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LANDELIJKE ARCHIEVEN
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
1.01.47.27
Admiraliteitscolleges: Verzameling J. en P. van der
Heim, 1492-1786

1.08.11

Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842)

Inhoud
A. 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
- 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
D BEHEER
3. Bouw en onderhoud van (on)roerende goederen, nrs. 1891-1893

1

-

2.01.12

Departement van Binnenlandse Zaken, 1796-1813

2.05.38

Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers
(Consulaire- en Handelsaangelegenheden), (1858)
1871-1940 (1955)

2.05.117

Code-Archief van het Ministerie van Buitenlandse

1893: Stukken betreffende de oprichting van een kaap (baken) aan het westeinde
van Ameland, 1740-1742, 1 omslag
9 REKWESTMEESTER, INTENDANT VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 1811-1813
- 1006: Beheer van vuurtorens en bakens: 1811 juni 3 - juli 19 (hierbij minuut
uitgaande brieven: 1811 nrs. 1902, 2089). Reddingsboten, 1811 mrt. - 1813 okt.
(hierbij minuut uitgaande brieven: 1811 nrs. 856, 1107, 2900; 1812 nrs. 2699,
2700). Proviandering van eilanden: 1811 mrt. 22 - 1812 dec. 1 (hierbij minuut
uitgaande brieven: 1811 nrs. 1076, 1077, 1190B, 1223, 1246, 1380, 4257).
Declaratie van mr. Van Hoff, als president van de commissie tot het verlenen van
hulp aan de noodlijdenden door de watersnood van 1809, 1811 mei 14 - 1812
okt. 21 (hierbij minuut uitgaande brieven: 1811 nrs. 1509, 1746, 1800, 1928;
1812 nrs. 389, 390, 1693, 3236)

1. B-DOSSIERS
1.1 B-Dossiers 3-127
- 356-361: Stukken betreffende de uitvoering en de vernieuwing van de
'Eemsconventie', de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland inzake de
verlichting, betonning en bebakening van de Eems, de Waddenkust en de
Waddeneilanden [dossier B70], 1884-1897, 2 pakken en 4 omslagen
- 362: Stukken betreffende de aan de monden van de Eems verrichtte metingen
[dossier B70], 1878-1904, 1 omslag
- 363: Stukken betreffende de aanschaf van een stoomboot voor het onderhoud
van de verlichting en bebakening van de Eemsmond en het Waddengebied
[dossier B70], 1895-1899, 1 omslag
- 364: Stukken betreffende de uitbetaling van het in de 'Eemsconventie'
vastgelegde Nederlandse quotum [dossier B70], 1897-1909, 1 omslag
- 365: Stukken betreffende de benoeming van de permanente commissarissen van
toezicht op de betonning en verlichting van de Eemsmonden [dossier B70], 18971919, 1 omslag
B. CODE ARCHIEF 0 t/m 999
2

Zaken, 1945-1954

2.05.313

Code-archief van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, 1965-1974

2.06.075

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel:
Afdeling Nijverheid, 1906-1922

2.09.01

Ministerie van Justitie, (1800) 1813-1876 (1951)

2.12.10

Ministerie van Marine: Afdeling Loodswezen
(Afdeling IV), 1822-1928 (1931)

