van de gemeenschappelijke boedel van Baud en
zijn eerste echtgenote Wilhelmina Henriëtte Senn van Basel na haar overlijden.
1832

1186

Boedelpapieren van Abram Baud (1764-1850) en zijn jongste zoon Frédéric Baud
(?-?), blijkens aantekeningen van Jean Chrétien Baud bewaard voor zijn dochter
Louise Dorothea Adriana Baud (1818-1856).
1820-1832

1187

Akten, opgemaakt ten behoeve van de huwelijksboedel van Baud en zijn tweede
vrouw Ursula Susanna van Braam en de daarbij behorende correspondentie,
alsmede beschikkingen ten behoeve van zijn wettige en geadopteerde kinderen,
met lijst.
1833-1842

2 Jean Michiel baron Baud (1827-1894).

2 JEAN MICHIEL BARON BAUD (1827-1894).
Zie ook lijstnummers 1322-1324.

1188

Ingekomen brieven van Walbertha Elisabeth (Waltha) van Heeckeren.
1888-1890

1189

Huurcontract van een huis in Arnhem.
1893

1190

Diploma, uitgereikt aan Baud als voorzittend meester van eer van de Tweede
Nederlandsche Vrije Loge, gevestigd in het Oosten van Amsterdam.
4 juni 1884

1191

Ingekomen stukken bij Baud als aandeelhouder van de Vereniging tot aankoop van
huizen "Scharen te Hatte" of de Realisatie Maatschappij.
1865-1885

1192

Stukken betreffende het beheer en de aankoop van enkele aandelen door de bank
Van Ranzow in Arnhem.
1863

144

Baud

2.21.007.58

1193

Stukken betreffende een hypotheek op een huis in Bemmel, afkomstig van de
boedel van zijn echtgenote Johanna Christina Charlotte van Ranzow.
1827-1894

1194

Aantekeningen over het familiegraf.
1892-1893

1195

Verzameling "geboorteakten mijner kinderen en van vele mijner familieleden", bij
inventarisatie nader te plaatsen.
1809-1867

1196

Stukken betreffende de nalatenschap van zijn echtgenote Johanna Christina
Charlotte van Ranzow, met herroepen testament.
1886-1889

1197

Stukken betreffende het overlijden van zijn echtgenote Johanna Christina Charlotte
van Ranzow.
1889

1198

Testamenten en stukken betreffende zijn nalatenschap.
1852-1894

2 Jhr. Johannes Jacob Baud (1831-1854).

Voor condoleancebrieven bij gelegenheid van zijn overlijden zie lijstnummer 1254.

2 JHR. JOHANNES JACOB BAUD (1831-1854).
1199-1200

4 Jhr. Willem Vincent Reinier Karel Baud (1840-1933).

Stukken betreffende zijn studententijd aan de universiteit van Utrecht.
1849-1854
1199
Testimonia, examendiploma's en doctorsbul. 1849-1854
1200
Corpsbul en diploma van lidmaatschap van het gezelschap Simplex
Sigillum Veri. 1849, 1851
4 JHR. WILLEM VINCENT REINIER KAREL BAUD (1840-1933).
Zie ook lijstnummers 1349-1351.

1201

Ingekomen brieven van zijn vader J.C. Baud, 1853, 1855, en zijn broer W.A. Baud,
juni 1877.
1853/187706

1202

Ingekomen brieven van prins Willem van Oranje, met brieven van E.A.O. de
Casembroot aan zijn moeder en stukken betreffende het overlijden van de prins.
1853-1879

1203

Stukken betreffende enkele conflicten die bijna tot duels hebben geleiden,
documentatie over duels.
1863-1909

1204

Boedelpapieren van zijn moeder Ursula Susanna van Braam.
1860-1884

1205

Herziene statuten van het Leidschendams Gezelschap, met ingekomen brief,
houdende aanbieding van het lidmaatschap.
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1894
1206

Fotoverzameling, houdende portretten van hemzelf en van familieleden.
1871-1930 en z.j

1207

Dagboek, bijgehouden tijdens een reis met jhr. H. Quarles van Ufford naar
Zwitserland.
1878

1208

Doctorsbul van de Rijksuniversiteit van Leiden.
23 juni 1864

1209

Stukken betreffende de overdracht van archiefstukken van J.C. baron Baud (17891859) aan het Algemeen Rijksarchief en aan andere instellingen.
1907-1908

1210

Stukken betreffende zijn dienstverband als ambtenaar bij het Ministerie van
Koloniën en zijn pensioen.
1869-1917

1211

Stukken betreffende zijn dienstverband bij de schutterij in Den Haag en zijn
optreden als commandant.
1867-1907

1212

Stukken betreffende de strafrechtelijke vervolging van de Kamper Courant wegens
smadelijke uitlatingen over de Haagse schutterij.
1896-1897

1213

Stukken betreffende zijn dienstverband als adjudant van koningin Wilhelmina en
diverse ridderorden.
1888-1926

1214

Briefwisseling met leden van het Koninklijk Huis.
1897-1932

1215

Album aangeboden bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij de Haagse
schutterij.
1892

1216

Stukken betreffende de viering van de inhuldiging van koningin Wilhelmina.
1898

1217

Geschiedkundige aantekeningen, met briefwisseling.
1919 en z.j

1218

Kasboek, houdende administratie van de door hem gegeven belangrijkste diners,
met opgave van de genodigen.
1884-1905

1219-1220

Stukken betreffende de viering van zijn negentigste verjaardag.
1930
1219
Aantekenboek, houdende administratie van ontvangen felicitaties
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en huldebetuigingen.
Ingekomen stukken.

1221-1222

Stukken betreffende zijn overlijden en de daartoe op voorhand getroffen
beschikkingen.
1930-1933
1221
Aantekenboek, houdende opgave van te verzenden
overlijdensberichten.
1222
Overige stukken.

1223

Stukken betreffende zijn nalatenschap.
1933

1224

Ingekomen fotoalbum van n.n., houdende afbeelding van zijn woning "Dwarietz"
om Nederlandsch Indië.
z.j

5 Jean Chrétien Baud (1853-1918).

5 JEAN CHRÉTIEN BAUD (1853-1918).
Zie ook lijstnummers 1325, 1326, 1346 en 1354.
a Jeugd, studententijd en globale loopbaan.

