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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Collectie 139 Du Bus de Gisignies

Periodisering:
archiefvorming: 1802-1909
oudste stuk - jongste stuk: 1602-1909

Archiefbloknummer:
C22035

Omvang:
550 inventarisnummer(s); 21,80 meter

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849) omvat 
hoofdzakelijk documenten betreffende zijn commissariaat-generaalschap over Nederlands-Indië. 
Daarnaast bevat het archief stukken van Du Bus' nakomelingen en van zijn voorganger als 
goeverneur, Baron van der Capellen; alsmede allerlei papieren betreffende Nederlands-Indië uit 
vroeger tijd.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 139 Du Bus de Gisignies, nummer toegang 2.21.035, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Bus de Gisignies, du, 2.21.035, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Léonard Pierre Joseph burggraaf du Bus de Gisignies (1780-1849), gouverneur der provincie Zuid-
Brabant, werd bij besluit van Koning Willem I van 10 augustus 1825 no. 86 benoemd tot 's Konings 
kommissaris-generaal in Nederlandsch Indië, ter aflossing van de gouverneur-generaal baron Van 
der Capellen, omtrent wiens beleid de Koning verontrust was, zodat hij reeds eerder (K.B. van 26 
juni 1825 no. 99) besloten had een commissaris met bijzondere volmachten naar Indië te sturen. 1 
Gedurende de zending van Du Bus 2 , waarvan de duur op drie jaren begroot was, behield hij zijn 
ambt van gouverneur, terwijl zijn jaarwedde als commissaris-generaal f. 190.000.- bedroeg. De 
Koning bepaalde in art. 2: "De magt en het gezag, waarmede Onze Kommissaris Generaal in 
Nederlandsch Indië zal zijn bekleed, zullen worden aangewezen in de nader door Ons aan 
denzelven af te geven opene brieven en openbare en bijzondere instructiën".

Nadat Du Bus eerst in 1830 in het vaderland teruggekeerd was, vestigde hij zich weldra op zijn 
kasteel van Oostmalle in de provincie Antwerpen, waar hij 31 mei 1849 overleed.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In 1958 bood een afstammelinge, gravin De Renesse Breidbach, wonend te Brugge, de schriftelijke 
nalatenschap van de gewezen commissaris-generaal (die toen, temidden van andere 
archiefstukken in haar huis te Brugge berustte) aan de Nederlandse staat in eigendom aan. Toen 
dit aanbod aanvaard en het archief uit Brugge in januari 1959 alhier gekomen was, bleek het in 
goede toestand te verkeren en ook enige papieren van Du Bus' nakomelingen te bevatten. 
Evenwel waren deze laatste documenten zo weinig omvangrijk, dat het weinig zin had om hier te 
spreken van een familiearchief-Du Bus, zodat het redelijk leek om de papieren van twee zonen en 
een kleinzoon van Du Bus te beschrijven als aanhangsel op die van de commissaris-generaal.

Omgekeerd berusten bij de documenten van de commissaris-generaal ook papieren betreffende 
zijn onderintendantschap van Kortrijk, zijn lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal 
en zijn gouverneurschap van Antwerpen (benoemd bij K.B. van 7 maart 1820 no. 25 als "gewezen 
lid en voorzitter" der Tweede Kamer) en van Zuid-Brabant (benoemd bij K.B. van 1 februari 1823 
no. 87) onder het Verenigd Koninkrijk, waaronder hij bij K.B. van 20 juli 1823 no. 69 benoemd was 
tot kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

En verder was de met aanzienlijke macht beklede opvolger van de enigermate in ongenade 
gevallen baron Van der Capellen door het ministerie van Marine en Koloniën voorzien geworden 
van een aantal documenten betreffende het bestuur door deze gouverneur-generaal gevoerd, 
terwijl Du Bus tevens beschikte (hetzij reeds in 1825, dan wel dat hij ze later verwierf) over allerlei 
papieren betreffende Nederlands-Indië uit vroeger tijd. Het scheen logisch deze twee groepen 
voorstukken of retroacta zoveel mogelijk in tijdrekenkundige volgorde vooraf te laten gaan aan 
het archief dat Du Bus als commissaris-generaal had gevormd. Papieren die hij later in zijn 
Belgische tijd ontving betreffende zijn gewezen bestuur over Nederlands-Indië werden in een 
volgende rubriek beschreven.

Zodoende omvat het archief-Du Bus hoofdzakelijk documenten betreffende het commissariaat-
generaalschap over Nederlands-Indië.

1 Zie archief Staatssecretarie exh.22 juni 1825 La T7.
2 Willem van Hogendorp, de oudste zoon van Gijsbert Karel, was zijn secretaris. Zie Mr. H. Graaf van Hogendorp, 

Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indië, 1825-1830, 's-Gravenhage 1913 - Over de minder goede 
verstandhouding tussen Du Bus en Willem van Hogendorp, zie de brief van professor mr. C.J. van Assen uit 
Raaphorst 11 juli 1830 aan mr. Willem van Hogendorp (archief Van Hogendorp inv.no. 89). Van Assen vermeldt 
daar, dat Prins Frederik geen vriend van Du Bus was.
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Toen het archief na zijn overlijden onder zijn zoon berustte, werd het te Brussel geraadpleegd door
Jonkheer Mr. H. van der Wijck, schrijver van: "De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder 
het bestuur van den Kommissaris generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830), 's-Gravenhage, 1866"; 
zie het voorwoord. Du Bus had n.l. in 1845 geen gevolg gegeven aan een wenk der Nederlandse 
regering om al de onder zijn berusting aanwezige originele stukken betreffende zijn Oost-Indische 
dienst aan het departement van Koloniën af te staan (zie deze inv.no. 518).

De verwerving van het archief

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

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

Inventaris.

INVENTARIS.
Léonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies, geboren Dottignies 28 februari 1780 en 
overleden Oostmalle, 31 mei 1849, was de zoon van Pierre Ignace Joseph Du Bus, wiens echtgenote 
tot de familie De Gisignies behoorde. Léonard Pierre Joseph Du Bus de Gisignies huwde in 1802 te 
Brugge Marie Anne Catherine Bernardine de Deurwaerder (1783-1836) en hertrouwde in 1839 met 
Marie Antoinette Caroline van der Gracht de Fretin (1779-1864).
Deze genealogische opgaven zijn ontleend aan Baron Isidore De Stein D'Altenstein, La noblesse 
belge, Annuaire de 1890, II, p.319-322.

I. Bezittingen.

I. BEZITTINGEN.

1 Lijst der landerijen enz., die Léonard P.J. Du Bus voor zijn huwelijk in 1802 bezat.
(1802) 1 stuk

2 Beschrijving van de boedel van Marie Anne Catherine Bernardine de Deurwaerder, 
echtgenote van Léonard Pierre Joseph vicomte Du Bus de Gisignies op 15 oktober 
1836, door notaris Gellynck te Antwerpen.
1838 1 katern

II. Onderintendant van het arrondissement Kortrijk.

II. ONDERINTENDANT VAN HET ARRONDISSEMENT KORTRIJK.

3 Diverse stukken van Du Bus de Gisignies als onderintendant van het 
arrondissement Kortrijk.
1815, 1818 1 omslag

4 Stukken betreffende de geldelijke verantwoording van de kosten van het bestuur 
van Du Bus de Gisignies als onderintendant van het arrondissement Kortrijk.
1814-1819 en z.j. 1 omslag

5 Ingekomen rekeningen.
1814-1816 1 omslag
Misschien zijn enkele rekeningen van particuliere aard.

6 Stukken betreffende het lidmaatschap van Du Bus de Gisignies der commissie, 
benoemd bij K.B. van 5 juli 1816 no. 66 tot het ontwerpen van een reglement op het
bestuur der stad Kortrijk.
1816 1 omslag

III. Gouverneur der provincies Antwerpen en Zuid-Brabant.

III. GOUVERNEUR DER PROVINCIES ANTWERPEN EN ZUID-BRABANT.

7 Register van brieven verzonden door de gouverneur der provincie Antwerpen, 
Baron P.J. Pycke, voorganger van Burggraaf Du Bus de Gisignies.
1818 april 3 - juli 31 1 band

8 Brief ingekomen bij Burggraaf Du Bus de Gisignies, gouverneur der provincie Zuid-
Brabant, van de commissie der gevangenhuizen in de provincie Antwerpen, hem 
dankend voor het haar geschonken borstbeeld van Koning Willem I.
1823 1 stuk
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IV. Lid der Tweede Kamer.

IV. LID DER TWEEDE KAMER.

9-11 Stukken betreffende het lidmaatschap van Du Bus de Gisignies van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, soms met aantekeningen van zijn hand.
1815-1827 en z.j. 3 pakken
9 1815-1819
10 1819-1827
11 z.j.

12 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Du Bus de Gisignies als lid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende geldelijke onderwerpen.
1815-1825 en z.j. 1 omslag

13-15 Gedrukte stukken betreffende de geldmiddelen van het Koninkrijk der 
Nederlanden, soms met aantekeningen van Du Bus de Gisignies.
1816-1830 3 pakken
13 Eerste pak
14 Tweede pak
15 Derde pak

16 Brieven ingekomen bij Du Bus de Gisignies van zijn schoonvader De Deurwaerder 
en van de directeur der "Wateringue van den Capitalendam" te Gent betreffende de 
polders in West-Vlaanderen, het onderhoud der dijken enz., n.a.v. beraadslagingen 
in de Tweede Kamer.
1819 3 stukken

17 Staten van ontvangst (Gedrukt) van directe belastingen, inkomende en uitgaande 
rechten en accijnsen, watertollen, registratie, loterijen en posterijen in het 
Koninkrijk der Nederlanden over
1819-1829 4 stukken

18 Manuscript van de tekst der redevoering in de Staten-Generaal door Du Bus de 
Gisignies betreffende een ontwerp van wet op de nationale militie.
z.j. 1 omslag

V. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.

V. COMMISSARIS-GENERAAL VAN NEDERLANDS-INDIË.
a. Stukken betreffende Nederlands-Indië sinds de zeventiende eeuw.

A. STUKKEN BETREFFENDE NEDERLANDS-INDIË SINDS DE ZEVENTIENDE EEUW.

19 "Bataviasche Statuten". Register van afschriften van resoluties van de gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië e.a. betreffende het algemeen bestuur over 
Nederlands-Indië onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie van
1602-1735. (Achttiende eeuws) 1 band
Dorsaal: "Bataviasche Statuten 1642".

20 "Bataviasche Statuten". Register van afschriften van resoluties van de gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië e.a. betreffende het algemeen bestuur over 
Nederlands-Indië onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot
c.1763. (Achttiende eeuw) 1 band
Dorsaal: "Bataviasche Statuten 1764".

21 Bijvoegselen en veranderingen in de concept Bataviasche Statuten en andere 
daartoe relative permanente orders op het door de opper-koopman Craan 
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ingesteld Alphabetisch Recueil, getrokken uit de generale resolutiën, plakkaten enz.
sinds primo
oktober 1765 tot ultimo januari 1774 1 band
Het eerste stuk loopt tot en met 1768; het tweede begint met 1769.

22 "Reglement op de lijkstatien tot Batavia, g' arresteert by de Hoge Regeering van 
Indien, (Gedrukt.)
op den 23 sten Augusty, anno 1743" 1 stuk

23 Afschrift van:
1 band

A. "Charter tot vest(ig)ing van de Regeering en het bestuur der Asiatische Bezittingen van de 
Bataafsche Republiek" (1802);
B. "Instructie voor den Raad der Bezittingen van de Bataafsche Republiek in Aziä;
C. "Instructie voor den Gouverneur Generaal van Bataafsch Indiën;
D. "Instructie voor het Hoge Gerechtshoff van Bataafsch Indiën";
D. 1e. "Reglement omtrend de judicature over de buiten en prijsen welke door oorlogschepen van 
den Staat... zullen worden... ingebragt op eenige der bezittingen van den Staat in Asia...";
D. 2e. "Instructie voor de advocaten-adviseurs bij het collegie van schepenen te Batavia, mitsgaders 
bij de collegiën van justitie op Amboina, Banda, Ternaten, Macasser, Malacca en Cochim";
E. Octrooi voor de maatschappij geheten "Asiatische, en voor den Chineeschen thee-handel 
geoctroyeerde compagnie", vastgesteld door het Staatsbewind der Bataafsche Republiek.

24 Rapport der Commissie tot de Oost-Indische Zaken aan het Staatsbewind der 
Bataafsche Republiek van (Afschrift.)
31 augustus 1803 1 band

25 Een in het Frans gesteld dagverhaal van de oorlog op Java tegen de Engelsen in 
1811.
z.j. 1 lias

26 Proclamatie van Lord Minto, gouverneur-generaal van Brits-Indië, bij zijn vertrek 
van Java, betreffende het invoeren van een nieuw stelsel van bestuur op Java. 
(Afschrift.)
1813 1 stuk
Gemerkt: G no.1.

27 "Substance of a minute recorded by the Honourable Thomas Stamford Raffles, 
Lieutenant Governor of Java and its Dependencies" betreffende de toestand op 
Java, ondertekend te Buitenzorg 11 februari 1814. (Afschrift gewaarmerkt door het 
Ministerie voor de Marine en Koloniën). Met een losse "History of Sahiva", Wasiat 
Nabee", "Rajah Djoemjoema", drie andere katernen in een Oosterse taal en een 
bandje met afbeeldingen van Oosterse gebouwen.
1814 1 band en 1 pak

28 "Proclamations, regulations, advertissements, and orders, printed and published in 
the island of Java, by the British Government, and under its authority. Vol. I. From 
september 1811 to september 1813. Vol. II. From september 1813 to september 1815. 
Proclamations, regulations advertissements and orders 1815-1816". (Gedrukt). 
Aangevuld met enige geschreven stukken.
1816 1 band

29 Afschrift der instructies voor de commissarissen-generaal en voor de gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië, vastgesteld bij S.B. van
3 januari 1815 1 omslag
no. 40
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30 Rapport van president en raden van financiën aan de commissarissen-generaal 
over Nederlands-Indië van 11 juli 1817 no. 65 over het al of niet behouden van het 
door het Britse tussenbestuur ingevoerde stelsel van vrije cultuur en vrije arbeid op 
Java. (Afschrift gewaarmerkt door een referendaris bij het ministerie voor de Marine
en Koloniën).
1817 1 band met 1 los stuk
Gewaarmerkt: "G no.4".