5 Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
52 Wateren
521 Aanleg, onderhoud, verbetering en toezicht
521.9 Loodswezen, reddingswezen, verlichting, richtings- en geleide-installaties
- 9478: Duitsland West - Nederland; correspondentie over:
- kustlichten, mistsignalen en radiobakens;
- betonning en verlichting in de Eemsmond
1945-1954
B. Codearchief
5 Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
52 Wateren
521 Aanleg, onderhoud, verbetering en toezicht
521.9 Loodswezen, reddingswezen, verlichting, richting- en geleide-installaties
- 5220: Duitsland West - Nederland; ontwerpregeling inzake de betonning en de
bebakening in het gebied van de Eemsmonding, 1965-1970
B HET IN RUBRIEKEN ("DOSSIERS") INGEDEELDE ARCHIEF
IV HOOFDRUBRIEK SCHEEPVAART
- 227: Dossier 31 – Visserslichten, 1906-1908, 1910-1913, 1915-1916, 1 omslag
3. MINISTER VAN JUSTITIE, 1823 DECEMBER 1-1876 AUGUSTUS 31
3.5 Dossiers of bundels
3.5.22. Rechtspraak
3.5.22.11 Scheepvaart, nrs. 5110-5114
- 5110-5111: Loodswezen en strandvonderij [port.nr. 5], 1817-1875, 2 pakken
- 5112: Overname van bakens, tonnen en kustverlichting door het Rijk [port.nr.
32], 1827-1837, 1866 – 1875, 1 pak
Contracten, bestekken en voorwaarden voor werkzaamheden aan objecten in beheer bij
het Loodswezen, alsmede betreffende werken en leveringen voor/aan de ministeries van
Koloniën en Waterstaat Handel en Nijverheid, 1869-1928, nrs. 321-332
- 321: 2.3 – Het maken van een ijzeren zeekaap, met het stellen van die op het
eiland Rottumeroog, 1871
- 321: 2.4 - Het bouwen van een houten loods op stenen voet te diensten van 'sRijksbetonning te Zoutkamp, Provincie Groningen, 1869
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321: 2.7 - Het bouwen van een lichtwachterswoning op het duin van de ZuidWestkust van Texel, 1872
321: 2.8 - Het maken van een nieuwe houten zeekaap en het oprichten van
dezelve bij Ballum op Ameland, 1872
321: 3.1 - Het bouwen van een houten loods op stenen voet te dienste van 'sRijksbetonning te Terschelling, 1873
321: 5.6 - Het bouwen van een houten magazijn op stenen voet ten dienste van
het Loodswezen te Vlieland, 1875
321: 6.4 - Het inrichten van een gedeelte van 's-Rijksarsenaal te Delfzijl tot
woningmagazijn enz. voor de dienst van het Loodswezen aldaar, 1877
322: 7.2 - Het maken van een kaaimuur langs de los- en laadplaats van het
tonnenmagazijn te Enkhuizen, 1881
322: 7.6 - Het maken van twee ijzeren zeekapen met het stellen van die op het
eiland Rottummeroog, 1883
322: 7.10 - Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap op het eiland Vlieland
en het afbreken en opruimen van een aldaar bestaande houten kaap, 1884
322: 7.11 - Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand op Wieringen en
het afbreken en opruimen van een aldaar bestaande houten lichtopstand, 1884
322: 7.12 - Het vergroten van het bestaande magazijn enz. ten dienste van 'sRijks betonning te Terschelling, 1884
322: 7.13 - Het maken en stellen van een nieuwe houten zeekaap op de
Noordvaarder bij Terschelling, 1884
322: 7.14 - Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap en lichtopstand bij
Stavoren en het afbreken en opruimen van een aldaar bestaande houten kaap,
1884
322: 7.24 - Het bouwen van een stenen magazijn voor de dienst der betonning te
Enkhuizen, 1886
322: 7.25 - Het maken van een woning voor de dienst der verlichting op Vlieland,
1886
322: 7.27 - Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting op
Terschelling, 1886
323: 9.3 - Het bouwen van een woning voor de dienst van het Loodswezen te
Terschelling, 1877
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323: 9.5 – Het maken van twee nieuwe houten zeekapen en het oprichten
dezelve; één op Vlieland en één op de Noordvaarder bij Terschelling, 1877
323: 9.10 – Het maken van een nieuwe houten zeekaap en het oprichten van
derzelve op de Engelsmanplaat bij Schiermonnikoog, 1878
323: 11.5 - Het maken van een lichtwachterswoning op het eiland Marken, 1880
324: 13.4 - Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting op
het eiland Schiermonnikoog, 1887
324: 13.6 - Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting op
Ameland, 1887
324: 13.10 - Het maken van een gebouwtje tot redding van schipbreukelingen op
het noorderstrand van de Boschplaat te Terschelling, provincie Noord-Holland,
1887
324: 13.11 - Het bouwen van een houten loods op stenen voet ten dienste van 'sRijksbetonning te Enkhuizen, 1888
324: 13.16 - Het maken van twee woongebouwen voor de dienst der verlichting
van de Beneden-Eems te Delfzijl en Watum, 1888
324: 13.22 - Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap bij Hollum op
Ameland en het afbreken en opruimen van de houten kaap aldaar, 1890
