
ADMIRALITEIT EN MARINE
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Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). 

Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Landelijke archieven

• Archieven in Friesland

Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over archiefmateriaal betreffende het waddengebied, dan nodigen wij u uit om contact op te 
nemen met de Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl 

LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF

1.01.46: Admiraliteitscolleges, 1586-1795
I.   Archief van het College ter admiraliteit op de Maze
e.   Stukken betreffende de ontvangsten en uitgaven, het beheer der convooien en licenten en andere finantieele aangelegenheden

- 697-698: "Generaal register der goederen en koopmanschappen, uitgevoerd over zee langs de Wadden en Zeeuwsche stroomen, getrokken uit de 
registers der voornaamste comptoiren gehoorende onder het Collegie der admiraliteit op de Maas", 1792, 1 deel

II. Archief van het College ter Admiraliteit te Amsterdam
e.   Stukken betreffende de ontvangsten en uitgaven en andere finantieële aangelegenheden

- 1764: Staten en declaratoiren van de commiezen te Texel omtrent de door hen ontvangen uitgaande en inkomende premiegelden, 1762 - 1766. 1769 - 
1774, 1776 - 1778, 1780, 1786, 1787, 1789 - 1791, 1794, 1 omslag
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-
- 1765: Declaratoir van den commies ter recherche op Texel omtrent zijn ontvang van de lastgelden in 1767, 1 stuk

1766: Staten en declaratoiren van de commiezen te Vlieland omtrent de door hen ontvangen last- en veilgelden, 1760 - 1765, 1769, 1772, 1773, 1777, 
1778, 1780, 1786, 1787, 1789 - 1791

g.   Journalen van schepen
- 2329: Journaal, gehouden door den schrijver N. Anthonijsz, op 's Lands uitlegger De Voorsigtigheijt, onder bevel van den commandeur A. Cramer, 

liggende in het Vlie, 1739 Maart 19 - 1739 November 24, 1 deel
- 2332: Journaal, gehouden door den schrijver N. Anthonijsz, op 's Lands uitlegger De Voorsigtigheijt, onder bevel van den commandeur A. Cramer, 

liggende bij Texel, 1740 April 7 - 1740 November 24, 1 deel
- 2354: Journaal, gehouden door den schrijver N. Anthonijse op 's Lands uitlegger De Voorsigtigheijt, onder bevel van den commandeur J.F. de Meij, 

liggende bij Texel, 1742 Maart 19 - 1742 November 21, 1 deel
- 2390: Journaal, gehouden door den schrijver J. Dircksz, Smit op 's Lands uitlegger De Voorsigtigheijt, onder bevel van den commandeur J.F. de Meij, 

liggende bij Vlieland, 1757 Maart 19 - 1757 December 8, 1 deel
i. Journalen van schepen
- 1193a: Journaal, gehouden door den eersten schrijver A. J. Koert op 's Lands schip Bellone, onder bevel van den luitenant R. Haijens Kooij liggende bij 

Hellevoetsluis, Goeree en Texel, 1780 April 18 - 1781 Januari 9, 1 band
- 1193b: Journaal, gehouden door denzelfde op hetzelfde schip, onder bevel van den kapitein J. E. Raidt, liggende bij Texel, Goeree en Hellevoetsluis, 

1782 Januari 10 - 1783 Maart 17
- 1193c: Journaal, gehouden door den kapitein W. Vosch van Avesaet op 's Lands schip Thetis liggende bij Hellevoetsluis, Texel en Wieringen, 1781 

Augustus 14 - 1782 April 7
- 1193d: ournaal, gehouden door den eersten schrijver J. Oldenzeel op hetzelfde schip onder bevel van den denzelfde en liggende bij Hellevoetsluis, 
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Texel en Wieringen, 1761 Juli 2 - 1762 April 7

III. Archief van het College ter Admiraliteit in Zeeland

IV. Archief van het College ter Admiraliteit in West Friesland en het Noorderkwartier

V. Archief van het College ter Admiraliteit in Friesland
       d.   Journalen van schepen

- 3354: Journaal, gehouden door (den schrijver?) W. Schouwenburg op 's Lands schip Oostergoo, onder bevel van den kapitein W. van der Beets, 
gedurende zijn reis langs de Friesche kust en omtrent Schiermonnikoog en Ameland, 1770 November 12 - 1771 April 12

VI. Stukken, waarvan niet kon vastgesteld worden tot welk admiraliteitsarchief zij behoren
- 3390: Rapport aan de Staten van Holland van de gecommitteerden uit hun midden en uit de in Holland gezetelde Admiraliteiten omtrent het door hen, 

ingevolge resolutie dier Staten van 16 Maart 1688, gedane onderzoek naar de gesteldheid der zeegaten en zeeweringen bij Den Helder, Texel, 
Vlieland, Terschelling en Wieringen. Met een minuut-journaal van hun verrichtingen, gehouden naar het schijnt door eenige uit de Admiraliteiten 
gecommitteerde leden, en ander stukken op dit onderzoek betrekking hebbende, 1688 Mei 7 - 1688 Juni 30, 1 omslag