31 Rapport van de commissarissen-generaal over Nederlands-Indië Elout en Van der 
Capellen betreffende de regeling der koffiecultuur buiten de Preanger 
Regentschappen, uitgebracht aan de directeur-generaal over het departement van 
Koophandel en Koloniën. (Afschrift.)
1817 1 omslag
Gewaarmerkt: "G no.6".

32 Beschikkingen van de Commissarissen-generaal over Nederlands-Indië betreffende
de koffieteelt en de heffing der landrechten op Java. (Afschriften.)
1817-1818 1 omslag

33 Missive van de Commissarissen-generaal over Nederlands-Indië aan de minister 
voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, aanbiedend 
het reglement op het beleid der regering van Nederlands-Indië e.a. stukken. 
(Afschrift.)
1819 1 omslag

34 Missive van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Van der Capellen aan de 
minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën 
betreffende de noodzaak tot het uitgeven van schatkistpromessen. (Afschrift.)
1821 1 omslag
Gewaarmerkt:"A no.5".

35 Opgave der restanten van goederen door het Ned.-Indisch bestuur naar Nederland 
gezonden, zoals deze volgens missive van de minister van 10 april 1823 aanhangig 
waren onder ultimo december 1822.
z.j. 1 stuk

36 Staten van restanten gelden en producten in de eerste afdeling Java en Madura en 
in de Buitenbezittingen over
ultimo december 1823 tot ultimo juni 1824 1 omslag

37 Stukken behorende tot de voorlopige balans der inkomsten en uitgaven van het 
bestuur over Nederlands-Indië ultimo december 1823.
1824 en z.j. 1 omslag

38 Staten der bezittingen van het gouvernement-generaal van Nederlands-Indië en 
rekeningen van het ministerie voor de Koloniën in Nederland met het 
gouvernement van Nederlands-Indië over ultimo december 1823 tot ultimo juni 
1824.
1824-1825 1 omslag

39 Memorie van bezuiniging, opgemaakt door de hoofddirecteur van Financiën over 
Nederlands-Indië, Goldman, naar aanleiding van de resolutie van de gouverneur-
generaal in rade van 18 april 1822, (Afschrift.)
1823 1 band
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no. 9

40 Missive van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Van der Capellen aan de 
minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën over 
het huren van land door Europeanen in de landen der Javasche vorsten van 
Souracarta en Djocjacarta, van 4 juni 1823 no.115a, met bijlagen. (Afschrift.)
1823 1 omslag
Gewaarmerkt: "H no.4".

41 Stukken betreffende het voorstel der regering van Nederlands-Indië aan de 
minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën om 
een geldlening van minstens zes millioen Indische guldens aan te gaan. 
(Afschriften.)
1823 1 omslag
Gewaarmerkt: "A no.7".

42 Rapporten van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Van der Capellen aan 
de minister voor het Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en de Koloniën, later 
de minister voor de Marine en de Koloniën, over de vergunningen tot tijdelijk 
verblijf, de inwoning, het reizen en het bezit van grondeigendom in Nederlands-
Indië. (Afschriften.)
1823, 1825 1 omslag

43 Traktaat van Londen van 17 maart 1824 tussen Nederland en de Britse regering 
betreffende de respective bezittingen en de handel in Oost-Indië. (Gedrukt.)
1824 1 omslag
Gewaarmerkt"I no.1".

44 Stukken betreffende het op 27 mei 1824 in het kasteel Oranje op het eiland Ternate 
gesloten verdrag tussen de gouverneurgeneraal van Nederlands-Indië G.A.G.Ph. 
baron van der Capellen en de sultans van Ternate en Tidore. Gelijktijdig 
gewaarmerkt afschrift door het departement van Marine en Koloniën.
1824 1 katern

45 Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Van der Capellen, aan de 
minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën 
betreffende de organisatie van het bestuur in de residentie Ternate. (Gelijktijdig 
afschrift.)
1824 1 omslag

46 Missive van de secretaris van Staat, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 
aan de minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid ende Koloniën,
betreffende de geldelijke staat van Nederlands-Indië. (Afschrift.)
1824 1 stuk
Gewaarmerkt: "A no.8".

47 Particuliere missive van de raad van financiën, directeur der in- en uitgaande 
rechten in Nederlands-Indië Wappers Melis aan de gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië van (Afschrift door het ministerie voor de Marine en Koloniën.)
18 oktober 1824 1 omslag

48 Afschrift der memorie van bezuiniging, opgemaakt door ...., hoofddirecteur van 
financiën over Nederlands-Indië, naar aanleiding van het secreet besluit van de 
gouverneur-generaal in dato 23 oktober 1824 La M,
z.j. 1 band
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Het slot schijnt niet afgeschreven te zijn; de memorie is niet ondertekend.

49 Secrete "Korte beschouwing van den stand der financiën van Neêrlands-Indië, 
onder ult.o 1822, en van den loop derzelven sedert de overname van het Britsch 
bestuur in Augustus 1816 tot aan genoemd tijdstip" door de direkteur der 
comptabiliteit en algemene boekhouding.
1824 1 katern

50 Missive van de gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië Van der Capellen, aan 
de minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën 
betreffende een door hem uitgevaardigde publikatie houdende verhoging der 
inkomende rechten voor wollen en katoenen goederen, komende uit vreemde 
landen, bewesten en beoosten Kaap de Goede Hoop. (Afschrift van het ministerie 
voor de Marine en Koloniën.)
1824 1 omslag
"E no.1".

51 Missive van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan de minister voor de 
Nationale Nijverheid en de Koloniën betreffende een aanvrage van goederen, voor 
de jaren 1825-1826 benodigd voor de Indische huishouding. (Afschrift.)
1824 1 stuk
"C no.5".

52 Brief van de minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën aan de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende diens publikatie van 14 
februari 1824 aangaande inkomende rechten op vreemde wollen en katoenen 
fabrikaten. (Afschrift.)
1824 1 stuk
"E no.2".

53 Brief van de minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën aan de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende het met Groot-Britannië op
17 maart 1824 gesloten verdrag. (Afschrift.)
1824 1 stuk

54 Koninklijk Besluit van 29 maart 1824 no.163 tot oprichting der Nederlandsche 
Handelmaatschappij. Gedrukt. (Nederlandse en Franse tekst.)
1824 1 omslag
"F no.1".

55 "Reglement en instructie voor de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij 
te Batavia gevestigd", goedgekeurd bij koninklijk besluit van 4 februari 1825 no.91. 
(Afschrift.)
c.1825 1 stuk
"F no.2".

56 Brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Van der Capellen aan de 
minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën 
aangaande zijn reis naar de Molukken en de daar door hem genomen maatregelen. 
(Afschrift.)
1824 1 stuk
"K no.1".

57 Afschriften van stukken betreffende de eilanden der Molukken.
1824-1825 1 omslag
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58 Briefwisseling van de minister voor de Marine en Koloniën aangaande de geldelijke 
toestand van Nederlands-Indië en het aangaan van een geldlening. (Afschriften).
1824, 1825 1 omslag
"A no.10".

59 Stukken betreffende geldelijke transacties van de Nederlands-Indische regering 
met het bankiershuis Palmer en Co. te Calcutta.
1824 1 omslag
Hoofdzakelijk bestaande uit de lias gemerkt: II F. Zie N. Tarling, The Palmer Loans, in: "Bijdragen tot 
de taal-, land- en volkenkunde," dl. 119, 2e afl., p.161-188, 's-Gravenhage 1963. Tarling verwijst naar 
brieven van Palmer aan Van der Capellen en Du Bus.

60 Stukken betreffende een door de hoofddirecteur van Financiën en de Raad van 
Financiën voor het departement van Koophandel van Nederlands-Indië bij het 
bankiershuis Palmer en Compagnon te Calcutta te plaatsen geldlening.
1824 1 omslag
Hoofdzakelijk bestaande uit de lias gemerkt IIG.

61 Briefwisseling tussen J.C. Goldman en J. Palmer betreffende het leveren door 
laatstgenoemde van wissels op Cockerill, Trail en Compagnon volgens het 
verlangen van de gouverneurgeneraal betreffende remises op Engeland.
1824 1 omslag

62 Brief van de "Raad van Financien in bijzondere zending door de Indische Regering" 
Wappers Melis aan de minister voor de Marine en Koloniën betreffende de 
voorwaarden van twee leningen, tezamen ongeveer drie miljoen ropijen door de 
Nederlands-Indische regering aangegaan bij het bankiershuis Palmer en 
Compagnon te Calcutta. (Afschrift.)
1825 1 stuk

63 Brief van de minister voor de Marine en Koloniën Elout aan de Koning betreffende 
de zending van Wappers Melis te Batavia, o.a. over de bankiers Palmer en Cockerill, 
Trail and Co. te Londen. (Afschrift.)
1825 1 stuk
Afschrift gewaarmerkt door het ministerie voor de Marine en Koloniën. "A 22".

64 Koninklijk Besluit van 26 juni 1825 no.99 betreffende een door de gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië door bemiddeling van het bankiershuis Palmer en 
Cie te Calcutta aangegane geldlening in Brits-Indië te beproeven onder verband van
's Rijks territoriale en andere bezittingen en inkomsten in Oost-Indië en 
briefwisseling hieromtrent. (Afschriften.)
1825 1 omslag
"A 16, 17, 18".

65 Missive van de minister voor de Marine en Koloniën aan de gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië betreffende 's Konings rescript, waarbij aan de Nederlands-
Indische raad van financiën Wappers Melis verboden wordt briefwisseling te voeren
met het bankiershuis Palmer en Cie te Calcutta, en betreffende het vervoer van 
zilvergeld uit Nederland naar Java. (Afschrift.)
1825 1 stuk
"A no.14".

66 Briefwisseling van de raad van financiën, belast met een bizondere zending door de 
hoge regering van Nederlands-Indië, Wappers Melis, en van de minister voor de 
Marine en de Koloniën met de Nederlandsche Handel-Maatschappij over geldelijke 
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transacties met het bankiershuis Palmer en Co. te Calcutta. (Afschriften, 
gewaarmerkt door het ministerie voor de Marine en Koloniën.)
1825 1 omslag
"A 21".

67 Staat van het personeel der ambtenaren en bedienden in de residentie Banda, 
behorend bij het besluit van de gouverneur-generaal van (Afschrift van het 
ministerie voor de Marine en Koloniën.)
29 april 1824 no.5 1 stuk

68 Briefwisseling van F. Wappers Melis, raad van financiën, directeur der inkomende- 
en uitgaande rechten, betreffende de geldelijke toestand van Nederlands-Indië, de 
mogelijkheid tot bezuiniging enz. (Afschriften.)
1824-1825 1 omslag
"A no.13".

69 Fragment van een kopy-missive van .... aan de gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië inzendend een staat der bezittingen van het gouvernement-
generaal van Nederlands-Indië op 30 juni 1824.
1825 1 stuk
De rest en de vijf bijlagen ontbreken.

70 Brieven van de minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën, Elout, aan de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, betreffende 's Konings reglement 
aangaande het huishoudelijk beheer der Nederlandsche Handelmaatschappij en 
een factorij te Batavia. (Afschriften.)
1825 1 omslag
"F no.3".

71 Briefwisseling van de minister voor de Marine en de Koloniën met de 
administrateur der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen te 's-
Gravenhage over de vraag of het schip Kambang Jattie, aangekomen van Java, met 
zijn lading behandeld kan worden zoals de wet voor Nederlandse schepen 
voorschrijft. (Afschriften.)
1825 1 stuk
"E no.5".

72 Missive van de minister voor de Nationale Nijverheid en Koloniën, Elout, aan de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende de uitvoering van het K.B. 
van 4 maart 1825 no. 119 aangaande de uitgaven voor het uitzenden van personen 
voor de burgerlijke dienst in Oost-Indië. (Gelijktijdige afschriften van het ministerie 
voor de Marine en Koloniën.)
1825 2 stukken

73 Koninklijk Besluit van 5 april 1825 no.96 betreffende de uitgaven van het bestuur 
van 's Rijks Oost-Indische bezittingen. (Gelijktijdig gewaarmerkt afschrift.)
1825 1 stuk

74 Missive aande minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de 
Koloniën van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Van der Capellen 
betreffende de aankoop van de landgoederen Oedjong Brom en Soekaboemie uit 
particulier bezit. (Afschrift.)
1825 1 stuk
"H no.3".



2.21.035 Bus de Gisignies, du 19

75 Missiven van de minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën aan de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende verbetering van de 
geldelijke toestand van Nederlands-Indië. (Afschriften.)
1825 1 omslag
"C no.4".

76 Nota van Van Sevenhoven over de geldmiddelen van Nederlands-Indië (Afschrift.)
1825 januari 1 band
Zie no.339.

77 Rapport van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor de Nationale Nijverheid 
en de Koloniën aan de Koning naar aanleiding van een nota van de Britse secretaris 
van staat Canning betreffende het invorderen van hoge rechten op vreemde 
manufacturen te Batavia. (Afschrift.)
1825 1 stuk
"E no.3".

78 Nader rapport van de minister voor de Marine en Koloniën aan de Koning 
betreffende de te Batavia plaats gehad hebbende verhoging van inkomende 
rechten op vreemde katoenen en wollen stoffen. (Afschrift.)
1825 1 stuk
"E no.4".

b. Heenreis en ambtsaanvaarding.

B. HEENREIS EN AMBTSAANVAARDING.

79 Brief aan de gouverneur van Zuidbraband, benoemd commissarisgeneraal des 
Konings in Nederlands-Indië, van de secretaris van Staat, hem namens de Koning 
toezendend een memorie van de raad van Financiën Wappers Melis tot verdediging
van de in Oost-Indië genomen maatregelen.
1825 1 omslag

80 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Burggraaf Du Bus de Gisignies 
betreffende zijn benoeming tot commissarisgeneraal over Nederlands-Indië en de 
duur dezer zending.
1825-1828 1 omslag

81 Minuut-brieven van de commissaris-generaal van Nederlands-Indië aan de 
minister voor Marine en Koloniën en aan de secretaris van Staat De Mey van 
Streefkerk, geschreven door Burggraaf Du Bus de Gisignies ter rede van Texel voor 
zijn vertrek naar Nederlands-Indië.
1825 1 omslag
Nrs. 1-5

82 Fragment van een scheepsjournaal, gehouden aan boord van Zr. Ms. fregat De 
Bellona, varend van Texel naar Nederlands-Indië met aan boord de commissaris-
generaal Burggraaf Du Bus de Gisignies, met een aantekening over het eiland 
St.Paul in de Indische Oceaan.
1825 en z.j. 1 omslag

83 Missive aan de minister voor de Marine en Koloniën van de commissaris-generaal 
over Nederlands-Indië, Burggraaf Du Bus de Gisignies, betreffende zijn aankomst in
Nederlands-Indië. (Minuut.)
1826 1 stuk
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84 Publikaties van de waarnemend gouverneur-generaal over Nederlands-Indië H.M. 
de Kock en van L. Burggraaf Du Bus de Gisignies betreffende het optreden van de 
laatste als Kommissaris-Generaal over Nederlands-Indië. (Gedrukt.)
1826 1 omslag

85 Proclamatie van Burggraaf Du Bus de Gisignies betreffende zijn optreden als 
commissaris-generaal van Nederlands-Indië. (Minuut.)
z.j. 1 stuk

86 Missive van de minister voor de Marine en Koloniën, Elout, aan de luitenant-
gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, hem namens de Koning opdragend 
om de commissaris-generaal krachtig te steunen. (Duplicaat.)
1826 1 stuk

87 Brieven van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië aan de inlandse 
vorsten, kennis gevend van zijn ambtsaanvaarding. (Afschriften.)
1826 februari 9-11 1 band
Nrs. 1-11.

c. Notulen.