A JEUGD, STUDENTENTIJD EN GLOBALE LOOPBAAN.
1225

Geboorteaankondiging door Jean Michiel Baud.
1853

1226

Gebundelde brieven aan familieleden en stukken betreffende zijn jeugd.
ca. 1855-1867

1227

Kasboek.
1868-1870

1228

Ingekomen brieven van zijn vader J.M. Baud, zijn broer W.A. Baud en andere
familieleden.
1860-1895

1229

"De gladiatoren-spelen in het oude Rome", referaat in een schoolschrift, met
schoolrapport van de Latijnsche School te Arnhem.
1868-1871

1230A

Stukken betreffende zijn studietijd: curiosa, invitaties, convocaties
1871-1879

1230B

Studentikoze foto's.
1875-1877
Niet raadpleegbaar
Toegeschreven aan J.D. Kiek (1811-1899), Groepsportret met vier studenten en een
onbekende man, albuminedruk, opgeplakt op karton, 9x6 cm, gedateerd op de
achterzijde met pen: 1 februari 1877
Toegeschreven aan J.D. Kiek (1811-1899), Groepsportret met vier studenten en een
onbekende man, albuminedruk, opgeplakt op karton, 9x8,4 cm, gedateerd op de
achterzijde met pen: 1 februari 1877
Onbekende fotograaf, Groepsportret met zes studenten en een interieur,
albuminedruk, opgeplakt op karton, 7.6x10.6 cm, ongedateerd (ca. 1875-1877)
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Onbekende fotograaf, Gebouw van de sociëteit Minerva te Leiden, albuminedruk,
opgeplakt op karton, 10.8x13.3 cm, met aan de voorzijde gedrukt opschrift
"Inauguratie van het Bestuur 13 maart 1875' en aan de achterzijde het menu van
het inauguratie-diner

1231

Stukken betreffende maskerades en reünieën.
1867-1905

1232

"Verslag van de lotgevallen van Arnhemia" over 1872-1873.
1872-1873

1233

Manuscript "Actien (de actionibus)", vermoedelijk opgesteld ten behoeve van zijn
rechtenstudie.
z.j

1234-1235

Ingekomen brieven van diverse kennissen.
1872-1902
1234
1872-1890
1235
1891-1902

1236

Ingekomen brieven van Mientje en Betty van Riemsdijk.
1907-1910

1237

Exemplaren van zijn proefschrift over De onsplitsbaarheid van de bekentenis in het
burgerlijk recht, met recensies.
1877-1878

1238-1246

Door hemzelf gebundelde officiële stukken betreffende zijn levensloop.
1868-1913
1238
Schoolrapporten, universitaire testimonia, officiële aanstellingen
van functies in het Leidsch Studenten Corps. 1868-1876
1239
Stukken betreffende sollicitaties naar diplomatieke functies en
posities in de provinciale griffie. 1881-1882
1240
Ingekomen brieven van leden van het Koninklijk Huis. 1877-1884
1241
Akten, houdende benoemingen als griffier, procureur-generaal,
officier van justitie en advocaat-generaal in Amsterdam en Alkmaar.
1897-1910
1242
Stukken betreffende zijn candidatuur voor het lidmaatschap van de
Hoge Raad. 1901
1243
Ingekomen brieven naar aanleiding van een aanbieding aan Baud
van de post van secretaris-generaal van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. 1901
1244
Stukken betreffende zijn candidatuur voor het burgermeesterschap
van Amsterdam. 1910
1245
Stukken betreffende benoemingen in nevenfuncties, erebanen en
commissariaten. 1910-1912
1246
Stukken betreffende benoemingen in wetenschappelijke
genootschappen. 1902-1913

b Particuliere stukken.

B PARTICULIERE STUKKEN.
1247A

Fotografische portretten van Jean Chrétien Baud (1853-1918), zijn vrouw, kinderen
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en vader. .
1890-1893 en z.j
Niet raadpleegbaar

1247B

Daguerreotypie-portret van Jean Chrétien Baud (geb. 1853) vervaardig door een
onbekende daguerreotypist.
ca. 1865-1870
Niet raadpleegbaar

1248-1253

Stukken betreffende zijn huwelijk met Suzanne Civile Sophie Huydecoper.
1890
1248
Ingekomen felicitatiebrieven bij gelegenheid van de verloving.
1249
Ingekomen felicitatiebrieven bij gelegenheid van de aantekening van
het huwelijk.
1250
Stukken betreffende de bruiloft.
1251
Hotelrekeningen, reisbiljetten en andere facturen, bewaard als
souvenir van de huwelijksreis naar o.a. Parijs, Monaco en Milaan.
1252
Programma's en aankondigingen van concert-, theater- en
operavoorstellingen.
1253
Tijdens de huwelijksreis verzamelde Frans geïllustreerde bladen
inzake het proces over de moord op de deurwaarder Gouffé.

1254

Ingekomen condoleancebrieven bij gelegenheid van het overlijden van zijn vader
Jean Michiel baron Baud, met brieven over zijn laatste ziekte.
1894

1255

Ingekomen felicitatiebrieven bij gelegenheid van de geboorte van zijn dochter
Charlotte Baud.
1891

1256

Ingekomen felicitatiebrieven bij gelegenheid van de geboorte van zijn zoon Jean
Chrétien Baud.
1893

1257

Ingekomen felicitatiebrieven bij gelegenheid van de geboorte van zijn dochter
Louise Ernestine Baud.
1896

1258

Dagboek, houdende aantekeningen van enkele gedenkwaardigheden.
1896-1918

1259

Ingekomen felicitatiebrieven naar aanleiding van zijn benoeming tot procureurgeneraal in Amsterdam.
1903

1260

Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de voogdijraad over koningin
Juliana.
1909

1261

Ingekomen brieven van zijn zoon Jean Chrétien Baud.
1911-1918
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1262

Stukken betreffende zijn deelname in de nalatenschap van de in Batavia overleden
jkvr. G.J.J. Baud, geboren Grempell.
1912

1263

Ingekomen telegrammen en felicitaties bij gelegenheid van zijn koperen bruiloft.
1903

1264

Diverse ingekomen brieven.
1896-1918

1265

Stukken betreffende het overlijden van Willem Abraham Baud en de afwikkeling
van beschikkingen over zijn Indische ondernemingen.
1901

1266

Stukken betreffende de viering van zijn zilveren bruiloft.
1915

1267

Stukken betreffende het onderhoud van het familiegraf van de Van Ranzows in
Kleef.
1903-1906

c Stukken, verband houdend met openbare activiteiten.