324: 15.1 - Het bouwen van een lichtwachterswoning aan het Zuideinde van het
eiland Schokland, 1867
325: 16.5 - Het bouwen van een woning voor de dienst van het Loodswezen op
Vlieland (nr. 185), 1893
325: 16.14 – Het bouwen van een wachterswoning voor de dienst de verlichting
van de Beneden-Eems te Watum (nr. 195), 1895
325: 16.15 - Het maken van een nieuwe houten zeekaap en het inrichten van
dezelve bij Ballum op Ameland (nr. 196), 1895
325: 16.18 - Het bouwen van een houten loods op stenen voet ten dienste van 'sRijksbetonning te Zoutkamp (nr. 199), 1895
327: 19.1 - Het vernieuwen der bekapping en verhogen van de woning van de
Commissaris over het Loodswezen te Delfzijl benevens het vergroten van het
kantoor, 1901
327: 19.2 - Het verhogen van de lichttoren op Urk en het leveren van een ijzeren
lichthuis met lantaarn op dien toren, 1901
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327: 19.6 - Het maken en stellen van een ijzeren lichthuis met lantaarn op de
lichttoren van het eiland Marken, 1901
328: 22.7 - Levering van ijzer en staal ten behoeve van 's-Rijks algemeen
betonningsmagazijn te Enkhuizen (nr. 268), 1904
328: 22.19 - Het maken van een machinegebouw bij de stenen kustlichttoren te
Terschelling (nr. 271) (165), 1906
328: 22.20 - Het maken en stellen van een gegoten ijzeren kuip met nieuwe
lantaarn en het daarop plaatsen van de bestaanden kap op de lichttoren te
Terschelling (nr. 272), 1906
328: 22.23 - Het maken en stellen van een ijzeren opstand voor de plaatsing van
een mistklok bij de stenen kustlichttoren op het eiland Urk met tekening (nr.
276), 1906
328: 22.24 - Het maken en stellen van een zelfwerkende mistklok met gaande
werk te plaatsen op een ijzeren opstand bij de stenen kustlichttoren op het
eiland Urk (nr. 277), 1906
328: 22.26 - Het maken van de gemetselden onderbouw met paalfundering en
toebehoren voor de plaatsing van een tientons kraan voor de dienst der
betonning op een terrein gelegen aan de Zuiderhaven te Harlingen (nr. 279),
1906
328: 22.30 - Het maken van de gemetselden onderbouw met paalfundering en
toebehoren voor de plaatsing van een tientons kraan voor de dienst der
betonning op een terrein gelegen aan de Zuiderhaven te Harlingen (nr. 279),
1906
328: 22.34 - Het maken en stellen van een gegoten ijzeren kuip met binnen en
buitengalerij op de bestaanden kustlichttoren te Eierland (eiland Texel), het
stellen van een bestaande lantaarn met kap op voornoemde kuipstukken en het
maken en stellen van een portaal en kustwachthuisje van geslagen ijzer op de
buiten omloop van bovengenoemde toren, 1907
328: 22.37 - Levering van gasketels en een gasperspomp beiden met toebehoren
te behoeve van een gastransportvaartuig ten dienste der verlichting (nr. 129),
1907
328: 22.38 - Concernant la fourniture de dix régulateus électriques de 60
Ampères avec leurs accessoires, destinés aux phares de Terschelling et de
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Westkapelle (nr. 294), 1907
328: 23.18 - Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de stenen
kustlichttoren te Terschelling (nr. 308), 1907
328: 23.43 - Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve van
de verlichting te Vlieland (nr. 336), 1909
329: 24.2 - Het maken van twee ijzeren lichtopstanden en het stellen van beiden
op duinen aan de Zuid-Westkust van Texel met tekening (nr. 250), 187
329: 26.9 - Het bouwen van een lichtwachterswoning aan de Ven benoorden
Enkhuizen (nr. 377), 1913
329: 26.13 - Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve der
verlichting op de Zuidwestkust van het eiland Texel (nr. 372), 1912
329: 26.14 - Het maken en stellen van een wachthuis voor de kustwachtdienst op
de gegoten ijzeren kustlichttoren te Vlieland (nr. 371) (203), 1912
329: 26.15 - Levering van lichtboeien met toebehoren ten behoeve van het
Loodswezen te Vlissingen en Harlingen (nr. 370), 1912
329: 26.28 - Uitvoeren van verschillende werken te Schiermonnikoog (nr. 353),
1909
329: 27.10 - Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve der
verlichting van het Slijk en Krabbersgat te Enkhuizen (nr. 390), 1913
329: 27.11 - Het vervaardigen en stellen van een ijzeren opstand met wachthuis
en bergplaats en daarbij behorende werkzaamheden voor de kustwachtdienst te
Huisduinen (gemeente Den Helder) met tekening (nr. 389), 1914
328: 28.2 - Het bouwen van een magazijn voor berging van lichtboeien te
Harlingen met tekening (nr. 404), 1916
329: 28.5 - Het bouwen van een tonnenmagazijn te Terschelling met tekening
(nr. 414), 1917
329: 28.9 - Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden voor de
kustwachtdienst, o.a. het vervaardigen en stellen van een ijzeren opstand met