C. NOTULEN.

88-94 Notulen bevattende het verhandelde van de commissaris-generaal over 
Nederlands-Indië.
1826
88 1826 februari-maart, 1 band

Zie voor Bouwens van der Boyen onder 20 maart. Zie inventarisnummer 234.
89 1826 april., 1 band
90 1826 mei., 1 band
91 1826 juni., 1 band
92 1826 juli., 1 band
93 1826 augustus., 1 band
94 1826 september., 1 band

95-97 Notulen van het verhandelde door de commissaris-generaal van Nederlands-Indië 
over (Afschriften.)
1826 februari-september 3 banden
95 1826 februari-juli
96 1826 augustus.
97 september.

98 Notulen van vergaderingen van de commissaris-generaal met de leden van de Raad
van Nederlands-Indië.
1826 september 1-12 1 omslag

99-121 Notulen bevattende het verhandelde van de commissaris-generaal over 
Nederlands-Indië.
1826-1828 23 banden
99 1826 oktober.
100 1826 november.
101 1826 december.
102 1827 januari.
103 1827 februari.
104 1827 maart.
105 1827 april.
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Aan het eind geparafeerd door de commissarisgeneraal Du Bus.
106 1827 mei.
107 1827 juni.
108 1827 juli.
109 1827 augustus.
110 1827 september.
111 1827 oktober.
112 1827 november
113 1827 december.
114 1828 januari.
115 1828 februari.
116 1828 maart.
117 1828 april.
118 1828 mei.
119 1828 juni.
120 1828 juli.
121 1828 augustus.

d. Besluiten.

D. BESLUITEN.

122-148 Afschriften van besluiten genomen door de commissaris-generaal.
1826-1829 25 banden en 2 omslagen
122 1826 februari., 1 band
123 1826 maart., 1 band
124 1826 april., 1 band
125 1826 mei., 1 band
126 1826 juni., 1 band
127 1826 juli., 1 band
128 1826 augustus., 1 band
129 1826 september., 1 band
130 1826 oktober., 1 band
131 1826 november., 1 band

Losbladig.
132 1826 december., 1 band
133 1827 januari., 1 band
134 1827 februari., 1 band
135 1827 maart., 1 band
136 1827 april., 1 band
137 1827 mei., 1 band
138 1827 juni., 1 band
139 1827 juli., 1 band
140 1827 augustus., 1 band
141 1827 september., 1 band
142 1827 oktober., 1 band
143 1827 november., 1 band
144 1827 december., 1 band
145 1829 januari., 1 band
146 1829 februari., 1 omslag
147 1829 maart., 1 band
148 Besluiten van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië. 

(Gedrukt.) 1826, 1 omslag
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e. Ingekomen brieven van de minister.

E. INGEKOMEN BRIEVEN VAN DE MINISTER.

149 Ingekomen brieven van de minister voor de Marine en Koloniën, gedeeltelijk 
duplicaten, verzonden in
1825 en 1826 1 omslag
Gedeeltelijk geheim. Een enkele brief is geadresseerd niet aan de commissaris-generaal, doch aan 
de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.

150 Ingekomen duplicaat-brieven van de minister voor de Marine en Koloniën Elout, 
waarvan de oorspronkelijken reeds waren ingekomen en behandeld.
1827 1 pak

151 Ingekomen brieven van de minister voor de Marine en Koloniën Elout, waarvan de 
originelen of duplicaten reeds waren ontvangen en afgehandeld.
1828-1829 1 pak

152 "Agenda van ingekomen stukken van het Ministerie voor de Marine en Koloniën 
aan den Komissaris Generaal over Nederlandsch Indië van
1826 tot en met 1829" 1 band

f. Verzonden brieven aan de minister.

F. VERZONDEN BRIEVEN AAN DE MINISTER.

153-157 Agenda's van door de commissaris-generaal aan de minister voor de Marine en 
Koloniën verzonden missives.
1826-1830 5 banden
153 1826
154 1827
155 1828
156 1829
157 1830

g. Klappers op de agenda.

G. KLAPPERS OP DE AGENDA.

158-162 Klappers op de agenda der door de commissaris-generaal aan de minister voor de 
Marine en Koloniën verzonden missives.
1826-1830 5 banden
158 1826
159 1827
160 1828
161 1829
162 1830

h. Verzonden missives.

H. VERZONDEN MISSIVES.

163-188 Afschriften van door de commissaris-generaal aan diverse autoriteiten en personen
verzonden missiven.
1826-1829 26 banden
163 1826 februari.

Verscheidene brieven zijn i.p.v. 1826 op 1827 gedateerd.
164 1826 maart.
165 1826 april.
166 1826 mei.
167 1826 juni.
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168 1826 juli.
169 1826 augustus.
170 1826 september.
171 1826 oktober.
172 1826 november.
173 1826 december.
174 1827 januari.
175 1827 februari.
176 1827 maart.
177 1827 april.
178 1827 mei.
179 1827 juni.
180 1827 juli.
181 1827 augustus.
182 1827 september.
183 1827 oktober.
184 1827 november.
185 1827 december.
186 1829 januari.
187 1829 februari.

Losbladig (drie katernen in een omslag).
188 1829 maart.

189-201 Afschriften van door de commissaris-generaal aan de minister voor de Marine en 
Koloniën verzonden missiven.
1826-1829 13 banden
189 1826
190 1827 januari-maart
191 1827 april 7-juni 26

192-193 Afschrift van het rapport van de commissaris-generaal van 
Nederlands-Indië aan de minister voor de Marine en Koloniën van 1 
mei 1827 La P 3 x betreffende de kolonisatie. Met afschrift der 
bijlagen.

2 banden
192 Eerste band
193 Tweede band

194 1827 juli-september
195 1827 oktober-december

Met bijlagen behorende bij de missive van 22 november 1827 La K 8. De band is 
thans gedeeltelijk losbladig.

196 1828 januari-april, 1 band
197 1828 april 30-december 31
198 1829, 1 band
199 Bijlagen behorend tot de missive van de commissarisgeneraal aan 

de minister voor de Marine en Koloniën van 1 december 1829 La N 6 
x. (Afschrift door de fungerend chef der secretarie De Waal.)

200 Bijlagen behorend tot de missive van de commissarisgeneraal aan 
de minister voor de Marine en Koloniën van 12 december 1829 La F 6
betreffende de herziening van het reglement voor de Algemeene 
Rekenkamer. (Afschriften.)
Bijgebonden Javasche Courant van 29 december 1829.

201 Bijlagen behorende tot de missive van de commissarisgeneraal aan 
de minister voor de Marine en Koloniën van 14 december 1829 La 
F6xxbetreffende het aanplanten en vellen van jattie hout op Java. 
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(Afschriften.) 1829
i. Ingekomen en uitgaande stukken.

I. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN.

202 Ingekomen brieven bij de commissaris-generaal.
1828 en z.j. 2 stukken
Los geraakt van een lias.

203 Diverse ingekomen stukken bij Burggraaf Du Bus de Gisignies als commissaris-
generaal.
z.j. 6 stukken

204 Ingekomen brieven bij en enkele minuten van uitgaande brieven van de 
commissaris-generaal.
1829 1 band

205-216 Generale agenda's van inkomende en uitgaande stukken bij en van de commissaris-
generaal.
1826-1830 11 banden en 1 stuk
205 1826 februari., 1 band
206 1826 maart., 1 band
207 1826 april., 1 band
208 1826 mei., 1 band
209 1826 juni., 1 band
210 1826 juli., 1 band
211 1826 augustus., 1 band
212 1826 september., 1 band
213 1826 oktober., 1 band
214 1826 november., 1 band
215 1826 december., 1 band
216 1830, 1 stuk

j. Geheime stukken.

J. GEHEIME STUKKEN.

217 Ingekomen geheime stukken (afschriften).
1826 1 omslag

218 Geheime stukken van de commissaris-generaal over
1827 1 omslag
Dit zijn afschriften van de briefwisseling met de luitenant-gouverneur-generaal, de residenten van 
Soerakarta en Samarang, kolonel Nahuis, commissaris aan het hof van Djocjocarta enz.

219-222 Geheime agenda's van inkomende en uitgaande stukken bij en van de commissaris-
generaal over
1826-1829 4 banden
219 1826
220 1827
221 1828
222 1829

223-226 Klappers op de geheime agenda van stukken van de commissarisgeneraal.
1826-1829 4 banden
223 1826
224 1827
225 1828
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226 1829
k. Stukken van algemene aard.

K. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.

227 Lijst van de Koning aangeboden stukken, t.w.:
1 stuk

1) die officieel door de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan de Koning zijn gezonden,
2) die door Wappers Melis aan het ministerie van Koloniën zijn overgegeven, ter gedeeltelijke 
voldoening aan de hem in Nederlands-Indië opgedragen last om de aldaar genomen maatregelen 
bij het gouvernement in het Moederland te verdedigen, z.j.

228 Brief van de secretaris van Staat mr. J.G. Baron de Mey van Streefkerk aan de 
gewezen gouverneur-generaal van Nederlands-Indië Baron Van der Capellen 
betreffende diens verlangen verantwoording af te leggen over zijn bestuur. 
(Afschrift.)
1829 1 stuk

229 Rapport van W.N. Servatius aan de commissaris-generaal van Nederlands-Indië 
over het verrichtte ter kuste van Celebes onder Makassar, sinds de verschijning in 
juli 1824 ter hoofdplaats van het Nederlands etablissement aldaar van de nu 
afgetreden gouverneur-generaal.
1827 1 band
Exh. 27 januari 1827 no.13. Buiten gemerkt: "No.57"

230 Kaart van het zuidelijk schiereiland van Celebes, getekend door de kadet-ingenieur 
M. van der Ried.
c.1830 1 stuk

231 Minuut-rapport van een dienstreis door de commissaris-generaal Du Bus de 
Gisignies ondernomen op Java.
z.j. 1 omslag
Vel 1-27. Niet eigenhandig.

232 "Korte verhandeling betrekkelijk de Nederlandsche Bezittingen om de West van 
Indië, waaronder begrepen worden alle de kantoren zoo in Bengalen als ter kuste 
van Coromandel in Malabaar gelegen",
nà 1825 1 band

233 "Consideratiën over Nederlands Indiën en deszelfs aangelegenheden. April 1827" 
door Heukevlugt. (Gelijktijdig afschrift.)

1 band

234 Geheime brief van de minister van Justitie Van Maanen aan de commissaris-
generaal van Nederlands-Indië betreffende het verblijf op Java van P.M. Bouwens 
van der Boyen. Met retroacta.
1828 1 omslag
Zie no.88.

235 "Tadjoe Salatin", aanvankelijk geschreven in het Maleis door Imam Bochari 
(afkomstig uit Djohore), vertaald in het Javaans door R.D. Titisestro in opdracht van 
de Panembahan en kolonel der Pamekassanse hulptroepen Mangkoeadiningrat en 
door tussenkomst van de directeur van 's Landsmiddelen en domeinen J.J. 
Kruseman opgedragen aan de commissaris-generaal Du Bus de Gisignies.
c.1828 1 band
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In 1827 vertaalde P.P. Roorda van Eysinga het oude Maleise handschrift van Bochari van Djohor, de 
Kitab Tadjoe Salatin in het Nederlands, onder de titel: "De kroon aller koningen", gedrukt te Batavia 
ter Landsdrukkerij. Later verschenen Javaanse vertalingen. Zie de Catalogus der Koloniale 
Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië en het 
Indisch genootschap door G.P. Rouffaer en W.C. Muller, onder Bochari p. 273 no.71, 's-Gravenhage 
1908. (Mededeling van dr. J. Voorhoeve, secretaris der bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde.)

236 Ingekomen stukken betreffende een geschil tussen J.H.Bletterman, Nederlands 
consul voor China en S. van Caneghem, Nederlands vice-consul aldaar.
1826-1829 1 omslag

237 Verhandeling van R. Fullerton over de zeeroverij in de Indische Archipel, naar 
aanleiding van een brief van de resident van Singapore van 3 september 1828 en 
art.5 van het Nederlands-Brits verdrag van Londen van 17 maart 1824. (Vertaald 
afschrift.)
1828 1 omslag

238 Rapport van de ambtenaar A.v.d.Jagt Pz. belast met het opnemen van de Kokos of 
Keeling Eilanden,
1829 1 omslag
De bijlagen ontbreken gedeeltelijk.

239 Stukken betreffende een aantijging van Engelhard tegen De Bruijn Prince als 
secretaris van boedelmeesteren te Batavia.
1826-1827 en z.j. 1 omslag

240 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het Genootschap van 
Waterloo te Batavia. Met retroactum van 1821.
1826-1829 1 omslag
In 1826 te Batavia opgericht door Burggraaf Du Bus de Gisignies als tak van het Genootschap van 
Waterloo te Brussel onder sanctie van Prins Frederik der Nederlanden; de commissarisgeneraal was 
voorzitter.

241 Ingekomen brief van de Natuurkundige Commissie te Batavia betreffende het 
verzenden naar Nederland aan boord van Zr.Ms. fregat Bellone van voorwerpen van
natuurlijke historie.
1830 1 stuk

242 Verspreide aantekeningen van Du Bus de Gisignies e.a.
1827-1829 en z.j. 1 omslag

243 Brief aan de directeur van 's Lands producten en civiele magazijnen van de 
pakhuismeester van de kleding, provisie en arak magazijnen.
1828 mei 12 1 omslag

244 "Staat van vergelijken tusschen de restanten bij de boeken van de provisie en arak 
pakhuizen voortloopende en die door de ondergeteekenden opgenomen", 
opgemaakt door J.C.Goldman(?).
1828 1 stuk

245 Opgaven van afmetingen en prijzen van planken, balken enz.
z.j. 1 omslag



2.21.035 Bus de Gisignies, du 27

l. Ambtenaren.