C STUKKEN, VERBAND HOUDEND MET OPENBARE ACTIVITEITEN.
1268

Stukken betreffende de inhuldiging van koningin Wilhelmina.
1898

1269

Ingekomen felicitatiebrieven wegens benoemingen, met brieven gerechtelijke
kwesties.
1896-1908

1270-1282

Curiosa en ter documentatie bewaarde stukken over straf- en civielrechtelijke
aangelegenheden en zaken van openbare orde.
1874-1903
1270
Pamflet aan de officieren van justitie van de rechtbank te
Amsterdam door Fritz Otterbein, houdende beschuldigingen van
smaad tegen advocaat K.E. Dumoulin. 1887
1271
Kranteartikel over processen tegen Alkmaarse
gemeenteambtenaren wegens verduistering van gemeentegelden.
1896-1898
1272
Dagblad van Narrenstein. Carnavalskrant van een vermoedelijk
Zuidhollandse organisatie. 1894
1273
Overdruk van een kranteartikel van J.W.H. Rutgers van Rozenburg
over conflicten tussen rijk en provincie bij het onderhoud van de dijk
bij Kalandsoog. 1896
1274
Stukken betreffende processen van de gemeente Amsterdam tegen
gasmaatschappijen over de gaslevering. 1885, 1898
1275
Circulaire van Baud als officier van justitie van de
arrondissementsrechtbank in Alkmaar over telkaarten ter registratie
van geverbaliseerde verdachten. 31 januari 1896
1276
Adres van de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie, met
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binnenlandse en buitenlandse kranteartikelen over door de Engelse
Pall Mall Gazette gedane onthullingen over handel in blanke
slavinnen voor Engelse bordelen. 1895
Pamfletten ten gunste van de troonaanspraken van Adalberth de
Bourbon, 1e luitenant van het Regiment Grenadiers en Jagers in
Nederland, verspreid door J.J. van Brederode. 1874
Kranteartikelen over het optreden van Baud als aanklager in
processen tegen sociaaldemokraten, met stukken betreffende F.
Domela Nieuwenhuis. 1885-1886
"Themis", uitgave der Rechtskundige bureaux van Frans Schaap jr,
houdende een verslag van het faillissement van de Hollandsche
Bank "De Vos en Vreede" in Den Haag. 1 december 1903
Ten behoeve van Baud opgestelde afschriften van civiele
processtukken, met kranteartikelen over zijn optreden. 1879-1899
Stukken betreffende bekende strafprocessen tegen moordenaars en
valsemunters. 1880-1888
Diversen.

1283

Ingekomen invitaties.
1890-1910

1284

Stukken betreffende aangelegenheden van het Koninklijk Huis en buitenlandse
vorstenhuizen.
1879-1910

1285

Ingekomen aankondigingen van vispartijen van hengelverenigingen.
1885, 1892

1286

Feestcantate aan G.A. Crookewit, president van Bauds tafel aan de sociëteit "Onder
Ons", en feestrede van G. Waller aan Baud.
1913 en z.j

1287

Affiche bij gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana, met afschrift van een
felicitatie.
1910

1288

Diversen, nader uit te zoeken.

1289

Ingekomen invitatie voor bijwoning van de opening van de nieuwe Rembrandtzaal
in het Rijksmuseum, met bijlagen.
1906

d Nog enkele particularia.

D NOG ENKELE PARTICULARIA.
1290

Karakterologische beschrijvingen van Baud door grafologen, in het Frans,
vermoedelijk bewaard als reissouvenir.
1879 en z.j

1291-1293

Stukken betreffende zijn betrekkingen met zijn broer Pieter Lodewijk Carel Baud.
1891-1915
1291
Stukken betreffende het beheer van Lodewijk Bauds effecten. 1891-
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1895
Stukken betreffende familieverwikkelingen: huwelijk, echtscheiding
en hertrouwen van Lodewijk Baud. 1894-1906
Stukken betreffende bewindvoering van Jean Chrétien Baud over de
goederen van Lodewijk Baud wegens incuratelestelling. 1907-1915

1294

Stukken betreffende de huur van een huis in Alkmaar en zijn verhuizing naar
Amsterdam.
1895-1897

1295

Stukken betreffende de verkoop van een aandeel van Baud in de Staverdense en
Oldenburgse tienden.
1894

1296

Stukken betreffende aan Baud verleende ridderorden.
1904-1911

1297

Ingekomen invitaties bij gelegenheid van statiebezoeken van vreemde
staatshoofden.
1911-1915

1298

Ingekomen invitaties bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Korps
rijksveldwacht.
1908

1299

Briefwisseling met de Belgische portretschilder J.B. Discard over de vervaardiging
van portretten van zijn ouders, met enige kranteknipsels van genealogisch belang.
1913

1300

Stukken betreffende zijn overlijden.
1918

1301

Amsterdams studentenalmanak voor het jaar 1919, houdende bericht van zijn
overlijden als curator, met briefwisseling met de familie en portretten van Baud als
curator.
1918 en z.j

e Archiefstukken van Susanne Civile Sophie Huydecoper (1862-1951).

E ARCHIEFSTUKKEN VAN SUSANNE CIVILE SOPHIE HUYDECOPER (1862-1951).
1302-1303

Ingekomen brieven van haar zoon J.C. Baud en zijn kinderen.
1911-1944
1302
1911-1940
1303
1940-1944 (internering).

1304

Ingekomen brieven van derden.
1890-1931

1305

Stukken betreffende het huwelijk van haar dochter Louise Ernestine met Diederik
Jan baron van Lynden.
1923

152

Baud

1306

Identiteitsbewijzen, akten e.d.
1913-1938

1307

Lijsten van linnen en zilver.
1890-1915 en z.j

1308

Stukken betreffende haar overlijden.
1951
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6 Jean Chrétien baron Baud (1893-1978).

6 JEAN CHRÉTIEN BARON BAUD (1893-1978).
1309

Ingekomen invitaties en aankondigingen.
1920-1939

1310-1313

Briefwisseling.
1920-1940
1310
Van zijn moeder Susanne Civile Sophie Huydecoper.
1311
Van zijn echtgenote Isabelle van Dedem van de Gelder.
1312
Van diverse familieleden en kennissen, eerste deel.
1313
Van diverse familieleden en kennissen, tweede deel.