wachthuis en bergplaats te Hollum op het eiland Ameland in de nabijheid van de
kustlichttoren (nr. 403), 1916
329: 28.10 - Het vervaardigen voor de dienst der verlichting van een loopkraan
met loopkat geheel compleet, met een hefvermogen van zeven ton (7000 kg) en
het opstellen der kraan binnen het magazijn voor berging van lichtboeien te
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Harlingen, het leveren en plaatsen van rails vanaf de loswal aldaar tot binnen het
magazijn over een lengte van ± 51 mtr. met de nodige kruisstukken tussen de
bestaande rails (nr. 405), 1916
329: 28.15 - Het vervaardigen en stellen van een lichtopstand met de daarbij
behorende werkzaamheden nabij Den Oever op het eiland Wieringen (nr. 411),
1917
329: 28.17 - Vervaardiging van een draaischijf van 6 mtr. middellijn, het leveren
van gecontrueerde kolommen, diverse ijzerwerken voor de bekapping, gegoten
ijzeren ramen en dito roosters, het leveren van spoor met wissel, dwarsliggers en
wisselhout voor de bouw van een tonnenmagazijn te Terschelling (nr. 415) (308),
1917
329: 28.18 - Het leveren en aanbrengen van een rubberoid dakbedekking op de
daken van het nieuw te bouwen tonnenmagazijn te Terschelling (nr. 416), 1917
329: 28.20 - Het maken van timmerwerken voor de dienst van de betonning
binnen het magazijn voor berging van het betonningsmateriaal te Terschelling
(nr. 420) (623), 1918
329: 28.21 - Levering en opstelling voor de dienst van de betonning binnen het
magazijn voor de berging van betonningsmateriaal te Terschelling (nr. 422)
(600), 1918
329: 28.24 - Het maken van een motorkamer te Urk (nr. 425), 1918
329: 28.25 - Het maken van een motorkamer en het stellen van een luchtketel
ten behoeve van een misthoorninstallatie op de lichttoren van Marken (nr. 426)
(529), 1918
330: 31.2 - Maken van een motorgebouw voor een misthoorninstallatie ten
dienste van het Loodswezen te Emmeloord op Schokland met tekening (nr. 447)
(590), 1920
330: 31.3 - Maken van een nieuw kustlichttoren o.a. aan de Willemshaven te
Harlingen met tekening (nr. 446), 1920
330: 32.6 - Uitvoeren van verf-, glas- en behangwerken ten behoeve van de
gebouwen en inrichtingen ten dienste der verlichting op Ameland (nr. 461), 1921
330: 33.7 - Uitvoeren van de verbouwing van- en onderhoudswerken aan de
opzichterswoning ten dienste der verlichting op Schiermonnikoog met tekening
(nr. 500), 1922
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331: 34.1 - Maken van een keermuur van gewapend beton met afrastering o.a.
bij het betonningsmagazijn te West-Terschelling (nr. 472) (413), 1921
331: 34.5 - Uitvoeren van verf-, gals en behangwerken t.b.v. gebouwen en
inrichtingen van het Loodswezen, de betonning en de verlichting op Terschelling
en Vlieland (nr. 476) (225), 1921
331: 34.6 - Uitvoeren van verf-, gals en behangwerken t.b.v. gebouwen en
inrichtingen ten dienste der verlichting op Schiermonnikoog (nr. 477) (249), 1921
331: 34.11 - Maken van een ballenhuisje en een afrastering op genoemd huisje
en de stormseinpaal, ten dienste van de stormwaarschuwingsdienst te Den
Helder met tekening (484) (396), 1921
331: 34.12 - Maken van een stenen ballenhuisje en een afrastering om genoemd
huisje en de stormseinpaal ten dienste van de stormwaarschuwingsdienst op
West-Terschelling met tekeningen (nr. 485) (372), 1921
331: 34.13 - Maken van een stenen ballenhuisje bij de stormseinpaal ten dienste
van de stormwaarschuwingsdienst te Oude-Schild op Texel voor rekening van
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel met tekening (nr. 486)
(395), 1921
331: 34.14 - Uitvoeren van gewapende betonwerken, timmer- en metselwerken
c.a. in verband met de buiten memoeiing van de aannemer aan te brengen
transportinrichtingen ten behoeve van het betonningsmagazijn te Zoutkamp (nr.
487) (414), 1921
331: 35.5 - Verbouwing van de lichtwachterswoning c.a. te Urk (nr. 504), 1922
331: 35.8 - Verbouwen van en het uitvoeren van onderhoudswerken aan een
opzichterswoning, twee dubbele lichtwachterswoningen en een enkele
lichtwachterswoning c.a. te Eierland op Texel en het uitvoeren van
onderhoudswerken aan de daarbij staande kustlichttoren c.a. met tekeningen
(nr. 501) (208), 1922
331: 35.9 - Uitvoeren van verf-, glas- en behangwerken ten behoeve van de
stenen kustlichttoren c.a. de ijzeren kustwachtopstand, een opzichterswoning en
vijf lichtwachterswoningen te Eierland op Texel (nr. 502) (84), 1923
332: 37.3 - Bepleisteren van de gevels der verlichtingsgebouwen te Delfzijl en
Watum en het uitvoeren van onderhoudswerken aan die gebouwen en de
gebouwen van het Loodswezen te Delfzijl (nr. 516), 1922
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2.12.25