1.01.47.27: Admiraliteitscolleges: Verzameling J. en P. van der Heim, 1492-1786
A. Zeewezen in het algemeen

c.   Rechtspraak, nrs. 30-34. NB: Zie ook de nummers 45 en 358
- 33: Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal omtrent de rechtspraak in zake verboden goederen, aangehaald in gestrande vreemde schepen, en het 

recht van strandvonderij ten opzichte van zulke schepen, 1608-1654, 1 omslag
m.   Vaarwaters, zeegaten, havens, nrs. 156-162

- 156: Memoriën van J. E. de Witte, L. Brandligt en ? over de verbetering van het vaarwater tusschen Den Helder en Texel en het aanleggen van een 
haven aldaar. Met berichten (gedeeltelijk in afschrift) van W. May, P. Steenstra, L. Harger en anderen omtrent de in die memoriën ontvouwde 
denkbeelden, 1776, 1777 en ?, 1 omslag

- 162: Stukken betreffende de "inspectie van havens en zeegaeten "in Holland, Zeeland, Friesland en Groningen, 1787, 1 omslag
B. Admiraliteit op de Maze

b.   Leden, ministers, beambten, nrs. 310-338A
- 338: Extract-Resolutiën van de Admiraliteit op de Maze, aanteekeningen enz. betreffende de ambtsplichten, bezoldiging en emolumenten van het 

personeel van haar jachten en den dienst van deze in het algemeen, 1700-1793, 1 omslag. NB: Hierbij ook eenige stukken betreffende de jachten der 
Admiraliteit in Friesland (1682-1718)

C. Admiraliteiten te Amsterdam, in Zeeland, in West-Friesland en het Noorderkwartier en in Friesland, nrs. 443-451. NB: Zie ook de nummers 37, 319. 
357, 358, 413, 418
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- 451: Brief van den Advocaat der Oost-Indische Compagnie Mr. F. W. Boers (aan Mr. Jacob van der Heim?) en andere stukken, betrekking hebbende op 
het geval van den (onder de Admiraliteit in Friesland hoorenden) kapitein-ter-zee J. Berghuis, die te Cadix aan eenige zich op een Oost-Indisch 
Compagniesschip bevindende Engelsche passagiers eigenmachtig had toegestaan zich over te schepen op Russische oorlogsbodems en daarmede 
voort te reizen naar Engeland, 1781, 1 omslag

D. Handel, scheepvaart, visscherij, nijverheid
a. Van de Republiek in het algemeen, nrs. 452-474. NB: Zie ook de nummers 50, 53, 54, 358, 487, 488, 489, 500, 501
- 457: Stukken betreffende de bezwaren van de Staten van Friesland tegen de resolutie der Staten-Generaal van 30 December 1751 tot schorsing van 

het reglement op den invoer van tonnevleesch en de belasting op van buitenslands ingevoerde boter, spek en levende varkens, 1752, 1 omslag
- 470: Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal, de Staten van Groningen en den magistraat van Amsterdam, aanteekeningen enz. betreffende vuur- 

en bakengelden, 1772-1790, 1 omslag
E. Betrekkingen met vreemde mogendheden en moeilijkheden met deze over de neutraliteit ter zee, tollen enz.
F. Varia

1.01.47.29: Admiraliteitscolleges: Verzameling J.C. van der Hoop, 1524-1825
I   Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam
A    Zeewezen in het algemeen
a   Admiraliteiten, nrs. 1-3
b   Rechtspraak, nr. 4
c   Financiën, zie de inventarisnummers 1, 2 en 3
d   Officieren, nrs. 5-7
e    Zeemacht, nrs. 8-10
f    Bouw, bewapening en uitrusting van schepen, nrs. 11-30
g    Convooiering en bescherming van koopvaardijschepen, nrs. 31-33
h    Loodswezen, vaarwaters, strandvonderij, nrs. 34-39

- 34: Stukken betreffende de loodsen en kaagschippers, 1669-1788, 1 omslag
- 35: Stukken betreffende de diepten van de Texelse en andere zeegaten, het uitzeilen van verschillende schepen daaruit den de dienst van de loodsen 

aldaar, 1763-1792, 1 omslag
i    Oorlogen met Engeland, in Oost-Indië en met Frankrijk, nrs. 40-51
k    Kaapvaart, prijzen, buiten, nrs. 52-53
B   Admiraliteit te Amsterdam
C.   Admiraliteiten op de Maze, in Zeeland, in West-Friesland en het Noorderkwartier en in Friesland, nr. 158. NB: Zie ook de nummers 115, 125, 138, 142; 115, 
116; 116; 106 en 122