1314

Ingekomen brieven bij Baud als lid en voorzitter van de Koninklijke
Zangvereeniging "Caecilia" in Den Haag.
1923-1936

1315

Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van verzoeken om bemiddeling bij
sollicitaties en om steun.
1925-1933

1316

Briefwisseling, gevoerd in verband met zijn werkzaamheden als kamerheer van
prinses Juliana.
1928-1940

1317-1318

Pakketjes brieven, ingekomen bij Baud als civiel geïnterneerde door de bezetter.
1940-1945
1317
Eerste deel
1318
Tweede deel

1319

Stukken betreffende de bevrijding, met ingekomen brieven van kennissen, mede
naar aanleiding van het bericht van het overlijden van twee zoons.
1945

7 Nader in te voegen stukken van leden van de familie Baud.

7 NADER IN TE VOEGEN STUKKEN VAN LEDEN VAN DE FAMILIE BAUD.
1320

Verzamelde familiestukken.
19e-20e eeuw

1321

Testament van Suzanna Maria van Braam, weduwe van Jean Chrétien Baud (17891859), met overlijdensakte.
1883-1884
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1322

Stukken betreffende Jean Michiel Baud (1827-1894) als commissaris van de
Commanditaire Maatschappij voor Landbouw en Industrie in likwidatie.
1883

1323

Haarlok van Johanna Christina Charlotte van Ranzow.
z.j

1324

Ingekomen brieven van zijn zoon Jean Chrétien Baud.
1864

1325

Oorkonden van Jean Chrétien Baud (1853-1918) als prijs voor enkele vakken aan de
H.B.S. in Arnhem, met handtekeningenlijst van een reünie.
1867, 1868, 1895

1326

Stukken, verzameld door Jean Chrétien Baud (1853-1918) over een proces tegen
Frans van der Goes wegens aanzet tot desertie tijdens de spoorwegstaking en het
getuigenis á décharge van Lodewijk van Deijssel.
1903

1327

Stukken van Willem Adriaan Baud (1855-1907) als Russisch consul in Batavia.
1890-1895

8 Stukken van de familie Van Ranzow.

8 STUKKEN VAN DE FAMILIE VAN RANZOW.
1328

Bescheiden over Josias graaf van Ranzau, Maarschalk van Frankrijk (overleden
1690).
1647 en z.j. (na 1690)

1329

Pamflet, houdende beschuldigingen naar aanleiding van de verwerving van de
adelstitel van de familie van Ranzau, met repliek van de graaf Van Ranzau.
1706

1330

Diploma van Georg Ludewig, graaf van Ranzow, als meester van de Orde van
Vrijmetselaren van de loge Union Royale.
1816

1331

Dossier inzake "de zaak Vicomte de Satgé de Saint Jean" en met hem aangegane
beheersaangelegenheden van goederen in Frankrijk door Georg Ludewig, graaf van
Ranzow.
1839-1857

1332

Boedelpapieren van de families Van Ranzow en Van Haersolte.
1866-1886

9 Zakelijke stukken betreffende de landen Tjampea Tjibanboelang, in de residentie Buitenzorg (Java), behorend tot het fideïcommis van W.V.H. van Riemsdijk.

9 ZAKELIJKE STUKKEN BETREFFENDE DE LANDEN TJAMPEA TJIBANBOELANG, IN DE
RESIDENTIE BUITENZORG (JAVA), BEHOREND TOT HET FIDEÏCOMMIS VAN W.V.H. VAN
RIEMSDIJK.
1333

Kaarten.
1835-1846 en z.j
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1334

"Oude stukken", ingekomen bij Jean Chrétien Baud (1789-1859).
1834-1859

1335

Aantekeningen over de geschiedenis van Tjampea van 1859 tot 1903.
z.j

1336

Stukken betreffende het beheer en de nadere verdeling van het fideïcommis Van
Riemsdijk en het land Tjampea.
1859-1901

1337

Stukken betreffende de nieuwe verhuring van het land en het "incident Kievits".
1898, 1901

1338

Correspondentie.
1897-1929

1339

Stukken betreffende de oprichting van de Maatschappij tot Exploitatie van
Rijstlanden en de verhuur van Tjampea aan deze maatschappij.
1909

1340

Concept-contracten en correspondentie over de verhuur.
1909-1912

1341

Nadere informele briefwisseling hierover.
1909-1913

1342

Stukken betreffende overschrijvingen en tenaamstellingen van aandelen.
1918-1928

1343

Volmachten aan de bankiers Reynst en Vinju in Batavia tot het beheer van de
landen.
1919-1923

1344

Dossier "Onteigeningsplannen".
1922-1932

1345

Correspondentie over het beheer en de afwikkeling van de verkoop.
1932-1948

10 Stukken van groot formaat.

10 STUKKEN VAN GROOT FORMAAT.
1346

Foto's van Jean Chrétien Baud (1853-1918) en zijn schoonfamilie Huydecoper tijdens
hun verblijf in het huis Wulperhorst: portretten en scénes tijdens
ontspanningsactiviteiten.
1893-1894 4en z.j
Ontbreekt

1347

Lithografische afbeelding van het huis Wulperhorst naar P.J. Lutgers.
z.j

1348

Genealogische aantekeningen over de nakomelingen van Willem Helvetius van
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Riemsdijk.
19e-20e eeuw
1349

Foto's van bedienden en van het jachtgezelschap van Willem Vincent Reinier Karel
Baud (1840-1933).
ca. 1900

1350

Foto's van de officieren en oud-officieren van de Haagse schutterij onder het
commando van Willem Vincent Reinier Karel Baud (1840-1933) tijdens de
ontbinding van het corps, met krante- en tijdschriftartikelen.
1907

1351

Oorkonde, uitgereikt aan Willem Vincent Reinier Karel Baud (1840-1933) bij
gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum bij de Haagse schutterij.
1892

1352

Op rol geplaatst genealogisch overzicht van de erfgenamen van het land Tjampea.
z.j

1353

Stamboom van nakomelingen van Jean Antoine Baud (1728-1806).
ca. 1918-1921

1354

Doctorsbul, uitgereikt aan Jean Chrétien Baud (1853-1918) wegens zijn promotie in
de rechten te Leiden.
19 april 1877

