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BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF

Naam archiefblok:
Archief van de Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer
Periode:
1808-1811
Archiefbloknummer:
Omvang:
1 meter; 12 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Archiefbewaarplaats:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jalan Ampera Raya, Cilandak Jakarta Selatan,
Indonesia
Archiefvormers:
Algemene Rekenkamer
Samenvatting van de inhoud van het archief:
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AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Alle archiefbescheiden behorend tot het archiefblok zijn volledig openbaar.
BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
De materiële toestand van het archief is goed.
Kopiëen mogen alleen gemaakt worden na toestemming van het hoofd studiezaal.
MATERIËLE BEPERKINGEN

AANVRAAGINSTRUCTIE
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen worden aangevraagd,
middels een aanvraagbriefje, in de studiezaal van het ANRI.
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 de verkorte
aanhaling.
VOLLEDIG:
Arsip Nasional Republik Indonesia, Algemene Rekenkamer, inv.nr. ...
VERKORT:
ID-JaAN, Algemene Rekenkamer, inv.nr...
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ARCHIEFVORMING
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Op 19 december 1808 werd door de Hoge Regering in het kader van een algehele
reorganisatie van de financiële administratie (boekhouding) een Generale Rekenkamer
opgericht teneinde een beter inzicht te krijgen in de staat van 's-Lands financiën. Deze kwam
in de plaats van het generale visite-kantoor en het kantoor generaal.
De instructie voor de Rekenkamer was opgesteld door gouverneur-generaal H.W. Daendels,
die na approbatie van de Raad van Indië op 19 december 1808 werd vastgesteld. Op 23
december werd het oude kantoor van de visitateur-generaal opgeheven, en werden de
tractementen van de nieuwe leden en personeelsleden van de Rekenkamer vastgesteld.
Reeds snel bleek dat vele betalingsordonnanties niet gevalideerd en gecontrasigneerd konden
worden door de Rekenkamer, omdat ze niet op de juiste manier waren opgesteld.
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BIJLAGEN
PLAKKAAT 19 DECEMBER 1808. INSTRUCTIE VOOR DE GENERALE
REKENKAMER VAN INDIË
Alzo het voor belang van den Lande van groot nut word beschouwd, dat voortaan alle
uitgaven en inkomsten van s'Lands penningen, het doen van rekening door alle comptabelen
en de rigtige verantwoording van die allen worde gebragt onder de surveillance en het opzigt
en onderhevig gemaakt aan de approbatie of afkeuring van een expres daartoe geautoriseert
collegie, zoo heeft (de hooge regeering op het voorstel, daartoe gedaan door) zijne excellentie
den heere Maarschalk en Gouverneur Generaal, goedgevonden te erigeren eene generale
rekenkamaer alhier ter hoofdplaatse Batavia onder de volgende artikelen:
1.

2.
3.

4.

5.

Art. 1. De voorschreven generale rekenkamer zal bestaan uit een president, vier leden en
een secretaris, welke ambtenaren elkanderen niet zullen mogen bestaan in
consanguiniteit of affiniteit tot in den vierden graad, nog ook mogen zitten over het
opnemen van rekeningen of staten van personen, hun in gelijken graad bestaande.
Art. 2. In het gemelde collegie zullen niet mogen zitten eenige ambtenaren, die
uithoofde van haare ambts- of dienstverrichtingen kunnen gehouden worden voor
comptabel aan de kamer zelve.
Art. 3. Het Collegie zal moeten vergaderen ten minste drie maal des weeks of 's
Maandags, 's Woensdags en Vrijdags, des morgens ten agt uren, of zooveel malen meer,
als tot een prompte expeditie van zaken zal nodig zijn, uitgezonderd de feestdagen, die
op dien tijd mogten invallen.
Art. 4. Gemelde Rekenkamer zal twee maal des jaars en wel onder ultimo Junij en
December een generaal rapport doen van hare verrigtingen aan de hooge regering en
daarbij telkens moeten voegen een specifique lijst van alle rekeningen en staten, die
opgenomen zullen zijn, met uitdrukking van de namen der daarin betrokkene personen,
administratien en den tijd, waarover dezelve hebben geloopen.
Art. 5. Om het werk bij opgemelde rekenkamer te meer te faciliteeren zal het aan den
president zijn overgelaten om de werkzaamheden, die bij dezelve voorkomen, onder de
leden te verdeelen, dewelke een ieder in den hare verpligt zullen zijn van haar
onderzoek en verrigtingen rapport te doen in de volle vergadering zullende, alvorens het
door hun voorgestelde worde vastgesteld en geëxpedieerd, door dezelve moeten worden
geapprobeerd en overgenomen.