L. AMBTENAREN.

246 Stamboek van 201 personen van burgerlijk- en militair overheidspersoneel in 
Nederlands-Indië, bijgewerkt tot
c. 1825 1 band

247 Stukken betreffende de dienststaten der ambtenaren en geëmployeerden bij de 
directie der landelijke inkomsten en directe belastingen.
1826 1 omslag
Exh. 22 maart 1826 no.2.

248 Tractements-staten voor de residentie Batavia over
januari 1826 1 band met 3 losse stukken

249 Nominatieve staten der ambtenaren en geëmployeerden in de residenties, 
ingezonden krachtens aanschrijving van de commissaris-generaal van 9 maart 1826
no.20.
1826 1 band

250 Dienststaten der hoofdambtenaren in de gouvernementen en residentiën op en 
buiten Java en der ambtenaren en geëmployeerden bij het algemeen bestuur te 
Batavia.
1826 1 omslag
Behorend bij exh. 22 maart 1826 nos.1, 3 en 4.

251 Bij de commissaris-generaal van Nederlands-Indië, krachtens zijn geheime 
aanschrijving van 14 maart 1826 no.15, ingekomen brieven met nominatieve staten 
van ambtenaren en geëmployeerden der respective directiën en departementen.
1826 1 band
"B e no.3. Van no.31 tot en met 53".

252 Nominatieve staten der ambtenaren en geëmployeerden in de Buitenbezittingen, 
ingezonden door de gouverneurs en residenten.
1826 1 band

253 Kwijtingsbrieven voor pensioenen, ontvangen van de gouverneurgeneraal te 
Batavia, meest door gewezen personeel uit de gewezen residentie Chinsurah.
1828 1 omslag

254 Lijst der op wachtgeld gestelde ambtenaren in Nederlands-Indië van
1818-1828 1 band

255 "Registre du personnel de Javä. Korte beoordelingen, in het Frans gesteld, van 
gouvernements-ambtenaren, residenten e.a. van Nederlands-Indië omstreeks
1828 1 omslag

256 "Ontwerp van klassificatie der civiele ambtenaren, met betrekking tot de 
pensioenen aan dezelven te verleenen", behorend bij de voordracht der 
Nederlands-Indische regering van
22 april 1829 no.658 1 omslag
"Behoort bij 24 April 1829 no.2".

257 Alfabetische lijst van gouvernements-ambtenaren.
z.j. 1 stuk
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m. Begroting.

M. BEGROTING.

258 Stukken betreffende het vaststellen der begroting van Nederlands-Indië voor 1819. 
(Afschriften van nà 1819.)
1819 1 omslag

259 Vergelijkende staat der begrotingen van uitgaven over Nederlands-Indië over de 
jaren 1819-1825.
z.j. 1 katern

260 Algemene begroting van inkomsten en uitgaven van Nederlands-Indië over het jaar 
1820, opgemaakt door de Hoofd Directie van Financiën te Batavia. (Afschrift.)
1820 1 stuk
"A no.2".

261 Missive van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan de minister voor het
Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën betreffende de 
begroting van inkomsten en uitgaven van Nederlands-Indië voor het jaar 1820. 
(Afschrift.)
1820 1 stuk

262 Stukken betreffende de begroting van Nederlands-Indië voor 1821.
1821 1 omslag
"A no.3".

263 Briefwisseling van de minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid 
en de Koloniën met de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië betreffende de 
algemene begroting van uitgaven en inkomsten van Nederlands-Indië over het 
dienstjaar 1822. (Afschriften).
1822 1 omslag

264 "Begrooting van inkomsten en lasten voor Nederlandsch Indië over het dienstjaar 
1823".

1 stuk

265 Begroting van inkomsten en lasten vallend op het eiland Java en Madoera voor het 
dienstjaar
1823 1 stuk

266 Missive d.d. 17 februari 1824 van de secretaris van Staat, gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië, Baron Van der Capellen, aan de minister voor het Publieke 
Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, inzendend de begroting van 
inkomsten en uitgaven van Nederlands-Indië over 1823.
1824 1 omslag
Exh. 23 augustus 1824 no.51 van het ministerie voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid 
en de Koloniën.

267 Stukken betreffende de algemene begroting van inkomsten en lasten in 
Nederlands-Indië voor het dienstjaar 1824.
1824 en z.j. 1 omslag
"A no.9".

268 "Algemeene begrooting 1825. AIII. Zamentrekking der inkomsten onder elk 
bijzonder hoofd der begrooting zooals dezelve in elke residentie in Nederlandsch 
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Indie zijn begroot".
z.j. 1 band

269 Stukken betreffende de algemene begroting voor Nederlands-Indië voor het 
dienstjaar 1825.
z.j. 1 pak

270 Extract uit de resolutie van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 21 
november 1825 no. 2 betreffende het aanbrengen van bezuinigingen op de 
begroting van 1825.
(1825) 1 band

271 Stukken betreffende de algemene en speciale begroting voor Nederlands-Indië 
voor 1826.
z.j. 1 pak

272 Buitengewone begroting van 1826, door de directeur-generaal van Financiën C.M. 
Baumhauer ingezonden
1828 1 bandje

273 Ingekomen missive van de directeur-generaal van Financiën, inzendend afschrift 
der vijfjarige begroting van inkomsten en uitgaven van alle Buitenbezittingen over 
de dienstjaren 1826 tot en met 1830.
1829 1 pak
Aanwezig de staten A-I, evenwel niet volledig.

274 Stukken betreffende de vijfjarige begroting voor Nederlands-Indië voor 1826-1830.
1828 en z.j. 1 pak

275 Missiven van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië aan de minister voor 
de Marine en Koloniën betreffende de vijfjarige en speciale begrotingen over geheel
Nederlands-Indië van 1826-1830. (Afschriften.)
1829 1 band

276 Stukken betreffende de vijfjarige raming der inkomsten voor de residenties op Java 
en Madoera van 1826-1830.
z.j. 1 omslag

277 Stukken betreffende de vijfjarige begroting 1826-1830 en de speciale begroting 
1827-1828 voor Zr.Ms. koloniale marine.
1828 1 omslag

278 Stukken betreffende de baten en lasten der eerste afdeling Java en Madoera over 
1825, in vergelijking gebracht met die van 1827.
1829 1 omslag

279 Stukken betreffende de speciale begroting voor Nederlands-Indië voor 1827.
1828 en z.j. 1 omslag

280 Brief aan Burggraaf Du Bus de Gisignies van een marineman aan boord van het 
schip Bellone op zee betreffende aanmerkingen op de begroting van de koloniale 
marine.
1827 1 omslag
De naam van de schrijver is onleesbaar.



30 Bus de Gisignies, du 2.21.035

281 Missive van de luitenant-gouverneur-generaal aan de commissarisgeneraal over 
Nederlands-Indië betreffende een naar de begroting en de boeken van 1827 
opgemaakte staat van werkelijke inkomsten in vergelijking met de raming der 
uitgaven.
1829 1 omslag

282 Speciale begroting voor het dienstjaar 1827, achtste hoofdstuk Departement van 
Oorlog.
z.j. 1 band

283 Staat der werkelijke inkomsten der derde afdeling Makassar enz. gedurende het 
jaar 1827, vergeleken met de daarvoor bij de raming opgebrachte sommen.
z.j. 1 stuk

284 Stukken betreffende de speciale begroting voor Java en Madoera voor het 
dienstjaar 1828.
1828 en z.j. 1 omslag

285 Stukken betreffende de staat van baten en lasten der eerste afdeling Java en 
Madoera over 1825 in vergelijking gebracht met die van 1828.
z.j. 1 omslag

286 Stukken betreffende de baten en lasten der eerste afdeling Java en Madoera in 
1828.
z.j. 1 omslag
Gemerkt: B-E.

287 "Dienstjaar 1828. Departement van Oorlog. Balancen van ontvangsten en uitgaven 
met bijlagen", opgemaakt door de kolonel, inspecteur en chef der militaire 
administratie, chef der vierde afdeling van de algemene staf, Timmermans.
1830 1 band

288 Stukken betreffende de buitengewone begroting voor Nederlands-Indië voor het 
dienstjaar 1828 tot het voeren van de oorlog op Java, opgemaakt door de directeur-
generaal van Financiën C.M. Baumhauer.
z.j. 1 omslag

289 "VIII Hoofdstuk. Departement van Oorlog. Begrooting der kosten van den oorlog 
over 't jaar 1829", opgemaakt door de secretaris bij de Generale Directie van 
Financiën.
(1828) 1 band

290 "Nota van adstructie op de buitengewoone begrooting van uitgaven ten dienste der
Koloniale Marine, over het dienstjaar 1829, welke beschouwd worden voort te 
vloeijen uit en in verband staande met den oorlog op Java", door de kapitein ter zee
kommandant en directeur van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië A.W. de Man. 
(Afschrift.)
1828 1 band

291 Staat betreffende de buitengewone begroting voor Nederlands-Indië voor het 
dienstjaar 1829 tot het voeren van de oorlog op Java, opgemaakt door de directeur-
generaal van Financiën C.M. Baumhauer.
z.j. 1 stuk
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292 Bijlagen behorend bij de missive aan de minister voor de Marine en Koloniën van 31
december 1829 La W 6 betreffende de begroting van Nederlands-Indië voor het 
dienstjaar (Afschriften.)
1829 1 band

293 Begroting van uitgaven voor de oorlog op Java voor het dienstjaar 1830, opgemaakt
door de inspecteur en chef der militaire administratie, chef der vierde afdeling van 
de algemene staf, Timmermans.
1829 1 band

294 Stukken van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië betreffende 
begrotingen.
1830 1 omslag

295 Stukken betreffende de begroting voor 1831 van het Departement van Oorlog van 
Nederlands-Indië.
1830 1 omslag

296 Stukken betreffende de vijfjarige begroting van Nederlands-Indië over de 
dienstjaren 1831-1835, bij de commissaris-generaal ingezonden door de directeur-
generaal van Financiën C.M. Baumhauer en door de algemene secretaris.
1830 1 pak

297 Brief van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië Du Bus de Gisignies te 
Buitenzorg aan de luitenant-gouverneur-generaal te Batavia over de vijfjarige 
begroting 1831-1835 van het gouvernement Makassar en onderhorigheden. 
(Afschrift.)
1829 1 omslag

298 Aantekening van Du Bus de Gisignies betreffende de vijfjarige begroting voor 1831-
1835.
z.j. 1 stuk

299 Stukken betreffende de begroting van uitgaven en raming van inkomsten der 
residenties op en buiten Java en Madoera over de dienstjaren 1831-1835.
1829 1 pak
Alfabetisch gerangschikt naar de residenties. Sommige stukken zijn gericht aan "de Luitenant 
Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië te Bataviä.

300 Vergelijkende staten tussen de ramingen van inkomsten en begroting van lasten 
van Java en Madoera en van de bezittingen buiten Java en Madoera over de jaren 
1826 tot 1830 en die over de jaren 1831 tot 1835.
1829-1830 en z.j. 1 omslag
Hierbij een nota van Du Bus de Gisignies z.j.

301 Stukken betreffende de vijfjarige begroting over de jaren 1831-1835 voor het 
Maritiem Etablissement op het eiland Onrust, ingezonden bij de commissaris-
generaal door de luitenantgouverneur-generaal.
1830 1 omslag

n. Geldmiddelen.

N. GELDMIDDELEN.

302 Staat van inkomsten van Nederlands-Indië over de jaren 1817 tot en met 1824, 
opgemaakt door de directeur-generaal van Financiën.
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1829 1 katern

303 "Staat Rekening van het Gouvernement Generaal van Nederlandsch-Indië over het 
dienstjaar 1825, opgemaakt uit de Algemeene Boeken" door de boekhouder bij de 
generale directie van Financiën. (Afschrift.)
Na 1825 1 band

304 Rapport van de boekhouder bij de generale directie van Financiën, De Linge, aan de 
directeur-generaal van Financiën betreffende de financiële staat van Nederlands-
Indië, opgemaakt uit de algemene boeken, op 31 december 1825. (Afschrift.)
1828 1 stuk

305 "Staten der Balancen, Baten en Lasten en Staatrekeningen over Nederlandsch Indië 
1826",
1828 1 band

306 Missive van de directeur-generaal van Financiën C.M.Baumhauer aan de 
commissaris-generaal van Nederlands-Indië over de geldelijke toestand in het 
aflopende jaar.
1827 1 stuk

307 Rapport aan de Koning van de minister voor de Marine en Koloniën van 14 
december 1827 La H no.84 naar aanleiding van de brieven van 16 juni 1827 La K 4 en 
L 4 van de commissarisgeneraal van Nederlands-Indië over de geldelijke staat van 
Nederlands-Indië. (Afschrift.)

1 band
Dit rapport behoort bij de missive van 1 maart 1829 La H 1 x.

308 Minuut-nota van een medewerker van de commissaris-generaal van Nederlands-
Indië aan Burggraaf Du Bus de Gisignies, houdende "remarques sur le rapport du 
ministre au Roi, du 14 Decembre 1827 La H no.84".
1828 5 vellen in 1 omslag
Uit het archief der Algemene Staatssecretarie (inv.no.5705) blijkt, dat de missive van 14 december 
1827 La H 4 van de minister van Koloniën aan de Koning handelt over de staat der Indische financiën,
naar aanleiding van drie rapporten van de commissaris-generaal van 16 juni 1827 La K 4, L 4, M 4.

309 Nota van de schuld der Nederlands-Indische kas aan het ministerie voor de 
Koloniën in Nederland, voor zover die in Indië bekend is op 31 mei 1827. Met een 
nota van geleende gelden, met aantoning van hetgeen daarop tot en met 31 mei 
1826 is afbetaald.
z.j. 2 stukken

310 Afschrift van het rapport van de minister voor de Marine en Koloniën Elout aan de 
Koning van 31 mei 1828 geheim La H no. 119k betreffende de Indische 
geldmiddelen.
(1828) 1 band

311 Nota van aanmerkingen van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië op 
het rapport van de minister voor de Marine en Koloniën van 31 mei 1828 La H 
no.119k aan de Koning over de geldelijke staat van Nederlands-Indië.
(1829) 1 stuk
"Behoort bij 1 maart 1829 La H 1 x".