1355

Stukken van de familie Van Haersolte.
1815

1356

Manuscripten van Henriëtte van Lynden.
1974 en z.j

1357

Brieven van Jean Chrétien Baud (1789-1859) aan zijn echtgenote Suzanna Maria van
Braam vanuit Nederlandsch-Indië.
1834

1358

Manuscript van een lid van de familie Baud, houdende kerkelijke gebeden.
1858
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AANVULLING 1992

AANVULLING 1992
1359

Inschrijvingsformulier en testimonia van het propedeutisch examen en
candidaatsexamen (tweede graad) in de rechten aan de Leidse universiteit van
Ambrosius Andreas Jacobus Baud.
1854-1859

1360

Missive van het Ministerie van Justitie aan J.A.A. Baud, houdende mededeling van
inschrijving van zijn zoon Jean Chrétien Ambrosius in de filiatieregisters van de
Nederlandse adel.
6 april 1894
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AANVULLING 2003

1. Jean Marc Baud

AANVULLING 2003
1. JEAN MARC BAUD

1361
2. Abram Baud (1765-1850)

Akte, houdende zijn aanstelling tot sergeant-majoor in het Fort Pinsen door de
Staten-Generaal.
1 april 1749
2. ABRAM BAUD (1765-1850)

1362-1366

Ingekomen brieven van zijn zoon Jean Chrétien Baud.
1803-1822
1362
Vanuit Breda. November 1803 - april 1904
1363
Vanuit Den Haag, als cadet bij de marine, vanuit het schip de Lucide
en van de werf Feijenoord bij Rotterdam. Mei 1804 - 13 november
1806
1364
Vanuit den Haag en op verschillende schepen tot aan zijn
aanmonstering op de brik "De Vlieg". 5 november 1806 - augustus
1807
1365
Vanuit diverse plaatsen in Nederlandsch-Indië. 181 6-1820
1366
Tijdens een reis naar Nederlandsch-Indië. Genummerd. 16 januari
1821 - 16 februari 1822

1367

Briefwisseling naar aanleiding van de ziekte en de verzorging van zijn
schoondochter Wilhelmina Henriëtte [Meintje] Senn van Basel.
1831

1368

Portefeuille, houdende een brief van Abram Baud aan ds. Van 't Zand met het
verzoek om op zijn 86e verjaardag een bededienst voor hem te houden.
29 september 1850
Deze brief is aan de nabestaanden terug gegeven en mogelijk door zijn zoon of kleinzoon op zak
bewaard.

3. Jean Chrétien Baud (1789-1859) en Wilhelmina Henriëtte (Meintje) Senn van Basel (1798-1831)

a. Jean Chrétien Baud

3. JEAN CHRÉTIEN BAUD (1789-1859) EN WILHELMINA HENRIËTTE (MEINTJE) SENN VAN
BASEL (1798-1831)
A. JEAN CHRÉTIEN BAUD

1369

Vrijmetselaarsdiploma's, uitgereikt door de loges van de Commandeurs van de berg
Thabor in Batavia en L'Union Royale te 's-Gravenhage.
1815

1370

Kopieboeken van uitgaande brieven.
1833-1839

3 deeltjes

De inkt is op de voorzijde ernstig verbleekt, maar door de vraatwerking in het papier aan de
achterzijde leesbaar. in spiegelschrift.

1371-1373

Ingekomen brieven van zijn familieleden tijdens zijn verblijf in Nederlandsch-Indië,
vanuit Nederland.
1831-1835
Deze brieven waren meestal aan beide ouders gericht.
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Zijn vader Abram Baud, Zijn moeder Louise Le Brun, zijn zuster
Caroline Baud en zijn broeder Frederik Baud.
Zijn kinderen Catharia Theodora (Cateau), Willem Hendrik (Henri) en
Louisa Dorotthea Adrienne Baud
Zijn kinderen Petronella Louisa Carolina (Pietje) en Willem Abraham
Baud

1374

De gouvernantes van zijn kinderen

1375

Programma van een soirée musicale te zijnen huize, houdende vermelding van zijn
familieleden als uitvoerders.
24 januari 1833

1376-1377

Ingekomen invitaties van koning Willem II aan Baud als minister van Kolonien, met
invitaties van andere hoogwaardigheidsbekleders.
1842-1849
1376
1842-1844. Met aantekeningen. 1845
1377
1845-1849. Met aantekeningen. 1849

1378

Briefwisseling met koningin Sophie.
1842, 1854

1379

Testamenten met codicillaire beschikkingen.
1849, 1854

1380

Ingekomen brieven van J, Caetano da Silva, 1855, W. van Limburg Stirum, 16, 21
januari 1851; J.C. Op de Hooff, z.j.; W.G. Pluygers, 6 september 1856; Reynst en
Vinyu, bankiers in Batavia, 1859; G. Simons, 8 maart 1855; Dr. Stens uit Bonn, 18581859, W.J. (?) van Zuylen van Nijevelt, 10 oktober 1855.
1851 -1859

1381

Fotografische portretten van Hendrik Jan Abraham van Son en zijn echtgenote
Wilhelmina Vincentia Maria Baud, genomen vlak vóór hun vertrek naar
Nederlandsch-Indië op 19 februari 1854. Met aantekeningen van Jean Chrétien
Baud.
1854

1382

Ingekomen stukken over de overleden hoogleraar in de geneeskunde mr. J. Baud.
1854

1383

Als archiefomslag gebruikt Kamerstuk, houdende de geleidebrief van de
eindcommissie voor de staatsbegroting voor 1855, met pentekening, en afschrift
van een brief aan n.n. over de koloniale begroting.
9, 10 november 1854
Het kamerstuk is ingescheurd en dient te worden gerestaureerd.

1384

Aantekeningen over door hem ingenomen medicijnen.
1857-1858

1385

Klad van een brief aan koning Willem III naar aanleiding van zijn besluit zich niet
meer herkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer.
11 december 1858
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1386

Kladaantekeningen over een verzoek van P.G.C. von Geusau om de naam Alting von
Geusau te mogen voeren.
z.j.

1387

"Een vreemd voorval te Soerabaya in de Preanger Regentschappen geschied." in
1830, Manuscript van een artikel of voordracht.
z.j.

1388

Lijst van aan de heer Bosscha overhandigde portefeuilles met archivalia van belang
voor zijn geschiedschrijving.
z.j.