Inspecteur, Inspecteur-Generaal en DirecteurGeneraal van het Loodswezen, (1786) 1814-1979
(1980); Marine Stoomvaartdienst, (1816) 18241843 (1929)

332: 37.5 - Het verrichten van glas- en verfwerken aan de kustlichttoren te
Kijkduin nabij Helder (nr. 514) (22), 1922

1 ARCHIEF VAN DE INSPECTEUR VAN HET NOORDER DEPARTEMENT (1786) 1814-1830
1.1 Algemeen
1.2 Organisatie
- 40: Inventarissen van op het ministerie aanwezige stukken betreffende de
loodsdienst, de betonning, de bebakening en verlichting over 1796-1825, z.d., 1
omslag
1.3 Taakuitvoering
1.3.1 ALGEMEEN
- 41-42: Stukken betreffende de totstandkoming van algemene en bijzondere
reglementen voor het Loodswezen, 1814-1826, 2 pakken
1.3.2 HEFFING VAN GELDEN (EXCLUSIEF LOODSGELDEN)
- 43: Staten van over de periode 1814-1815 geheven vuur-, paal- en havengelden,
1814-1816, 1 pak
- 44: Stukken betreffende de ontvangst en verantwoording van de vuurgelden
vanaf 1668, 1814-1822, 1 pak
- 45: Stukken betreffende de omschrijving van districten voor de betonning,
bebakening en verlichting ten behoeve van de belastingheffing op van de
betrokken vaarwaters gebruikmakende schepen, 1817, 1 omslag
- 46: Rapport betreffende de schepen die Pampus passeren en de vergelijking van
de vaargelden met de gelden die in het toekomstige Noordhollands Kanaal te
betalen zullen zijn, 1820, 1 stuk
- 47: Rapport over de heffing van scheepsbelastingen, vóór dit door het Franse
bestuur in 1811 verboden werd, met bijlagen, 1820, 1 omslag
1.3.3 LOODSDIENST
- 48: Stukken betreffende de beloodsing naar en bewaring van schepen in
quarantaineplaatsen, 1786-1815, 1 pak
- Stukken betreffende de behandeling van klachten van en over loodsen, 18101820, 1 pak
- 50: Proces-verbaal van overdracht aan de burgemeester van Delfzijl van een
aantal marinevaartuigen, 1814, 1 pak
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51: Ordonnanties, resoluties en reglementen ten behoeve van de loodsdienst
vanaf 1698, afschriften, 1814-1815 en z.d., 1 omslag
- 52: Lijsten van geadmitteerde loodsen en vaartuigen, 1814-1816, 1 pak
- 53: Staten van loodsvaartuigen en daarop varende schippers, loodsen en
knechten te Vlieland en Terschelling, 1816-1828, 1 pak
- 54: Staten van in de Texelse zeegaten varende loodsvaartuigen en de daar op
dienstdoende schippers, loodsen en leerlingen, 1816-1830, 1 pak
- 55: Staten van inkomsten en uitgaven van de loodskassen te Petten, Den Helder
en Texel, 1816-1830, 1 pak
- 57: Staten van inkomsten en uitgaven van de loodskassen te Terschelling en
Vlieland, 1818-1829, 1 pak
- 58: Brieven aan de minister betreffende diverse kwesties over de beloodsing van
schepen en een pleidooi voor een algemeen loodsreglement, 1819-1820, 1
omslag
- 59: Stukken betreffende de bouw van een overdekte zeilbare reddingboot, 1824,
1 omslag
1.3.4 BETONNING, BEBAKENING EN VERLICHTING
1.3.4.2 Betonning en bebakening, nrs. 62-70, o.a.
- 63: Stukken betreffende het voorstel tot regeling van de levering, opslag en
reparatie van de betonning van de Zuiderzee door de steden Enkhuizen en