312 Missive van de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië aan de 
commissaris-generaal over Nederlandsch-Indië betreffende de staat van 's lands 
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geldmiddelen ultimo december 1828. (Afschrift.)
1829 1 stuk

313 "Staat Rekening over Nederlandsch Indië" over het dienstjaar 1828, opgemaakt 
door de boekhouder bij de Generale Directie van Financiën H.J. Meynderts. 
(Afschrift.)
1829 1 stuk

314 Generale staten der inkomsten en uitgaven van Nederlands-Indië over 1828.
z.j. 1 omslag
Nos. 2-5.

315 Stukken betreffende de vergelijking tussen de stand der Nederlands-Indische 
geldmiddelen onder ultimo 1825 en die van ultimo 1828. (Afschriften.)
1829 1 omslag

316 "Aantooning van alle uitgaven door het Ministerie voor de Koloniën en het 
Amortisatie Syndicaat gedurende 1826, 1827 en 1828 voor rekening der Indische kas
gedaan, alsmede de middelen waaruit dezelve zijn bestreden" (afschrift), ingediend 
door de secretaris der Generale Directie van Financiën.
1830 (?) 1 stuk

317 Duplicaat-brief van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië aan de 
minister voor de Marine en Koloniën, aanbiedend een missive van de Generale 
Directie van Financiën betreffende een overzicht van de staat van 's lands 
geldmiddelen op 31 december 1828 over geheel Nederlands-Indië.
1830 1 stuk
Getekend, maar niet verzonden.

318 Ingekomen brieven en minuut van een uitgaande brief van de commissaris-
generaal over Nederlands-Indië betreffende de geldelijke staat van Nederlands-
Indië,
1828-1829 1 omslag

319 Nota over de inkomsten en uitgaven van Nederlands-Indië over de jaren 1822-1829.
(1829) 1 stuk

320 Maandelijkse rapporten van de directeur der comptabiliteit en algemene 
boekhouding, later van de directeur-generaal van Financiën, betreffende de door 
de commissaris-generaal gewenste vermindering van uitgaven, opgemaakt 
krachtens besluit der hoofddirectie van Financiën van 2 juni 1826 no.16.
1826-1829 1 pak

321 Rapport van de directeur van 's Lands Middelen en Domeinen, Kruseman, van 's 
Lands Producten en Civiele Magazijnen J.C. Reynst en van de directeur-generaal van
Financiën C.M. Baumhauer aan de luitenant-gouverneur-generaal over 
Nederlandsch-Indië.
1829 1 omslag

322 "Staat der betaalde schulden ten laste van vroegere dienstjaren tot op ultimo 
december 1825 uit de buitengewone middelen sedert 1825 uit Nederland 
ontvangen dan wel in Nederland zelve betaald uit de Leening van 2o/m, opgemaakt
ingevolge aanschrijving van den directeur generaal van Financien d.d. 29 mei 1829 
no.51".
z.j. 1 stuk
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323 Minuut-nota van de commissaris-generaal over het stelsel der landrenten, 
behorend tot de missive aan de minister van Koloniën van 30 november 1829 La M 
6 x.
(1829) 1 band

324 Stukken betreffende het rapport over de landrenten.
1818-1829 1 omslag

325 Bijlagen behorend bij het rapport van de commissaris-generaal aan de minister 
(voor de Marine en Koloniën) over de belasting op collaterale successie van
31 december 1829 La H 7 1 band
De bijlagen lopen van 1827-1829.

326 "Duplikaten der onderscheiden staten en rapporten aan den inspecteur van 
Financiën, De Linge, voor zijn vertrek naar Nederland verstrekt".
1829 1 pak
Hierbij een uitvoerig "Rapport over den staat van den landbouw en de daarmede verbondene 
fabrieken en andere takken van nijverheid, in hoofd baljuwage van Batavia, over het jaar 1829".

327 Verspreide stukken betreffende de geldmiddelen van Nederlands-Indië.
1829-1830 en z.j. 1 omslag

328 Bij de commissaris-generaal Du Bus ontvangen brieven van de directeur-generaal 
van Financiën te Batavia.
1829-1830 1 omslag

329 Duplicaat-brieven aan Burggraaf Du Bus de Gisignies van vermoedelijk een 
bankiershuis te Fort William, o.a. betreffende betaling van salarissen van personeel 
der Nederlandse en Engelse koloniën in Zuid-Oost-Azië krachtens het Nederlands-
Brits verdrag van Londen van 17 maart 1824.
1828 1 omslag
De namen der firmanten of handelsagenten zijn moeilijk leesbaar.

330 Brief van H.J. Meynderts aan de commissaris-generaal betreffende de overname 
der kolonie Nederlands-Indië uit handen van het Britse tussenbestuur in 1816 en de 
kaspositie van het gouvernement.
1829 1 omslag

331 Ingekomen stukken betreffende de verkochte goederen en erven, gelegen op Java, 
sedert 1 januari 1826.
1829, 1830 1 omslag

332 Algemeen overzicht der verpachtingen op de eilanden Java en Madoera over de 
jaren 1826 en 1827, opgemaakt door de provisionele directeur van 's Lands 
middelen en domeinen J. Kruseman.
1827 1 stuk

333 "Staten der balancen, baten en lasten en staatsrekeningen over de 1e afdeling, Java 
en Madura 1827", opgemaakt door de inspecteur der Financiën. (Afschrift.)

1 band

334 Ingekomen stukken betreffende een concept-wet op de inkomende en uitgaande 
rechten voor de westkust van Sumatra en voor Java en Madoera.
1828-1829
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335 Ingekomen missiven van de directeur-generaal van Financiën betreffende bij 
onderscheiden residenten op Java en Madoera aanwezige gelden en goederen in de
civiele magazijnen.
1829 1 omslag

336 "Gedetailleerde opgave van de controleurs en surnumeraire ambtenaren der 
landelijke inkomsten op Java", opgemaakt door de directeur van 's Lande middelen 
en domeinen. Met 2 staten van kontroleurs en surnumeraire ambtenaren der 
landelijke inkomsten.
1829 en z.j. 1 omslag

337 Ingekomen missiven van de directeur-generaal van Financiën betreffende 
kasgelden in de residenties op Java en Madoera.
1829 1 omslag

338 Verklaring van J.D. Boutet te Brussel, gewezen medehuurder van de landen 
Mandiro, Boeloet en Sempoe op Java, dat hij aan de commissaris-generaal over 
Nederlands-Indië vier duizend geleende guldens zal terug betalen.
1827 1 stuk

339 Rapport aan de commissaris-generaal over Nederlands-Indië van de commissie 
benoemd bij zijn besluit van 4 augustus 1826 no.1 betreffende een memorie 
omtrent de financiën van Van Sevenhoven. (Afschrift.)
1827 1 band
Zie no.76.

340 Briefwisseling met de hoofddirecteur van Financiën, Goldberg, over het omwisselen
van geldswaarden door de ontvanger Blok.
1826, 1828 1 omslag

341 Ingekomen missive van de resident van Soerabaia Van Haak, betreffende de 
beschuldiging tegen de gewezen controleur der landelijke inkomsten te Sidaijoe, P. 
de Bruijn, dat hij de belasting op de bouwlanden in Grisse, Lamoongan en Sidaijoe 
zeer bezwaarlijk geregeld zou hebben. Met 32 bijlagen van 1826-1828.
1829 1 band

o. Handel.

O. HANDEL.

342 "Verslag van den handel, scheepvaart en inkomende en uitgaande regten op Java 
en Madura, in het jaar 1825. Gediend aan Zijne Excellentie den Kommissaris 
generaal over Nederlandsch-Indië, door J. Kruseman, provisionele directeur van 's 
Lands middelen en domeinen". (Gedrukt.)
1826-1827 1 band

343 Fragment van een in het Frans gestelde memorie, met tekstuele veranderingen 
door de commissaris-generaal Du Bus de Gisignies betreffende een nota van 
Kruseman aangaande de handel van Nederlands-Indië in 1825 en 1826.
z.j. 2 vellen in 1 omslag

344 "Verslag van den handel, scheepvaart en inkomende en uitgaande regten op Java 
en Madura, in het jaar 1826", uitgebracht aan de commissaris-generaal van 
Nederlands-Indië door de directeur van 's Lands Middelen en Domeinen J. 
Kruseman. (Gedrukt.)
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1828 1 stuk

345 "Verslag van den handel, scheepvaart en inkomende en uitgaande regten op Java 
en Madura, in het jaar 1828, gediend aan Zijne Excellentie den Minister van Staat, 
Kommissaris Generaal over Nederlandsch Indië, door J. Kruseman, directeur van ' 
Lands Middelen en Domeinen". (Gedrukt.)
1829 1 band

346 Duplicaat van voorgaand nummer.

347 "Lit. A" "Aantooning der, gedurende de drie laatst verloopene jaren voor rekening 
van het Indiesch Gouvernement uit Nederland aangebragte goederen", opgemaakt 
krachtens missive van de commissaris-generaal van Met vier bijlagen.
8 maart 1826 no.13. (1826) 1 omslag

348 Brief van Dr.H. Macklot te Buitenzorg, de commissaris-generaal aanbiedend de 
proeven van enige der voornaamste handelsartikelen van de kust van Nieuw-
Guinea.
1830 1 stuk

p. Kranten.

P. KRANTEN.

349 Javasche Courant.
1828 1 lias
Nos. 73-74, 86-91, 93-102, 105-106, 108-155.

350 Javasche Courant.
1830 1 pak
Nos. 11-154; de nos. 41, 42, 44, 58-67, 73, 93-95, 108-113, 127, 139, 141, 144 ontbreken.

351 Javasche Courant.
1831 1 pak
Nos. 1-156; de nos. 6, 18-29 ontbreken.

352 Javasche Courant.
1832 1 pak
Nos. 1-154; de nos. 25-29, 31-39, 99, 145 ontbreken.

353 Javasche Courant.
1833 1 pak
Nos. 1-118, 120-129. No. 79 is beschadigd.

354 Javasche Courant
1834 1 pak
Nos. 1-104.

355 Javasche Courant.
1835 1 pak
Nos. 2-5, 33-73, 84-86, 96-104.

356 Javasche Courant.
1836 1 omslag
Nos. 29-37.

357-362 "Algemeene prijskrant van koopmanschappen, specien, wissels en assurantie-
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premien; uitgegeven door H. Blikman, kantoor-boekverkooper op den Dam bij den 
Vijgendam, No.23" te Amsterdam.

6 banden
357 1826 van 4 september af.
358 1827
359 1827
360 1828
361 1828
362 1829 tot en met augustus 10.

363 Nederlandsch Indisch Handels-blad. No. 1 van
16 december 1828 1 stuk

364 Nederlandsch Indisch Handels-blad.
1828 2 banden
Dubbel. Begint met 16 december 1828. Nos.1-2. No. 1 wijkt af van dat in no. 363.

365 Nederlandsch Indisch Handelsblad.
1829 1 band en 1 los nummer
Nos. 3-21 en no.22.

366 Nederlandsch Indisch Handelsblad.
1830 1 pak
Nos. 1-4, 7, 11-13, 15, 19-23.

367 Bataviasche Courant.
1825-1827 1 pak
1825 no.26; 1826 4 en 9 februari; 5 juli; 1827 nos. 1-4, 12-39, 50-60, 70-84, 102-125, 127.

368 Bataviaasch Advertentieblad.
1826-1827 1 omslag
1826 no.10, 1827 nos. 1-3, 9-10, 12-13.

q. Kultures.

Q. KULTURES.

369 Rapport van president en leden der Hoofd-Commissie van Landbouw aan de 
commissaris-generaal betreffende de bij de Commissie ontvangen adviezen der 
onderscheidene subcommissies van landbouw sedert 9 april 1827. (Afschrift.)
1827 1 omslag

370 "Algemeen verslag wegens den staat van den landbouw, over het jaar 1828; 
ingediend aan Zijne Excellentie den burggraaf Du Bus de Gisignies, minister van 
staat, kommissaris-generaal over Nederlandsch Indië, door de hoofdkommissie 
van landbouw, (Gedrukt.)
1829" 1 bandje
3 exemplaren, in omslag.

371 "Algemeen verslag wegens den staat van den landbouw over het jaar 1829 aan Zijne
Excellentie den Luitenant Generaal Gouverneur Generaal over Nederlandsch Indië". 
(Niet ondertekend; minuut en niet-gewaarmerkt afschrift.)
z.j. 2 exemplaren in omslag

372 Stukken betreffende het etablissement voor de landbouw in de afdeling Krawang 
en de bannelingen aldaar die dwangarbeid verrichten.
1829 1 omslag
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373 Ingekomen stukken betreffende het van regeringswege verpachten van de 
amfioenteelt op Java.
1826-1829 en z.j. 1 omslag

374 Rapport van de hoofdcommissie van landbouw te Batavia aan de commissaris-
generaal over Nederlands-Indië omtrent kultuur der nopal plant en van het 
cochinille insekt te Buitenzorg. (Afschrift.)
1829 1 stuk

375 Stukken betreffende de van Riouw uitgevoerde gambier over 1820-1828.
(c.1829) 1 omslag
Gambier = plantenextract.

376 Bijlagen behorende bij de missive van de commissaris-generaal aan de minister 
voor de Marine en Koloniën van 28 november 1829 La L 6 betreffende de 
koffiecultuur in de Preanger Regentschappen. (Afschriften.)

1 band

377 Ingekomen stukken betreffende de koffiecultuur in Nederlands-Indië.
1829-1840 1 omslag

378 "Staat der naar Nederland gezondene specerijen ten gevolge der resolutie van de 
Indische Regering" van 17 oktober 1828 no.6, opgemaakt door de directeur van 's 
Lands producten en civiele magazijnen te Batavia J.C. Reynst. (Gelijktijd afschrift.)
1829 1 stuk

379 Ingekomen stukken van de inspecteur der cultures op Java, Diard, betreffende de 
steenkolenvoorziening van Nederlands-Indië.
1827-1828 1 omslag

380 Ingekomen stukken betreffende staten van verkoop van zout op Java en Madoera.
1829-1830 1 omslag

381 Triplicaat-"Verslag van het middel van het zout in Nederlandsch Indië", opgemaakt 
door de directeur van 's Lands produkten en civiele magazijnen, J.C. Reynst. Met 
bijlagen.
1829 1 band
Het geheel zijn "Bijlagen, behoorende tot de missive aan den Minister voor de Marine en Koloniën 
d.d. 30 November 1829 La N 6".

r. Marine.

