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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

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.
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FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
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
1.4.04. De commissie van gedeputeerden
1.4.04.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.4.04.2.06. Militaire zaken
1.4.04.2.06.1. Marine

- 427: Stukken betreffende de verdediging van Friesland tegen eventuele aanvallen 
vanuit zee, 1795 1798, 1 omslag

- 428: Rapport betreffende de stranding van een vijandelijk oorlogsschip tussen 
Ameland en Schiermonnikoog, 1795, 1 stuk

- 429: Stukken betreffende 's Lands oorlogsschip 'Pallas', 1795, 1 omslag
- 430: Naamlijst en andere stukken betreffende de aanwerving van manschappen 

voor de vloot, 1796, 1 omslag
1.4.04.2.06.2. Landmacht, nrs. 433-453
1.4.04.2.06.3. Zwitserse troepen, nr. 454
1.4.04.2.06.4. Franse troepen

- 475: Stukken betreffende het gestrande schip 'Vigilante', waaruit door het 
gemeentebestuur van Stavoren op last van Franse bevelhebbers goederen in 
beslag zijn genomen, 1795 1797, 1 omslag

1.4.04.2.07. Openbare orde en veiligheid
- 490: Berichten van municipaliteiten, ingekomen naar aanleiding van de 

aanschrijving van 22 juni 1795, betreffende de aanwezigheid van schepen, 
behorende tot mogendheden die met Frankrijk in oorlog zijn, 1795, 1 omslag

- 491: Stukken betreffende de inbeslagname van goederen op schepen, behorende 
tot mogendheden die niet met de Bataafse of Franse Republiek op 
vriendschappelijke voet staan, 1795, 1 omslag

1.4.08. Het committe tot de fransche zaaken - Deze commissie hield zich bezig met de 
problemen rond de Franse troepen in Friesland. Problemen, omdat het aanvankelijke 
enthousiasme al snel plaatsmaakte voor ongenoegen. In het algemeen kan worden 
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gesteld dat de commissie zich bezighield met de huisvesting en bevoorrading van de 
Franse troepen en de door hen gepleegde malversaties. De commissie heeft maar twee 
maanden bestaan. De Commissie van Gedeputeerden hield zich met dezelfde materie 
bezig. Het archief van die commissie bevat dan ook soortgelijke stukken. 

- 635: Stukken betreffende de inkwartiering van Franse troepen op Ameland, 1795, 
1 omslag

1.5. Besturen en instellingen, 1799-1802
1.5.2. De commissie van correspondentie

- 739: Rapport van B. Wiaerda op Schiermonnikoog betreffende de activiteiten van 
Engelse schepen, 1799, 1 stuk

1.7. Financiële colleges 1795 1807
1.7.1. De commissie van financiën e.a
1.7.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.7.1.2.05. Contrôle van rekenplichtige ambtenaren en instellingen
1.7.1.2.05.2. Defensie
1.7.1.2.05.2.1. Bataafse land en zeemacht

- 1277: Rekening door drost en gemeentebestuur van Ameland wegens de kosten 
van de militaire bezetting op dat eiland, 1803 1806, met bijlagen, 1 omslag

- 1278: Betalingsordonnanties van R. Collot d'Escury, ontvanger generaal van de 
Marine, later van de Administratie te Water, 1796-1803, 1 omslag

- 1279: Staten van betalingen aan de marine, 1795-1802, 1 omslag

2. Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, 1807 1813 (1815)
2.2. Divisie van politie en economie
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.2.15. Militaire zaken

- 3165: Staten van door gemeentebesturen aangeworven vrijwilligers voor de 
marine en akten van overdracht aan de opperbevelhebber, 1809-1810, 1 omslag

3. De Prefect van het Departement Friesland, 1811-1813
3.03. Divisie van militaire zaken, 1811-1813
3.03.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.03.2.1. Conscriptie
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- 4049: Ingekomen missiven van de gemeentebesturen van Ferwerderadeel en Het 
Bildt ten geleide van respectievelijk een staat van lotelingen, klasse 1808, en een 
staat van in 1788 geborenen, inmiddels overLeden of verhuisd, naar aanleiding 
van de circulaire van de prefect van 1811 februari 20 no. 3, 1811, 1 omslag

3.03.2.2. Maritieme inscriptie
- 4076: Processen verbaal van de loting voor de maritieme inscriptie op Ameland 

en in Bolsward en Sneek ten overstaan van raad van prefectuur H. van Sminia c.q. 
de onderprefect van het arrondissement Sneek, alsmede enkele bijlagen bij de 
processen verbaal voor Wonseradeel en Wymbritseradeel, 1811, 1 omslag

3.03.2.4. Leveranties en betalingen
- 4082: Ingekomen missiven van de gemeentebesturen van Dokkum, Franeker, 

Harlingen, Leeuwarden en Sneek ten geleide van maandstaten van de 
marktprijzen van granen, hooi, stro en vlees over 1811 januari oktober, 
opgemaakt ten behoeve van de militaire foeragering, naar aanleiding van de 
circulaire van de landdrost van 1810 augustus 25 no. 4, 1811, 1 pak. NB: Zie ook 
inv. nrs. 3796-3800

- 4083: Ingekomen missiven van de gemeentebesturen c.q. maires van Bolsward, 
Dokkum, Harlingen, Lemsterland en Lemmer ten geleide van kwartaalstaten van 
de marktprijzen van olie, kaarsen en vet over 1811 1812, opgemaakt ten behoeve 
van de militaire foeragering, naar aanleiding van de circulaire van de prefect van 
1811 januari 26 no. 11, 1811-1813, 1 pak

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, nrs. 4-308
1.4.01.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.4.01.2.02.2. Generaliteit
1.4.01.2.02.2.2. Vertegenwoordiging in organen van het centraal gezag

- 167: Brieven van de Friese gecommitteerden in de Raad van State, het Committé 
tot de (Algemeene) Zaaken van het Bondgenootschap te Lande en het Committé 
tot de Zaaken van de Marine, 1795, 1 omslag

1.4.01.2.05. Belastingen en heffingen
- 250: Rapporten betreffende de heffing van 8% op ieders inkomen, gedecreteerd 
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door de Nationale Vergadering op 26 januari 1798, bestemd voor de opbouw van 
de vloot, 1798

- 251: Adres aan de Nationale Vergadering, waarin wordt gepleit voor een 
'amalgama' (samensmelting) der provinciale schulden en de invoering van een 
nationale belasting ter versterking van leger en vloot, [1798], gedrukt, 1 stuk

1.4.01.2.06. Militaire zaken
1.4.01.2.06.1. Marine

- 252: Resoluties van de Staten Generaal en andere stukken betreffende de 
organisatie van de marine van de Republiek der Verenigde Nederlanden c.q. de 
Bataafse Republiek, 1795, 1796, 1 omslag

- 253: Stukken betreffende de betalingen van Friesland aan de Generaliteit ten 
bate van de organisatie van de marine, 1795, 1796, 1 omslag

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

- 255: Rapporten van de 'Commissie tot den ontvang der gelden voor weduwen en 
weesen der gesneuvelde op 's Lands vloot', 1798, 1 omslag
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