- 158: Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal in zake het rapport van den luitenant-admiraal H. Rietveld over den staat van 's Lands schepen bij de 
Admiraliteiten in West-Friesland en het Noorderkwartier en in Friesland, 1793-1794, 1 omslag
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D.   Handel, visscherij, zie de nrs. 2 en 3
E.   Koloniën, nr. 159
F.   Betrekkingen met vreemde mogendheden, nrs. 160-161
II.   Ambteloos tijdperk
III.   Commissaris-Generaal, later Secretaris van Staat voor de marine en Minister van marine

a. Organisatie van het ministerie, nrs. 179-188
b. Organisatie van de departementen der marine te Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen, nrs. 189-201
c. Uitgaande en inkomende brieven, nrs. 202-294
d. Officieren en minderen, nrs. 295-307
e. Bouw, bewapening, uitrusting van schepen, nrs. 308-314, zie ook nr. 306
f. Loodswezen, kustverlichting, havens, sluizen, nrs. 315-317
- 315: Stukken betreffende de organisatie van het loodswezen, de opbrengsten der loods-, vuur- en bakengelden, en de kosten van betonning, 

kustlichten en vuurbaken, 1814-1823, 1 omslag
- 316: Stukken betreffende het in 1573 aan de stad Enkhuizen geschonken recht van de paalkiste en de afkoop van dit recht door het Rijk, alsmede 

omtrent het door het armbestuur van Harlingen geheven ton- en bakengeld aldaar, 1814-1823, 1 omslag
- 317: Stukken betreffende den toestand, het onderhoud en de herstellingen van de onder het bewind van het Ministerie van marine staande havens, 

sluizen, magazijnen en andere maritieme werken te Amsterdam, Enkhuizen, Medemblik, Nieuwediep en Hellevoetsluis, 1812-1822, 1 omslag
g. Varia, nrs.  318-319

2.01.30: Scheepssoldijrollen betreffende schepen en hun bemanningen van de Marine over de periode 1795-1813
I.   Scheepssoldijrollen, nrs. 1-689, naar jaartal en daarbinnen alfabetisch naar scheepsnaam gerangschikt, o.a.

- 380-381: Escadrille voor Amsterdam, Waddenzee, Zuiderzee en Pampus - gezagvoerder: A. Kikkert, 1808
- 383: Escadrille lichte vaartuigen te Texel - gezagvoerder: H. Hofmeyer, 1808
- 422-425: Esquadrille op de Waddenzee, Zuiderzee en Vlie - gezagvoerder: J.A. v.d. Straten, 1810
- 433-434: Eskader lichte vaartuigen in Texel - gezagvoerder: J.D. Musquetier, 1810
- 590: Adviesjagt Texel no. 7 - gezagvoerder: J. van Maaren, 1812

II   Diverse stukken betreffende de Franse Marine in Holland.
3.01.09: Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland, (1589) 1603-1787
BB   Zeezaken
I   Equipe van oorlogsschepen, nrs. 1275-1280
II   Inspectietocht door oorlogsschepen, nr. 1281
III   Admiraliteitscolleges
a   Financiële toestand van alle colleges, nrs. 1282-1283
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b   Afzonderlijke colleges
b.2   Admiraliteitscollege in Friesland, nr. 1288

1288: Geheim rapport en verbaal van de gecommitteerden uit de Staten-Generaal tot onderzoek van de financiën van het Admiraliteitscollege van 
Friesland, 1786, 1 katern. NB: in druk

FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
7 Stadhouderlijk Archief: het archief in Tresoar Bestanddelen die berusten in Tresoar: veel over o.a. de admiraliteit (o.a. te Harlingen)

1.1.2. Tweede afdeling: Stukken van niet-bestuurlijke en niet-militaire aard
1.1.2.2. Bezittingen en financiën

- 169, o.a.: Gevangen vijandelijke kapers op de Waddenzee, door Hendrik Casimir II 
ter berechting overgedragen aan de Admiraliteit te Harlingen, 1677

8 Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd 
(BRF), 1795-1813 (1815)

1. Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795-1807
1.4. Besturen en instellingen vanaf de omwenteling
1.4.01. De provisionele representanten, de representanten, het provinciaal bestuur en 
het intermediair administratief bestuur
1.4.01.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.4.01.2.06. Militaire zaken
1.4.01.2.06.1. Marine, nrs. 252-255

- 254: Stukken betreffende het bestuur van het voormalig Admiraliteitscollege te 
Harlingen, 1795, 1 omslag

12-19-2 Provinciaal bestuur, 1962-1986 1.2. Inventaris
1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2.2. Taakuitvoering
1.2.2.2.12. Onderwijs, cultuur, sport en recreatie
1.2.2.2.12.3. Herdenkingen - Stukken betreffende het bijwonen van diverse herdenkingen

- 4405: Stukken betreffende de herdenkingsfeesten op Terschelling wegens de 
Engelse overval op de Nederlandse koopvaardijvloot in het Vlie op 18 augustus 
1666 en de officiële opening door Prinses Margriet van een nieuw gebouw van 
de zeevaartschool Willem Barentsz, 1965-1966

6



- 4407: Stukken betreffende de herdenking van de sterfdag van Tsjerk Hiddes de 
Vries te Harlingen, 1966-1967
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