R. MARINE.

382 Staten der in- en uitgeklaarde schepen in het Koninkrijk der Nederlanden over 
(Gedrukt.)
1825-1827 4 stukken

383 Stukken betreffende de instructie voor de kapitein ter zee Dibbetz, commandant 
van Zr.Ms. fregat Bellona, bestemd voor Oost-Indië.
1825, 1830 1 omslag

384 Beknopt verslag der verrichtingen van de schout bij nacht wnd. Raad van Indië J.J. 
Melvill van Carnbée als bevelhebber van het Nederlands eskader en als 
commandant en directeur van Zr.Ms. zeemacht in Oost-Indië gedurende 1822-1827.
(Afschrift.)



2.21.035 Bus de Gisignies, du 39

1827 1 band

385 Stukken betreffende een vordering van W.J. Gebhart, ter reederij van de 
Nederlandse bark "Goede intentie", op de resident van Timor, J.A. Hazaart. 
(Afschriften.)
1829 1 omslag

386 Verspreide rapporten van de havenmeesters van Anjer en Batavia.
1826-1829 1 omslag

387 Ingekomen rapporten van de havenmeester van Batavia.
1828 1 band

388 Ingekomen rapporten van de havenmeester van Batavia,
1829 1 band

389 Rapporten van de havenmeester van Semarang betreffende schepen en vaartuigen 
aangekomen ter reede, enz.
1826-1827 1 pak

390 Ingekomen rapporten van de havenmeester van Semarang.
1828 januari-december 31 1 band

391-393 Ingekomen rapporten van de havenmeester van Soerabaya betreffende schepen en
vaartuigen aangekomen ter reede enz..
391 1827, 1 pak
392 1828, 1 band
393 1829, 1 band

s. Militaria.

S. MILITARIA.

394 Aantekeningen van Du Bus de Gisignies betreffende "troupes qui se trouvoient aux 
indes orientales avant le ler janvier 1818",
z.j. 1 stuk

395 Generale rapporten van de onderinspecteur der derde grote militaire afdeling 
Timmermans aan de inspecteur en chef der administratiën van het leger in 
Nederlands Oost-Indië wegens de bevinding van de administratie bij de korpsen 
militaire hospitalen en militaire magazijnen van kleding en kazernering over de 
jaren 1822-1825,
1823-(1826) 1 omslag
Exh. 28 november 1826 no.29.

396 Ingekomen brieven van generaal-majoor Van Geen, commandant der troepen op 
Java en stukken hem betreffende.
1826 en z.j. 1 omslag

397 Rapport van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië aan de minister voor 
de Marine en Koloniën betreffende het herstel van rust en orde in de Vorstenlanden
op Java d.d. (Gelijktijdig afschrift.)
6 juli 1827 1 band
La Z 4

398 Ingekomen brieven van de onderinspecteur der eerste klasse in de tweede grote 
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militaire afdeling, Timmermans,
1827-1828 en z.j. 1 omslag

399 Kopy-vertaling in duplo van het manifest van Radeen Ario Fammongang Sosra Adi 
Logo, gemachtigde van sultan Abdul Hamid, opvolger van de profeet Mohamed, tot
het voeren van de strijd voor de heilige godsdienst, uitgevaardigd te Radjakwessee.
1827 1 omsl

400 Ingekomen brieven van W. Stavers betreffende zijn briefwisseling met Mangon 
Dipoero betreffende het beëindigen van de opstand van Diepo Negoro tegen het 
Nederlands gezag.
1827 1 omslag

401 Stukken betreffende het voorgenomen terugroepen van luitenantgeneraal, 
luitenant-gouverneur-generaal De Kock naar Nederland, het voorgenomen 
opdragen van het opperbevel van het leger in Nederlands-Indië aan luitenant-
generaal Van Geen en diens eventuele vervanging door generaal-majoor Holsman, 
waarnemend chef van het Militair Departement te Batavia. (Meest afschriften.) Met
afschriften van brieven gericht aan majoor G. Holsman, kommandant van het korps
keizerlijk koninklijke rijdende artillerie te Batavia in 1811.
1827-1828 1 omslag

402 Stukken betreffende gesprekken met Kiay Modjo voor en na zijn gevangenschap in 
Batavia.
1827, 1829 1 omslag

403-405 Ingekomen rapporten over de aankomst van troepen, opgemaakt door de kapitein 
plaats majoor van Batavia,
1827-1830 3 banden
403 1827
404 1828
405 1829-1830

406 Afschriften van brieven, staten enz., gewaarmerkt door de onderinspecteur der 
eerste klasse in de tweede grote militaire afdeling Timmermans, genummerd 19, 
19bis, 21, 21bis, 22-35.
1826-1828 en z.j. 1 omslag
Vermoedelijk bijlagen bij een rapport van de commissaris-generaal van Nederlands-Indië aan het 
ministerie van Marine en Koloniën, exh. 10 juli 1828 no.3.

407 Missive van de waarnemend chef van het Militair Departement aan de 
commissaris-generaal betreffende de huzaren Adèle Joseph Boetz en Henri Ruelle. 
Met getuigschriften uit 1823 en 1826.
1828 1 omslag

408 Missive van de inspecteur en chef van de vierde afdeling van het militaire 
departement te Samarang, Timmermans, aan de commissaris-generaal van 
Nederlands-Indië betreffende de militaire administratie in de tweede grote 
militaire afdeling.
1828 1 omslag

409 Rapport aan de commissaris-generaal van Nederlands-Indië van de inspecteur en 
chef der militaire administratie en chef van de vierde afdeling van het militair 
departement, Timmermans, betreffende hetgeen sedert zijn bericht van 31 oktober 
1827 bij de militaire administratie in die afdeling was voorgevallen (triplicaat), met 
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de bijlagen 1-38.
1828 september 24 1 omslag

410 Stukken betreffende de strijd der Nederlands-Indische regering tegen de opstand 
van prins Dipo Negoro in de Vorstenlanden.
1828 1 pak
Merendeels afschriften van geheime stukken.

411 Particuliere brief aan de commissaris-generaal van Nederlands-Indië van de 
luitenant-gouverneur-generaal De Kock over het voortzetten van de oorlog tegen 
de opstandeling Dipo Negoro.
1828 september 13 1 stuk

412 Ingekomen stukken van luitenant-gouverneur-generaal De Kock en de commissaris
van het gouvernement aan het hof te Djocjacarta betreffende de muiteling Kiai 
Modjo en Diepo Negoro. (Afschriften.)
1828 1 omslag

413 Rapporten van de oud-gouverneur en directeur van Java's N.O. kust Engelhard, van 
kapitein Stavers, en van luitenant-gouverneur-generaal De Kock over de gevangen 
genomen Kyay Modjo.
1828-1830 1 omslag

414 Stukken betreffende het meningsverschil tussen de luitenantgeneraal luitenant-
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië De Kock en generaal-majoor Holsman 
betreffende het gebeurde te Meester Cornelis bij de overgave van die sterkte in 1811
aan de Britten.
1828 1 omslag

415 Stukken van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië betreffende 
meningsverschillen tussen generaal-majoor Holsman en luitenant-generaal 
luitenant-gouverneur-generaal De Kock.
1828 1 omslag

416 Rapporten ingekomen bij de waarnemend gouverneur-generaal van Nederlands-
Indië betreffende een Nederlandse expeditie naar Nieuw-Guinea in 1828. 
(Afschriften.)
1828 1 pak

417 Stukken betreffende het uitrusten van een expeditie tot het inbezit nemen van 
Westelijk Nieuw-Guinea. (Afschriften.)
1828-1829 1 omslag

418 Bijlagen 1-45 bij een (niet aanwezig) rapport van de inspecteur en chef der militaire 
administratie, chef der vierde afdeling van de algemene staf, Timmermans.
1828-1829 1 omslag

419 Verzoekschriften aan de commissaris-generaal over Nederlands-Indië van kolonel 
A.W. Senn van Basel en van J. Gebhard.
1828-1829 1 omslag

420 Request aan de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van J.S. 
Tielemann, majoor bij het regiment huzaren no.7, er tegen protesterend dat majoor
Morel de Tangry in rang boven hem is geplaatst.
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z.j. 1 stuk
Geschreven na 3 januari 1828.

421 Afschrift van de staat betreffende het verschil der kosten van onderhoud van 32 
manschappen op voet van oorlog gedurende de tijd van 30 dagen, in tegenstelling 
der kosten in het garnizoen te Amboina.
1829 1 stuk

422 Minuut-brief van de commissaris-generaal aan de minister voor de Marine en 
Koloniën betreffende het toekennen van beloningen aan militaire en burgerlijke 
ambtenaren, die zich in de oorlog op Celebes en Java hebben onderscheiden.
1829 juli 10 1 omslag
La W 3

423 Minuut-brief van de commissaris-generaal aan de minister voor de Marine en 
Koloniën betreffende het toekennen van beloningen aan militaire en burgerlijke 
ambtenaren.
1829 juli 10 1 omslag
La X 3

424 Missive van de kolonel waarnemend chef van de algemene staf aan de 
commissaris-generaal inzendend sterkte- en emplacementsstaten der Indische 
Landmacht enz.
1829 1 stuk
De bijlagen ontbreken.

425 Rapporten van de luitenant-gouverneur-generaal De Kock aan de commissaris-
generaal van Nederlands-Indië over het overlijden van generaal-majoor Bischoff en
de toestand van het leger op Java in de strijd tegen Dipo Negoro. (Afschriften.)
1829 1 omslag

426 Stukken betreffende de buitengewone vergadering der regering van Nederlands-
Indië onder voorzitterschap van de commissarisgeneraal te Buitenzorg gehouden 
op 18 juli 1829 betreffende het verzegelen en ontzegelen der papieren nagelaten 
door generaalmajoor Bischoff, benoemd commandant van het gehele leger in 
Nederlands-Indië en overleden op 7 juli 1829 te Tjianjor in de Preanger 
Regentschappen. 1829. Met brieven van de minister voor de Marine en Koloniën 
Elout aan gepensioneerd kolonel, later generaal-majoor B. Bischoff, benoemd 
bevelhebber van het leger in Nederlands-Indië.
1828 2 omslagen
Het laatste omslag in een portefeuille met opschrift: "Generaal Majoor Bischoff. Geheim".

427 Rapport aan de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van generaal-
majoor Holsman betreffende zijn inspectietocht naar Banjoemaas. (Afschrift.)
1829 1 stuk

428 Verzoekschrift van kolonel A.W. Senn van Basel aan de commissaris-generaal over 
Nederlands-Indië ter bekoming van een authentiek afschrift van een besluit van 
maarschalk Daendels uit 1810.
1829 1 stuk

429 Stukken van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië betreffende de 
bevordering van luitenant-kolonel Timmermans, inspecteur en chef der militaire 
administratie, tot kolonel.
1829-1830 1 omslag
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430 Bijlagen Litt. A-O bij een (niet aanwezig) rapport van de inspecteur en chef der 
Militaire administratie, chef der vierde afdeling van de algemene staf, 
Timmermans.
1829 1 omslag

431 Ingekomen missive van de chaf van het Militair Departement betreffende de 
formatie van de Indische armee en van het Militair Departement.
1829 1 stuk

432 Emplacements- en sterkte-staten van Zijner Majesteits troepen in Nederlands-
Indië, met opgave der mutaties van officieren.
1829-1830 en z.j. 1 omslag

433 Stukken betreffende het gevangen nemen van de opstandige Diepo Negoro op last 
van luitenant-generaal De Kock,
1830 1 omslag

434 "Generale zamentrekking onkosten van den oorlog op Java 2e kwartaal dienstjaar 
1829", door de inspecteur en chef der militaire administratie, chef der 4e afdeling 
van de algemene staf, Timmermans.
1830 1 omslag

435 Sterkte-staat der hulptroepen en barissans, dienstdoende in de tweede grote 
militaire afdeling, met opgaaf der kosten, opgemaakt door de inspecteur en chef 
der militaire administratie, chef der vierde afdeling van de algemene staf, 
Timmermans.
1830 1 stuk

436 Nominatieve staat der inlandse hoofden, die gedurende de Javaopstand door het 
Nederlands-Indisch gouvernement onderhouden worden, met opgaaf van het 
maandelijks bedrag, opgemaakt door de inspecteur en chef der militaire 
administratie, chef der vierde afdeling van de algemene staf, Timmermans.
1830 1 stuk

437 Minuut van een in het Frans gesteld rapport met bijlagen aan de commissaris-
generaal van Nederlands-Indië, om officieren en soldaten, die zich gedurende de 
Java-oorlog van 1825-1829 hebben onderscheiden, voor te dragen opgenomen te 
worden in de Militaire Willemsorde, naar aanleiding van voorstellen van luitenant-
generaal De Kock.
1830 en z.j. 1 omslag

438 Extracten uit het stamboek der officieren van de landmacht in Nederlands-Indië, 
folio 306-397.
z.j. 1 band

439 Alfabetische namenklapper op de stamboeken der officieren van de landmacht in 
Nederlands-Indië.
z.j. 1 band

440 Ingekomen rapporten van de residenten over de hospitalen op Java.
1827 juli-december 1 band

441 Sterktestaat der behandelde zieke manschappen in het garnizoenshospitaal te 
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Salatiga.
1827 1 stuk

442-443 Ingekomen rapporten over de hospitalen op Java.
1828, 1829 2 banden
442 1828
443 1829

t. Muntstelsel.

T. MUNTSTELSEL.

444 Koninklijk Besluit van 8 november 1815 no.39 betreffende de Javasche gulden. 
(Afschrift.)
1815 1 omslag
Gemerkt: "B no.1".

445 Geheim rapport van de directeur-generaal van het Departement van Koophandel 
en Koloniën aan commissarissen-generaal over Nederlands Oost-Indië betreffende 
het muntstelsel op Java van (Afschift.)
12 maart 1816 N 20 a/1 1 stuk
Gemerkt:"B no.2".

446 Stukken betreffende de publicatie van de commissarissen-generaal van 
Nederlands-Indië van 14 januari 1817 betreffende de regeling van het muntstelsel 
van Nederlands-Indië. (Afschriften.)
1817 1 omslag

447 Proclamatie van Sir Thomas Stamford Raffles, luitenant-gouverneur van Fort 
Marlborough, betreffende de vergelijkende waarde van diverse munten. (Afschrift 
en vertaling.)
1823 1 omslag

448 Missive van de secretaris van Staat, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 
Van der Capellen, aan de minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale 
Nijverheid en de Koloniën betreffende het aanmaken in Nederland van koperen 
duiten en koperen duitenplaatjes voor Nederlands-Indië. (Afschrift.).
1823 1 stuk
Gemerkt: "B no.8".