1389

Ingekomen stukken naar aanleiding van zijn overlijden en begrafenis.
1859

1390

Jean Chrétien Baud, levensbeschrijving door Philalethes, houdende overdrukken
van artikelen uit het Dagblad voor Nederlandsch-Indië. Den Haag.
1859

b. Wilhelmina Henriëtte Senn van Basel

B. WILHELMINA HENRIËTTE SENN VAN BASEL
1391

Ingekomen brief van Jean Chrétien Baud.
17 mei 1827

1392

Briefjes van zijn echtgenote Meintje Senn van Basel, geschreven op haar sterfbed.
September 1831

4. Jean Michiel Baud (1827-1894)

4. JEAN MICHIEL BAUD (1827-1894)
1393

Expedities van brieven van zijn vader Jean Chrétien Baud aan Georg Ludwig Carl
Heinrich van Ranzov over zijn verloving met Johanna Christina Charlotte van
Ranzov, met aantekeningen.
1850-1851

1394

Ingekomem brieven van zijn vader Jean Crétien Baud, 1856-1859 en van zijn broer
Willem Abram Baud (1816-1879), verblijvend in Djati Nangor [Nederlandsch-Indië].
1856-1878

1395

Verslag van het eeuwfeest der loge de Geldersche Broederschap [...l op den 17den
Februari 1886, houdende vermelding van de aanbieding van een nieuwe
voorzittershamer door het erelid Baud, met gedenkboek van broederschap
"gedurende de eerste eeuw van haar bestaan". Gedrukt.
1886

1396

Briefwisseling met Ambroos Baud, 1885-1889; Catharia Theodora Baud, 23 juni
1890, D. J . Baud, 1 december 1887; J.J. Baud, 1887-1890; J.W, Baud, 27 april 1889;
W.A. Baud, 11 oktober 1890.

1397

Anna Maria van Rantzov-van den Burgh, z.j.; C. Dijkmans, 21 augustus 1889; W.
Hubert, 1889,1890; W. de Jong, 10 juli 1889; Ina van Ittersum, 28 augustus 1889; W.
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de Jong-van Riemsdijk, 21 mei 1889; C. Roukens, 1889; E. Roukens, 8 november
1890; E. Junius van Hemert -van Rijck, 29 juni 1889; Schönstedt, 25 juni 1890; J.
Thiebout, augustus, september 1889; J.F. van der Vliet, 16 augustus 1889; W.A.L.
van Walsum, maart, augustus 1889; N.N. [Jeanne en Ida], 1890.
1398

Stukken betreffende zijn deelname aan een legaat van freule C. van Haersolte na
het vruchtgebruik van zijn tante Mathilde gravin van Ranzov.
1887

1399-1400

Stukken betreffende het overlijden van zijn echtgenote Johanna Christina Charlotte
van Ranzov.
1889
1399
Als souvenirs bewaarde briefjes vanaf haar ziekbed, haarlokken en
kwitanties voor de begrafenis, met aantekeningen. 1889
1400
Ingekomen condoleancebrieven. Mei 1889

1401

Genealogisch register, houdende mededelingen over zijn voorgeslacht en zijn
parentelen, met index en als bijlagen ingevoegde aantekeningen en
krantenknipsels.
1889-1894

1402

Das Haus Rantzau, eine Familien-chronik, gedrukt door J.G. Muller in Celle, met
stamboomaantekening van Baud over de verwantschap van de familie Rantzov met
de familie Baud.
z.j. (na 1866)

1403

Ingekomen brieven van G. van Heerde over een door Baud te bestellen brandkast.
November - december 1886

1404

Ingekomen brief van zijn neef Abram Baud, ten geleide van vier brieven van Jean
Chrétien Baud aan diens vader Frederik Baud (1795-1832), geschreven, kort na het
overlijden van Wilhelmina Henriëtte (Meintje) Senn van Basel, 1831 -1832.
17 juli 1893

1405

Fotografisch portret.
z.j.

1406

Eigenhandig codicil.
19 juli 1889

1407

Stukken betreffende zijn overlijden en begrafenis.
1894

5. Jean Chrétien Baud (1829-1862)

5. JEAN CHRÉTIEN BAUD (1829-1862)
1408
6. Willem Abraham Baud (1855-1907)

Ingekomen brieven van zijn vader Jean Chrétien Baud.
1854-1858
6. WILLEM ABRAHAM BAUD (1855-1907)

1409

Herinneringsprent bij het afscheidsdiner bij zijn vertrek naar Nederlandsch-Indië.
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z.j.
1410

Circulaire van Tiedeman en Van Kerchem, houdende aankondiging van Bauds
benoeming als deelgenoot in de firma. Gedrukt
21 september 1885

1411

Balans van zijn vermogen op 31 december 1906.
1907

1412-1415

Stukken betreffende de nalatenschap van zijn oom Willem. Abraham Baud liet zijn
boedel na aan zijn toen minderjarige neef Jean Chrétien Baud onder voorbehoud
van het vruchtgebruik door zijn echtgenote Wilhelmina Johanna Junius van Hemert
(1861- 1948), die hem nog 41 jaar zou overleven.
1412
Stukken betreffende de boedelbeschrijving en de verdeling van de
nalatenschap, ontvangen en opgemaakt door Jean Chrétien Baud
(1853-1918). 1907-1908
1413
Ingekomen executeursrekeningen bij Jean Chrétien Baud (1853-1918)
en de gevolmachtigden van zijn echtgenote Suzanne Civile Sophie
Huydecoper. 1907-1908
1414
Kladbalansen en ingekomen brieven van Tiedeman en van Kerchem
en Crommelin en Huydecoper over zijn nalatenschap, 1907-1908
1415
Stukken betreffende het beheer van het vruchtgebruik en de
Lijfrente uit nalatenschap, ontvangen en opgemaakt ten behoeve
van Jean Chrétien Baud (1893-1976). 1907-1950

7. Jean Chrétien Baud (1853- 1918) en Suzanne Civile Sophie Huydecoper (1862-1952)

a. Jean Chrétien Baud

7. JEAN CHRÉTIEN BAUD (1853- 1918) EN SUZANNE CIVILE SOPHIE HUYDECOPER (18621952)
A. JEAN CHRÉTIEN BAUD

1416

Binnenlands paspoort, uitgereikt door de gemeente Arnhem aan Wiilem Abraham
Baud en Jean Chrétien Baud (1853-1918), met op de achterzijde
reisdagboekaantekeningen van J.C. Baud.
22 juli 1871 en z.j.