WIJZIGING VAN DE INSTRUCTIE VOOR DE GENERALE REKENKAMER VAN
INDIË, VASTGESTELD OP 19 DECEMBER 1808
Conform de door zijnen excellentie den heere Maarschalk en Gouverneur Generaal ter
vergadering ingezonden schriftelijke propositie is goedgevonden en verstaan het 14e artikel
der voor de generale rekenkamer van Indiën gearresteerde instructie in dier voege te
amplieeren, dat op de daarbij voorkomende woorden: "directeur generaal" zal moeten volgen;
"of door de administrateurs generaal op deszelfs qualificatie en onverminderd zijne
verantwoordelijkeid"; en wijders welmelde rekenkamer te autoriseeren om, inmiddens dat de
nodige bepalingen en reglementen op de verstrekking van schrijfbehoeftens worden
daargesteld, met dispensatie in zo verre van het 13 artikel der voorschreven instructie de
ordonnantien, welke daarvoor worden opgemaakt en ingeleverd, in rekening te valideeren
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AMPLIATIE VAN DE INSTRUCTIE VOOR DE GENERALE REKENKAMER. 14
AUGUSTUS 1809
Ingevolge de reserve, voorkomende bij het 27e artikel van de instructie der generale
rekenkamer en in ampliatie van dezelve, is besloten:
1.

2.

Dat de verantwoording der verschillende administratien, begrepen onder het voormalige
gouvernement van Java's Noord-Oostkust, aan de generale rekenkamer van Indiën
voortaan op geene andere wijze zal geschieden, als thans en sedert de oprichting der
gedachte kamer gebruikelijk is geweest; met dien verstande namelijk, dat van drie
maanden tot drie maanden de reekeningen en ordonnantiën van elke administratie,
zoowel onder de Samarangsche als Sourabaijasche districten begrepen, aan de generale
rekenkamer zullen worden ingezonden; en dat voorts na het uiteinde van ieder jaar de
administratieboeken zelve in originale aan dezelve zullen moeten worden overgegeven
en wel uiterlijk voor den 1en Maart van het volgende jaar, op zoodanige poene voor
degeenen, die daarin nalatig zullen blijven, als bij het 25e art. der instructie van de
meermelde kamer ten aanzien van de dienaren op de buiten kantoren is bepaald;
te bepalen dat voortaan de administratieboeken der verschillende weeskamers, zoo te
Semarang, als elders op Java of op de overige etablissementen van den staat in Indiën,
mede jaarlijks ter visitatie en examinatie aan de generale rekenkamer zullen worden
ingezonden.
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Minuut-notulen.
1809, 1811
1
1809 januari 4 - 1809 juni 26
2
1809 juli 3 - 1809 december 22
3
1809 juli 3

4 banden en 1 stuk
1 stuk

kopie (fragment)

4
5
6-7

8-12

1811 januari 7 - 1811 januari 28
1811 juni 6 - 1811 juni 18

Net-notulen.
1809, 1811
6
1809 juli 3 - 1809 december 22
7
1811 januari 7 - 1811 juli 22

2 banden

Ingekomen extract-resoluties van de gouverneur-generaal en raad van Indië.
[1632, 1808-1811]
4 banden en 1 pak
8
1808 december 23 - 1811 juli 19, met
retroacta 1632-1808, met repertorium.
Betreffende bepalingen voor de administratie en de
schrijfkantoren.

9

1809 juli 1 - 1809 september 29.
Van de gouverneur-generaal Daendels, met repertorium.

10
11
12

1810 januari 5 - 1810 maart 24
1810 juli 3 - 1810 september 25, met
repertorium.
1811 maart (lentemaand).