449 "Nota van eenige kooplieden te Batavia omtrent het "Indisch muntstelsel". 
(Afschrift van het ministerie voor de Marine en Koloniën.)
1824 1 omslag
Met potlood gemerkt: "l A 3".

450 Stukken betreffende het aanmunten van Java ropijen door de munt te Calcutta. 
(Afschriften.)
1824 1 omslag

451 Memorie voor Koning Willem I over het Nederlands-Indische muntstelsel, 
geschreven door Engelhard op het koninklijk paleis Het Loo. (Afschrift.)
1824 1 stuk
Gemerkt: "B no.4". Engelhard voltooide zijn memorie voor de Koning op 6 september 1824. Het stuk 
kreeg het exh. der Staatssecretarie van 2 oktober 1824 no.105 en werd toen naar het departement 
voor de Nationale Nijverheid en Koloniën om c. en a. gerenvoyeerd, waarna het definitief geborgen 
werd in het archief der Staatssecretarie onder La P2 geheim van 26 februari 1825.
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452 Stukken betreffende de resolutie van de gouverneur-generaal in rade van 3 
december 1824 betreffende het muntstelsel in Nederlands-Indië. (Afschriften, 
ingezonden door het ministerie van Marine en Koloniën.)
1824-1825 1 omslag

453 Verspreide stukken betreffende muntstelsel en geldzaken van Nederlands-Indië.
1824, 1829 1 omslag

454 Stukken betreffende de geldmiddelen van Nederlands-Indië, het muntstelsel aldaar
en de bij besluit van de gouverneur-generaal over Nederlands-Indië van 23 oktober 
1824 secreet La U benoemde commissie. (Afschriften door het ministerie voor de 
Marine en Koloniën.)
1824-1825 1 omslag

455 Rapport uitgebracht aan de gouverneur-generaal over het Nederlands-Indische 
muntstelsel, door de commissie benoemd bij zijn besluit van 23 oktober 1824 La U 
secreet. (Gelijktijdig afschrift.)
1825 december 16 1 band

456 Missive van de minister voor de Marine en Koloniën aan de gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië betreffende diens aanvrage om van Nederland uit zes miljoen
gulden Indisch kopergeld te bekomen. (Afschrift.)
1825 1 stuk
Gemerkt: "B 9 en 10".

457 Extract uit het register der handelingen en besluiten van commissarissen-generaal 
van Nederlands-Indië van 25 oktober 1816 en van het verbaal van het ministerie van
Koloniën van 18 februari 1825 no.14 geheim betreffende het muntstelsel in 
Nederlands-Indië sedert het oprichten der Oost-Indische Compagnie. (Afschriften.)

1 omslag
"B no.5".

458 Brief van de minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën, Elout, aan de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië over het Indische muntstelsel.
1825 maart 22, geheim no. 47 1 stuk
Gemerkt: "B no.6".

459 Rapport van de minister van Financiën, Appelius, en de vice-president van de Raad 
van State, Mollerus, aangaande een memorie van Wappers Melis, raad van 
Financiën, belast met een bizondere zending van de Hoge Regering van 
Nederlands-Indië betreffende de aldaar genomen maatregelen om in de geldelijke 
behoeften te voorzien en aangaande het muntstelsel. (Afschrift.)
1825 1 omslag
Gemerkt: "A no.20". Deze memorie is niet geadresseerd. Het afschrift draagt het exh. 20 augustus 
1827 La X 3 geheim.

460 Besluit van de commissaris-generaal van Nederlands-Indië van 18 februari 1826 
no.3 betreffende inwisseling op Java en Madoera van de stukken Japans staafkoper,
genaamd Bengols of Bonken, in 1818 gangbaar verklaard.
1826 1 stuk
Niet getekend.

461 Nota op het muntstelsel, bij de wet van 18 februari 1826 no.1 ingevoerd en de 
intrekking der papieren munt, alsmede op het in omloop brengen van Amortisatie-
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Syndicaat Bons, bij 's Lands kassen in Nederlands-Indië gangbaar à pari, 
meegedeeld aan de raad van Indië, Goldman, directeur-generaal van Financiën, 
door De Linge te Batavia.
1827 1 stuk
Zie voor De Linge: inv. nos. 304 en 326.

462 Bijlagen, behorend bij het rapport van de commissaris-generaal over Nederlands-
Indië aan de minister van Marine en Koloniën van 31 december 1829 La I 7, 
betreffende het geld- en muntwezen van Nederlands-Indië.
1829 1 band

463 Brief aan de commissaris-generaal van de luitenant-gouverneur-generaal 
betreffende het sedert 1818 tot ultimo maart 1826 te Soerabaya gemunt kopergeld.
1829 1 omslag

464 Aantekening betreffende "agio wegens stortingen in kopere munt aan het Indisch 
Bestuur vergoed".
Na 1829 1 stuk

465 "Essayen van eenige in Nederlandsch Indië gangbare munten". In of
nà 1825 1 stuk

u. Particuliere zaken.

U. PARTICULIERE ZAKEN.

466-469 Bij de commissaris-generaal voor Nederlands-Indië ingekomen particuliere brieven.
466 1826, 1 band

Soms met minuut-antwoord.
467 1827, 1 band

A. v.
468 1828, 1 band

Hierbij als bijlage een brief van mr. A.R. Falck uit Londen 24 november 1827 aan mr.
G.W.C. Bergh, advocaat te Batavia, in antwoord op diens brief van 20 juli 1827.

469 1827-1830, 5 stukken
Hierbij een brief van Comte C. van der Burch over de ontvangst door Koning Karel 
X van Frankrijk van de Prins van Oranje, 1827 oktober 6.

v. Regentschappen en sultanaten.

V. REGENTSCHAPPEN EN SULTANATEN.

470 Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van de commissaris-
generaal van Nederlands-Indië van en aan Indische sultans, residenten e.a., 
gedeeltelijk in het Javaans of Maleis. 1826-1829 en de Mohammedaanse dateringen
1241, 1242, 1243 en 1747, 1754 en z.j.

1 omslag

471 Vertaling van een Javaanse brief van de prinsen, voogden van de minderjarige 
sultan van Djocjocarta, aan de commissarisgeneraal over Nederlands-Indië, 
(Afschrift z.j.) vertaald in
1826 1 stuk

472 Ingekomen stukken betreffende de Vorstenlanden, met bijlagen van 1825-1827.
1825-1827 1 pak
Dit zijn bijlagen tot het rapport over de Vorstenlanden van 6 juli 1827.

473 Ingekomen stukken betreffende de landverhuring en staatkundige toestand in de 
Vorstenlanden Djocjocarta en Soeracarta. Met een retroactum van 1820.
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1827-1829 en z.j. 1 pak

474 Fragment van een rapport over een onderhoud van de commissarisgeneraal 
betreffende de toestand in de sultanaten Soeracarta en Djocjakarta. (Minuut.)
z.j. 1 stuk

475 Brieven van de regent van Kendal en de sultan van Mattam aan de commissaris-
generaal over Nederlands-Indië, benevens een uit het Javaans vertaalde brief met 
de oorspronkelijke stukken uit 1747.
1829, 1 omslag

476 Ingekomen brief van de luitenant-gouverneur-generaal De Kock betreffende een 
ingekomen brief van de Pangerang Regent van de Madioen, betreffende de staat 
van zaken op Java.
1829 1 stuk

w. Residenties.

W. RESIDENTIES.

477 Missive van de resident van Besoeki en Banjoewangie, aan de commissaris-
generaal van Nederlands-Indië inzendend het verslag van zijn zending naar het 
eiland Bali.
1830 1 stuk

478 Stukken betreffende moeilijkheden met Baron Van Lawick van Pabst als resident 
van Samarang en van Bezoekie en Banjoewangie.
1828, 1829 1 omslag

479 Plan van een reis in juni 1829 door de commissaris-generaal over Nederlands-Indië 
te maken door de residentie Bantam, ingezonden door de resident van Bantam.
1829 1 stuk

480 Missive aan de commissaris-generaal van Speelman uit Batavia, hem een rapport 
toezendend van Francis uit Benkoelen over de toestand aldaar.
1829 1 omslag

481 Duplicaat-brief van de resident ter Westkust Borneo aan de commissaris-generaal 
over de familie van de sultan van Pontianak, de Chinese bevolking aldaar enz.
1827 juli 26 1 stuk

482 Missive van de resident van Cheribon, C.M. Baumhauer, aan de commissaris-
generaal over Nederlands-Indië, ter beoordeling van het "aperçu de l'île Java à la fin
de 1825", door P. van Haak in oktober 1826 geschreven.
1826 1 omslag

483 Missive van J.I. van Sevenhoven als ontslagen resident van Djocjacarta.
1827 1 stuk
Zie nos. 76, 339 en 515.

484 Ingekomen brieven van de resident van Palembang.
1827-1829 1 omslag

485 Aantekeningen van H.J. Domis, resident van Pasoeroeang, over de aardrijkskundige 
gesteldheid van zijn residentie Pasoeroeang. (Gedrukt.)
1830 1 deel
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486 Ingekomen brief van de resident van Pekalongang, inzendend het algemeen verslag
van zijn residentie over het jaar 1828.
1829 1 omslag

487 Javaanse missive van de sultan van Sambas aan de commissarisgeneraal over 
Nederlands-Indië betreffende de ontslagen resident van Pontianak, Hartman. Met 
vertaling door de hoofdcommies ter secretarie belast met de inlandse zaken, 
Roorda van Eysinga.
1827 2 stukken

488 Ingekomen missive van de resident der Preanger Regentschappen betreffende titels
voor Javaanse vorstelijke personen benevens titels en rangen van Javaanse 
ambtenaren. Met een schema der benaming van echte en onechte kinderen van 
een Javaans vorst.
1827 en z.j. 2 stukken

489 Beschrijving van onderscheiden districten in de Preanger Regentschappen.
z.j. 1 omslag
24 bladen, waarschijnlijk niet volledig.

490 Ingekomen duplicaat-brieven van de resident van Rio, Elout.
1829 1 omslag

491 Missive van de resident van Pasoeroean, Domis, inzendend zijn algemeen jaarlijks 
verslag van 1826 over zijn vroegere residentie Samarang, met bijlagen.
1828 1 omslag

492 Briefwisseling van de commissaris-generaal betreffende het gedrag van Lawick van 
Pabst als resident van Samarang en van H. Macgillavrij als resident van Souracarta. 
(Afschriften.)
1828 1 omslag

493 Ingekomen geheime missive van de luitenant-gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië betreffende het verzoek van Diederik Willem Pinket van Haak, 
resident van Sourabaya, te mogen huwen met een niet-Christelijke vrouw, teneinde
de bij haar verwekte natuurlijke kinderen te legitimeren.
1829 1 stuk

x. Terugkeer.

X. TERUGKEER.

494 Minuut-missive van de commissaris-generaal van Nederlands-Indië aan de 
minister voor de Marine en Koloniën d.d. 11 oktober 1827 La S 7 betreffende de 
opdracht van de Koning aan de luitenant-gouverneur-generaal De Kook om in 
Nederland 's Konings inzichten omtrent het bestuur van Nederlands-Indië te komen
vernemen, alvorens de Koning hem als opvolger van Burggraaf Du Bus de Gisignies 
zou aanwijzen.
1827 oktober 11 1 lias
In het Nederlands, niet eigenhandig.

495 Koninklijk Besluit van 27 januari 1829 no.25 betreffende salaris en pensioen van de 
tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië benoemde luitenant-generaal J. van
den Bosch. (Gelijktijdig afschrift, ingezonden door de minister voor de Marine en 
Koloniën.)
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1 stuk

496 Stukken betreffende het onderdrukken van de opstand op Java en de eventuele 
terugkeer van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië naar Nederland. 
(Afschriften.)
1829-1830 1 omslag

497 Besluit van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië betreffende de 
eerbewijzen bij de aankomst aldaar van luitenantgeneraal Van den Bosch, benoemd
gouverneur-generaal over Nederlands-Indië. (Gedrukt.)
1829 1 stuk

498 Publikatie van de Kommissaris-Generaal over Nederlandsch-Indië L. Burggraaf Du 
Bus de Gisignies, dat hij het oppergezag heeft neergelegd en het bestuur heeft 
overgedragen aan luitenantgeneraal J. van den Bosch, benoemd gouverneur-
generaal over Nederlands-Indië. (Gedrukt.)
1830 1 stuk

499 Ingekomen brieven betreffende het ceremonieel voor het uitgeleide van de 
commissaris-generaal van Nederlands-Indië bij zijn terugkeer naar Nederland.
1830 2 stukken

500 Lijst der door commissaris-generaal Du Bus de Gisignies medegenomen stukken 
betreffende zijn bestuur. (Gelijktijdig afschrift.)
1829 1 stuk

501 Stukken betreffende de vrijgegeven slaaf Slamat en de inlander Entje, inlandse 
bedienden van de commissaris-generaal, om met hem naar Nederland te 
vertrekken.
1830 2 stukken

VI. Oud-commissaris-generaal van Nederlands-Indië.

VI. OUD-COMMISSARIS-GENERAAL VAN NEDERLANDS-INDIË.

502 Algemene order uit het hoofdkwartier Magelang van luitenantgouverneur-generaal
De Kock bij de overdracht van het bestuur op J. van den Bosch als gouverneur-
generaal over Nederlands-Indië en opperbevelhebber van de land- en zeemacht. 
(Gedrukt.)
1830 1 stuk
Met kritische aantekeningen.

503 Stukken van de minister van Staat, gewezen commissaris-generaal over 
Nederlands-Indië, betreffende door hem aan de Koning gevraagde 
onderscheidingen voor zijn medewerkers.
1830 1 omslag

504 Bij de afgetreden commissaris-generaal over Nederlands-Indië ingekomen missive 
van de directeur van 's Lands producten en civiele magazijnen betreffende het 
rooms-katholieke weeshuis te Samarang.
1830 1 stuk

505 Rekeningen voor Du Bus de Gisignies, o.a. wegens vervoer van meubilair bij 
terugkomst in het vaderland.
1830 en z.j. 1 omslag
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506 "Extract uit de memorie door den ondergeteekende Zijne Majesteit eerbiedig 
aangeboden in de maand September 1830, en waarop het Ministerie van den 
Waterstaat, de Nat. Nijverheid en de Koloniën aan den Koning heeft gediend, van 
consideratiën en advies bij rapport dd. 5 October 1830 no. 38".
z.j. 1 stuk
Het oorspronkelijke stuk is een adres van J. Kruseman, Oost-Indisch ambtenaar met verlof, aan de 
Koning overleggend een overzicht van de handel en scheepvaart van Java in 1825-1828 en voorts een
beschouwing over de waarde van Java voor het moederland. Zie archief Algemeene Staatssecretarie 
van Koning Willem I, exh. 11 Oktober 1830 no.115.