1417

Fotografische portretten.
1873-1878 en z .j (Later)

1418-1422

Stukken betreffende de afdoening van een vordering van de familie Baud op de
beheerders van de landen Tjampea, Sading Oost en Tjobanboelan onder
Buitenzorg, (de zgn. Baud-Landen).
1880-1918
1418
Bewijsstukken betreffende de omzetting van een vordering van W.A.
Baud als erfgenaam van een aantal door de Weeskamer van Batavia
en door Tiedeman en Van Kerchem beheerde fideïcommissaire
landen in een periodieke uitkering op zijn naam. 1880-1887
1419
Correspondentie. 1880-1887
1420
Correspondentie met zijn familielid Dietrich von Klitzing. 1900-1910
1421
Correspondentie over de rechtsgeldigheid van deze uitkering op
naam van zijn familieleden, in het bijzonder zijn broer Jean Chrétien
Baud. 1907-1910
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Nadere correspondentie over de afdoening van de uitkering. 19101918

1423

Akten van huwelijkse voorwaarden met Suzanne Civile Sophie Huydecoper,
verleden voor A. Vosmaer, notaris te Zeist, 12 november 1890. Afschriften.
1890

1424

Ingekomen brieven van zijn vader Jean Michel Baud. Met aantekeningen.
1890-1892 en z.j.

1425-1427

Stukken betreffende een onderzoek naar de genealogie en de Zwitserse afkomst
van de familie Baud.
1425
Briefwisseling met familieleden Baud en andere genealogen. 18951900 en z.j.
1426
Ingekomen enveloppe met een genealogie van de afstammelingen
van Humbert Baud de Céligny, opgemaakt door H. Denkinger,
dominee te Celigny, met een portefeuille afschriften van openbare
archiefbescheiden uit het Zwitserse staatsarchief in Genève over de
jaren 1485-1728. 1900-1907
1427
Ingekomen afschriften van geboortebewijzen en huwelijksakten van
leden van de familie Baud over 1727-1893, met correspondentie.
1869-1898

1428

Stukken betreffende een onderzoek naar de genealogie en naar afbeeldingen van
zijn moeder Johanna Christina Charlotte van Ranzov.
1890-1914

1429

Stukken betreffende zijn aandeelhoudersschap van de Naamloze Vennootschap
"Landontginning" en de statutenwijziging van de NV.
1906-1913

1430

Stukken betreffende de Liquidatie van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het
Land Indramajoe West, met jaarverslagen en financiële verslagen vanaf 1909-1910.
1910-1914

1431

Circulaires, uitgeschreven door Baud als secretaris van de comités tot oprichting
van de Openbare Leeszaal te Arnhem en de volkshogeschool aldaar ter werving van
Leden en/of donateurs.
1918 en z.j.

1432

Zakboekje, houdende "gedachten ter overweging voor mijn zoon."
z.j.

1433

Stukken betreffende de afwikkeling van zijn nalatenschap.
1918-1919

b. Suzanne Civile Sophie Huydecoper

B. SUZANNE CIVILE SOPHIE HUYDECOPER
1434

Notitieboekje, gebruikt als dagboek tijdens haar huwelijksreis.
13 november 1890

1435

Stukken betreffende door haar geërfde en beheerde aandelen, met retroacta.
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1916-1926
1436

Testamenten, met bijlagen.
1918-1948

1437

Krantenknipsels over het koninklijk huis en over haar zoon Jean Chrétien Baud als
particulier secretaris van koningin Juliana.
1927-1949

1438

Stukken betreffende een Lening aan A.C. van der Dussen tegen het onderpand van
een vordering op de Steenfabriek De Schans.
1931-1932

1439

Stukken betreffende haar belastingaangelegenheden.
1946-1954
De vorderingen na haar overlijden werden aan haar erfgenamen gericht.

1440-1442

8. Jean Chrétien Baud (1893-1976)

a. Persoonlijk leven

Stukken betreffende de afwikkeling van haar nalatenschap.
1951 -1955
1440
Correspondentie over de verdeling via de notaris.
1441
Executeursrekeningen, met bijlagen.
1442
Afschrift van de officiële akte van scheiding. 1952
8. JEAN CHRÉTIEN BAUD (1893-1976)
A. PERSOONLIJK LEVEN

1443

Promotieprent, hem aangeboden door zijn medestudenten tijdens het
promotiediner.
21 december 1917

1444

Afschrift van een akte vasn de burgerlijke stand, houdende vermelding van het
huwelijk van Pieter Roelandus Los, heer van Aerlanderveen, en Henriëtte Gray op 21
februari 1889 en de daarmee gepaard gaande erkenning van vijf kinderen.
z.j. (1924)
Ingevuld op een formulier van de burgerlijke stand van 1924.

1445

Stukken betreffende zijn verblijf met zijn familie in de villa De Hoogoate in Katwijk.
1927-1930

1446

Ingekomen condoleancebrieven van leden van het Koninklijk Huis bij gelegenheid
van het overlijden van zijn schoonmoeder P.G.A. baronesse van Dedem, geboren
van Rechteren van Appeltern en gelukwensen bij gedegenheid van zijn koperen
bruiloft.
1929- 1930

1447

Stukken betreffende zijn deelname aan de nalatenschap van P.G.A. baronesse van
Dedem, geboren van Rechteren van Appeltern.
1928-1929
Ontbreekt

1448

Stukken betreffende zijn deelname aan de nalatenschap van zijn schoonvader A.

164

Baud

2.21.007.58

baron van Dedem en de daarbij getroffen regelingen over onroerende goederen in
Dalfsen.
1931 -1933
1449

Ingekomen brief van I. Franck uit Soekaboemi naar aanleiding van navraag van de
Chinese vrouw Gouw Nie naar zijn halfbroer Jean Chrétien Baud, met bijlagen.
1934

1450

Stukken betreffende het beheer van gelden, afkomstig uit de verkoop van het goed
Tjampea, door Nederlandse en Indonesische banken.
1948-1954

1451

Ingekomen circulaire van de Rotterdamsche Bankvereeniging, houdende
voorlichting over de door het Ministerie van Financiën aangekondigde
geldzuiveringen en deviezenregelingen. Gedrukt.
1945, 1950

1452

"Flight Log notes", uitgereikt door de KLM aan Baud als passagier van een vlucht op
weg naar Nederland. Geïllustreerd.
10 mei 1950

1485

Diploma, uitgereikt door het Ministerie van oorlog ter nagedachtenis aan zijn in een
concentratiekamp omgekomen zoon Jean Chrétien Baud (1919-1944).
25 juni 1952

b. Openbaar leven

B. OPENBAAR LEVEN
1454

Verzameling pers- en groepsfoto's gemaakt tijdens zijn openbaar optreden.
1922 en z.j.

1455-1458

"Souvenirs", houdende bewaarde invitaties, circulaires en brochures bij
gelegenheden van diners, soirées en feestelijkheden van het koninklijk huis, met
krantenknipsels over Baud in het bijzijn van prinses Juliana.
1922-1948
1455
1922-1927
1456
1928
1457
1929
1458
1938-1948, met andere invitaties.

1459

Stukken betreffende door hem ontvangen koninklijke onderscheidingen.
1928-1962

1460

Stukken betreffende zijn dienstverband als opperkamermeester en particulier
secretaris van prinses Juliana.
1934

1461

Ingekomen kerstkaarten van koningin Juliana en Prins Bernhard, met originele
fotografische afbeeldingen van leden van het koninklijk huis, deels door Prins
Bernhard.
1939-1972

1462

Ingekomen brieven van zijn secretaresse Trees of Thérèse.
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1946-1949
1463

"Souvenirs" van officiële diners en optredens van koningin Juliana.
1949-1950
- Koninklijk bezoek aan de provincie Utrecht, 17 juni 1949.
- Diplomatendiner van 21 januari 1949.
- Diner bij gelegenheid van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, 27 december 1949.
- Koninklijk bezoek aan de provincie Limburg, april 1950.
- Diplomatendiner, 21 april 1950.
- Staatsiebezoek aan Frankrijk, 23-26 mei 1950.

1464

Stukken betreffende de toekenning van het kruis van verdienste en het
herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandsche Roode Kruis aan Baud.
1950

1465

Ingekomen invitaties van buitenlandse ambassades, met het daarop gegeven
antwoord.
1950-1951

1466

Stukken betreffende zijn dienstverband en zijn aanwezigheid bij officiële
gelegenheden als Grootofficier in Speciale Dienst bij koningin Juliana.
1963-1965
Baud kreeg deze functie na zijn pensionering als particulier secretaris van koningin Juliana.

1467

Verzameling dagbladen, houdende berichten over de geloofsovergang en verloving
van prinses Irene.
1964 februari

1468

"Restanten" van plakzegels van de kanselarij der koninklijke huisorden, de
grootofficier van Hare Majesteit en van visitekaartjes van koningin Juliana.
z.j.

1469

Fotografisch portret in livrei.
z.j.

9. Stukken betreffende de Baud-landen

9. STUKKEN BETREFFENDE DE BAUD-LANDEN
1470

Testament van W.V,H. van Riemsdijk, verleden voor Gerrit Drost, notaris te Batavia,
inzake de fideïcommissaire bestemming van de landen Tjampea, Sading Oost en
Tjobanboelan onder Buitenzorg, 21 juli 1815. Afschrift door de Weeskamer van
Batavia.
z.j.

1471

Nota, opgesteld in opdracht van Jean Chrétien Baud (1789-1852) aan zijn kinderen
over de fideïcommissaire landen onder Buitenzorg. met bijlagen,
29 april 1859

1472

Briefwisseling van Jean Michiel Baud (1827-1894) met familieleden en met de
Hollandsche Bank over zijn deelname aan het fideïcommissaire land Tjampea in
Nederlandsch-Indië.
1879-1889
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10. Ter documentatie verzamelde stukken.

10. TER DOCUMENTATIE VERZAMELDE STUKKEN.
1473

Stamlijst van het geslacht Van der Burgh. Gedrukt.
z.j. (na 1759)

1474

Akten, houdende de aanstelling van Caspar Beylon tot meester-chirurgijn van het
regiment Mariniers onder Colonel de Salm, 19 december 1765, met akte, houdende
de aanvaarding van Beylon tot vrijmetselaar in de loge L'Indépendance te 'sHertogenbosch.
30 augustus 1767

1475

Notices génealogiques sur les familles Genevoises [...] door J.A. Galiffe, Band 1,
houdende gegevens over de familie Baud. Gedrukt. Genève
1830

1476

Brief van Guillaume A. Baud aan zijn vriend n.n. over zijn bemiddeling bij zijn broer
Jean Chrétien Baud, minister van Kolonien in diens belang, 7 december 1838. Met
aantekeningen over hem van zijn neef Jean Michiel Baud.
z.j.

1477

Correspondentie van Jean Chrétien Baud (1789-1859) en zijn nakomelingen met de
Hoge Raad van Adel over de inschrijving van familiegegevens in het register van de
Raad.
1851 -1953

1478A

Daguerreotypie-portret van Louise Theodora Adrienne Schönstedt-Baud (geb.
1814), in leren etui, vervaardigd door een onbekende daguerrotypist .
ca. 1855
Niet raadpleegbaar

1478B

Daguerreotypie-portret van Johannes Jacob Baud (1831-1854), vervaardigd door
een onbekende daguerrotypist .
voor 1854
Niet raadpleegbaar

1479

Gelithografeerd portret van de student Johannes Jacob Baud (1831 -1854).
z.j. (vermoedelijk 1854)

1480

Ingekomen familieberichten.
1862-1952

1453

Stambomen van de familie Baud, met genealogische aantekeningen.
19e -20e eeuw

1481

Genealogische aantekeningen over de familie Van Ranzov, met briefwisseling.
19e - 20e eeuw

1482

Kranten- en tijdschriftartikelen over de familie Baud.

1483

Afbeelding van het wapen van de familie Baud, met zegelafdruk.
z.j.
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Archiefomslagen met inhoudsopgaven.
19e-20e eeuw
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AANVULLING 2017

AANVULLING 2017
1486

Eigenhandig geschreven journaal van zijn reis van Batavia naar Hellevoetsluit, in het
Frans
1836 april 1 - 1836 augustus 13
2 katernen in 1 omslag
Bevat in het begin een getypte transcriptie

1487

Notitieboekjes met aantekeningen van de wekelijkse conferenties die hij als
minister van Koloniën had met koning Willem II
1841-1848