507 Brieven aan de oud-commissaris-generaal van Nederlands-Indië van J.H. Scholten 
te Batavia, pastoor en aalmoezenier bij het leger te velde, later wonend te Beek bij 
Nijmegen.
1830-1847 3 stukken
De brief van 5 januari 1847 handelt over het gedrag van monseigneur Grooff op Java.

508 Briefwisseling van Burggraaf Du Bus de Gisignies met de oud-gouverneur op Java, 
Engelhard, betreffende brieven door de raad van Indië, mr.J.H. van de Graaff, 
geschreven aan Deans en D'Agrier tegen het bestuur van Burggraaf Du Bus de 
Gisignies.
1830 1 omslag

509 "Staat van boedels welke direct of indirect onder het beheer der Weeskamer te 
Batavia zijn geweest en waarvan de gelden onder ultimo december 1830 meerder 
dan vijf jaren ter weeskamer zijn verbleven, en toebehoorende aan onbekende of 
afwezige erfgenamen, opgemaakt ingevolge besluit van den Gouverneur Generaal 
over Nederlandsch Indië dd. 9 October 1823 no.1". (Gedrukt.)

1 omslag

510 "Staat van gelden voortspruitende uit boedels, welke door de Weeskamer te 
Batavia of door partikuliere executeuren gelikwideerd zijn en onder ultimo 
december 1830 meerder dan vijf jaren onder het beheer der Weeskamer opgemeld 
zijn verbleven waarvan de belanghebbenden onbekend of afwezig zijn". (Gedrukt.)
(Na 1830) 1 omslag

511 Memorie van J. Kruseman, gepensioneerd directeur der middelen en domeinen van
Nederlands-Indië, inspecteur bij het ministerie van Koloniën, gericht aan de Koning,
protesterend tegen de manier waarop staatsraad Baud in zijn verdediging van Graaf
Van den Bosch, Krusemans verdiensten betreffende de koffiemaatregel verkleint. 
(afschrift, na 1834)

1 katern

512 Inventarissen van het archief van de minister van Staat Burggraaf Du Bus de 
Gisignies als gewezen commissaris-generaal van Nederlands-Indië, opgemaakt op 
het kasteel van Oostmalle
10 oktober 1835 en z.j. 1 omslag
Hierbij een lijst van kaarten, plannen enz., die in het archief, zoals het thans berust in het Algemeen 
Rijksarchief te 's-Gravenhage, niet zijn aangetroffen.

513 Verspreide aantekeningen.
1831-1840 en z.j. 1 omslag

514 Ingekomen brieven na terugkomst uit Nederlands-Indië.
1837-1840 4 stukken
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515 Brief (aan Burggraaf Du Bus de Gisignies) van J.I. van Sevenhoven, hem aanbiedend 
een nota over de geldelijke toestand van Java, opgesteld in augustus 1839.
1840 augustus 6 1 omslag
Du Bus schreef op de naamloze nota: "travail de Mr.Sevenhoven, membre du conseil des indes".

516 Stukken betreffende de gouvernementskultures in Nederlands-Indië.
1839-1840 1 omslag

517 Minuut-brieven van Burggraaf Du Bus de Gisignies betreffende het "algemeen 
verslag wegens den staat van den landbouw over het jaar 1828", in 1829 aan hem 
als commissaris-generaal over Nederlands-Indië uitgebracht door de 
hoofdkommissie van landbouw.
1840 en z.j. 2 stukken

518 Brief aan J.H. de Waal, Oost-Indisch ambtenaar, met verlof te 's-Gravenhage, van 
de waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Koloniën Cornets de 
Groot, verzoekend dat Burggraaf Du Bus de Gisignies al de onder zijn berusting 
aanwezige originele stukken betreffende de Oost-Indische dienst naar het 
departement van Koloniën over zal brengen.
1845 1 stuk
Zie R. Reinsma, Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar (Jhr.Johan Pieter Cornets de 
Groot van Kraayenburg) in: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, dl.122 (1966), p.233.

519 Oorspronkelijke tekst der bladzijden 5-8 van de in 1846 te Brussel verschenen 
publicatie: "Staat van den landbouw op Java, onder het bestuur van den burggraaf 
Du Bus de Gisignies als kommissaris generaal over Nederlandsch Indië.
z.j. 1 omslag
De geschreven tekst is uitvoeriger dan de gedrukte.

520 "Staat van den landbouw op Java, onder het bestuur van den burggraaf Du Bus de 
Gisignies, als kommissaris generaal over Nederlandsch Indië. (Gedrukt te Brussel.)
1846 4 exemplaren
Deze publicatie omvat het "algemeen verslag, wegens den staat van den landbouw, over het jaar 
1829; aan Zijne Excellentie den luitenant generaal, gouverneur generaal over Nederlandsch Indië". 
Dit rapport van de commissie Baumhauer werd na het vertrek van Du Bus uitgebracht aan Van den 
Bosch.

521 "Verslag van den handel, de scheepvaart alsmede van de inkomende en uitgaande 
regten op Java en Madura, over den jare 1836", ingediend in 1837 bij de gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië door de directeur van 's Lands middelen en 
domeinen J.du Puy. (Gedrukt.)
1837 1 band

522 "Verslag van den handel, de scheepvaart en der inkomende en uitgaande regten op 
Java en Madura over den jare 1837", aangeboden aan de gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië door de directeur der middelen en domeinen Van der Vinne. 
(Gedrukt.)
1838 1 band

523 "Verslag van den handel, de scheepvaart en der inkomende en uitgaande regten op 
Java en Madura, over den jare 1839", uitgebracht aan de gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië door de directeur der middelen en domeinen Van der Vinne. 
(Gedrukt.)
1840 1 band
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524 "Verslag van den handel, de scheepvaart en der inkomende en uitgaande regten op 
Java en Madura, over den jare 1840", uitgebracht in 1841 aan de waarnemend 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië door de directeur der middelen en 
domeinen Van der Vinne. (Gedrukt.)
1841 1 band

525-528 "Verslag van den handel, de scheepvaart en de inkomende en uitgaande regten op 
Java en Madura, over den jare" 1844, 1845, 1846 en 1847, ingediend bij de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië door de directeur der middelen en 
domeinen L.Launy. (Gedrukt.)
1845-1848 4 banden
525 1844
526 1845
527 1846
528 1847

529 Gedrukte Kamerstukken nos. 113-115 betreffende de staatsbegroting voor het 
dienstjaar 1851

1 band
a) het rapport van de commissaris-generaal over Nederlands-Indië Burggraaf Du Bus de Gisignies 
aan de minister van Marine en Koloniën over het stelsel van kolonisatie van 1 mei 1827 La P 3 x;
b) een bundel bijlagen tot het rapport van de commissaris-generaal Du Bus de Gisignies over het 
stelsel van kolonisatie;
c) het advies van luitenant-generaal Graaf J. van den Bosch aan de minister voor de Marine en 
Koloniën over het stelsel van kolonisatie van 6 maart 1829.
Ingezonden als bijlage tot de memorie van beantwoording en gedrukt volgens het nader besluit der 
Tweede Kamer van 23 december 1850.
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Aanhangsel.

AANHANGSEL.
A. Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies (1808-1874).

A. BERNARD AIMÉ LÉONARD BURGGRAAF DU BUS DE GISIGNIES (1808-1874).
Uit het eerste huwelijk van Léonard Pierre Joseph Burggraaf Du Bus de Gisignies stamde Bernard 
Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies, geboren Doornik 20 juni 1808, overleden Bad Ems 6 
juli 1874, dr. in de rechten, senator en directeur van het Koninklijk Museum voor natuurlijke historie 
te Brussel, schrijver van Esquisses ornithologiques. Zijn schilderijenbezit werd beschreven door 
Edouard Fetis, Galerie du Vicomte du Bus de Gisignies, Texte explicatif et annotations. Bruxelles 
1878.

530 "Projet de constitution présenté par le gouvernement provisoire de la Belgique au 
congrès national". (Gedrukt.)
1830 1 deeltje
Met aantekeningen van Du Bus de Gisignies. Derde lid van deze grondwetscommissie was "Du Bus 
ainé".

531-532 "Recueil des pièces imprimées par ordre du congrès national de Belgique. 1830-
1831. I". Gedrukte stukken betreffende het Nationaal Congres van België, 
gedeeltelijk geadresseerd aan het lid Lebegue,
1830-1831 en z.d. 2 pakken
Vaak meervoudig aanwezig. Met bijgeschreven aantekeningen.
531 Tot 27 januari 1831.
532 28 januari 1831

533 Ingekomen brieven.
1837-1872 1 omslag

534 Platen 6 en 13 uit een werk betreffende vogels.
c.1825 1 omslag
Van no.6 vijf exemplaren.
Van no.13 drie exemplaren.

535 Fragment, waarschijnlijk uit een Franse encyclopaedie, betreffend Egypte in de 
Oudheid.
c.1825 1 omslag

536 "La Flore et la pomone françaises, ou histoire et figure en couleur, des fleurs et des 
fruits de France ou naturalisés sur le sol français", door Jaume Saint-Hilaire. 
(Gedrukt te Parijs.)
1828 1 omslag
Afleveringen 1-2, 10-12 en losse platen.

537 Nota in onbekende hand over de Belgische wet van 18 juni 1850 o.a. betreffende de 
inrichting voor krankzinnigen te Gheel.
z.j. 2 bladen

538 Een in het Frans gestelde verhandeling voor een minister van Koloniën over de 
administratie van Burggraaf Du Bus de Gisignies vergeleken met het cultuurstelsel 
van Van den Bosch.
z.j. 2 bladen
Zie volgende bladzijde.
Geschreven 39 jaren na het begin van het bewind van Du Bus als commissaris-generaal over 
Nederlands-Indië, dus c.1865.

539 Aantekening van (Du Bus de Gisignies) betreffende het subsidiëren van linies van 
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stoomschepen in Engeland, België en Mexico.
(In of na 1866) 1 stuk

540 "Le Moniteur des Indes Orientales et Occidentales, recueil de mémoires et de 
notices scientifiques et industriels, de nouvelles et de faits importants concernant 
les possessions néer-landaises d'Asie et d'Amérique, publié sous les auspices de 
S.A.R. Monseigneur le Prince Henri des Pays-Bas, avec la coopé-ration de plusieurs 
membres de la Société des arts et des sciences de Batavia, par le Baron P. Melvill (de
Carnbee). Tome III, nos.1-12. (gedrukt.)

1 band
Met een prospectus voor het gehele werk, uit te geven door Von Siebold en Melvill van Carnbee. Van
de eerste aflevering ontbreekt het titelblad; het is dus niet zeker of deze aflevering behoort bij het 
derde deel.

541 "Mammifères nouveaux du crag d'Anvers" door --. (Gedrukt.)
(1872) 1 stuk
Overdruk uit: "Bulletins de l'Académie royale de Belgique", 2me série, t. XXXIV, décembre 1872.

B. Albéric Burggraaf Du Bus de Gisignies (1810-1874).

B. ALBÉRIC BURGGRAAF DU BUS DE GISIGNIES (1810-1874).
De jongere broer van Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies, geheten Albéric 
Burggraaf Du Bus de Gisignies (18101874), ongetrouwd gebleven, was, evenals zijn broer, Belgisch 
senator.

542 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken en aantekeningen als lid 
van de Senaat van België. (Gedeeltelijk gedrukt.)
1863-1872 en z.j. 1 omslag
Niet bekend of Du Bus reeds in 1863 senator was. Met gedrukte handelingen van de beraadslagingen
in Senaat en Kamer van afgevaardigden, o.a. over de haven van Nieuwpoort.

543 Potlood-tekening van een Oosterse jongevrouw, door Albéric Du Bus.
z.j. 1 stuk

C. Christiaan Bernard Alexander Burggraaf Du Bus de Gisignies (1845-1883).

C. CHRISTIAAN BERNARD ALEXANDER BURGGRAAF DU BUS DE GISIGNIES (1845-1883).
Uit het huwelijk van Bernard Aimé Léonard Burggraaf Du Bus de Gisignies met Pétronille Dorothée 
Truyts (1801-1886) stamden twee zonen, Bernard Daniël Burggraaf Du Bus de Gisignies (geb.1833), 
die attaché van legatie en senator was, en Christiaan Bernard Alexander Burggraaf Du Bus de 
Gisignies (geb. 4 november 1845 te Oostmalle, overl. 3 juli 1883 te Jabbeke), die in 1880 getrouwd 
was met Ursule Truyts (geb.1850). Hun dochter Godelive werd 19 november 1882 geboren en 
trouwde in 1913 Graaf Maximilien de Renesse Breidbach, geb. 1867.

544 Stukken van geldelijke aard betreffende Burggraaf Christiaan Bernard Alexander Du
Bus de Gisignies en zijn weduwe te Jabbeke.
1875-1884 en z.j. 1 omslag

545 Briefwisseling van Burggraaf Christiaan Du Bus de Gisignies te Jabbeke met de 
firma Decauville Ainé, Etablissement agricole et industriel de Petit-Bourg (Seine et 
Oise) in Frankrijk.
1877-1881 en z.j. 1 omslag

546 Rekeningen enz. ingekomen bij Burggraaf en douairière Christiaan Du Bus de 
Gisignies.
1878-1885 en z.j. 1 omslag
Zie ook no.547.

547 Rekeningen e.a. stukken van geldelijke aard voor douairière Du Bus de Gisignies, 
hoofdzakelijk betreffende de begrafenis van haar echtgenoot Burggraaf Christiaan 
Du Bus de Gisignies en het verbouwen van de kapel van haar kasteel te Jabbeke.
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1883-1886 en z.j. 1 omslag
Zie ook no.546.

548 "Pièces justificatives de la dépense" van douairière Burggraaf Christiaan Du Bus de 
Gisignies in
1885 1 lias en 1 los stuk in 1 omslag

549 Ingekomen stukken bij douairière Burggraaf Christiaan Du Bus de Gisignies 
betreffende het bezit van het domein Sawangan onder het gebied van Batavia.
1887-1909 en z.j. 1 omslag

550 Ingekomen stukken bij douairière Burggraaf Christiaan Du Bus de Gisignies 
betreffende geldzaken.
1893-1901 en z.j. 1 omslag
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