Harlingen. Met retroacta vanaf 1795, 1814, 1 omslag
- 64: Bestekken voor de aanneming van de betonning van de Texelse, Vlielandse
en Terschellingse zeegaten, met bijlagen, 1814, 1 omslag
- 65: Instructies voor de tonnenleggers en bakenstekers, 1814-1824, 1 omslag
- 66: Stukken betreffende de betonning, bebakening en beloodsing van de Eems,
1814-1825, 1 omslag
- 67: Stukken betreffende de betonning en bebakening van het Groninger Diep
(Reitdiep) en de Friese Slenk, 1814-1828, 1 omslag
- 68: Stukken betreffende de levering van betonningsgoederen aan de steden
Enkhuizen en Harlingen. Met retroactum van 1811, 1815, 1 omslag
- 69: Stukken betreffende de bouw en reparatie van zeekapen te Egmond aan Zee,
Huisduinen, Texel en Schiermonnikoog, 1817-1825, 1 omslag
- 70: Stukken betreffende de plaatsbepaling van betonning en het geven van
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koersaanwijzingen in de Waddenzee, 1817-1825, 1 omslag
2 ARCHIEF VAN DE INSPECTEUR VAN HET ZUIDER DEPARTEMENT (1796) 1814-1830
3 ARCHIEF VAN DE INSPECTEUR(-GENERAAL) (1814) 1830-1940 (1949)
3.1 Algemeen
3.2 Organisatie
3.3 Personeel
3.4 Taakuitvoering
3.4.1 ALGEMEEN
3.4.2 PERMANENTE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE SCHELDEVAART
3.4.3 LOODSDIENST
3.4.3.9 Onderzoek naar scheepsrampen
- 665: Stukken betreffende het onderzoek naar het schipbreuk lijden van
loodsvaartuigen, 1874-1921, 1 omslag
3.4.3.10 Loodsdienst naar regio
3.4.3.10.1 1e en 2e District, nrs. 666-679 – oostelijk waddengebied vanaf zeegat
Vlieland-Terschelling
3.4.3.10.2 3e District, nrs. 680-687 – o.a. westelijk waddengebied Texel e.o.
3.4.4. BETONNING,BEBAKENING EN VERLICHTING
3.4.5 KUSTWACHT EN STORMWAARSCHUWINGSDIENST
- 795: Stukken betreffende de inrichting van de Kustwacht, 1882-1886, 1 omslag
- 797: Bestek voor het maken van een gebouwtje voor schipbreukelingen op het
noorderstrand van de Boschplaat te Terschelling, met bijlage, 1887, 1 omslag
- 798: Kaart van de middelen tot redding van schipbreukelingen aan de
Nederlandse kust, 1908, 1 stuk
- 802: Staten van inventarisgoederen bij de Kustwacht en
Stormwaarschuwingsdienst op diverse standplaatsen, 1923, 1 omslag
- 803: Reglement voor het personeel van de Marinekustwacht, 1926, 1 stuk
- 804: Stukken betreffende het verwerpen van het voorstel tot opheffing van de
kustwachtpost Vlieland, 1928, 1 omslag. NB: Met kaart van de Nederlandse kust
- 805: Stukken betreffende de reorganisatie van de Vredeskustwacht, 1931-1935,
1 omslag
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3.4.6
3.4.7
3.4.8
-

806: Stukken betreffende de vaststelling van instructies voor personeel van
diverse kustwachtposten, 1933-1939, 1 omslag
807: Beschikkingen van de minister betreffende de vaststelling van de
personeelsbezetting van de vredeskustwachtposten en van de
'binnenverlichting', afschriften, 1935-1937, 1 omslag
808: Stukken betreffende de aanvulling van het kader van de Marinekustwacht
door personeel van het Loodswezen, 1936-1937, 1 omslag
PEILINGEN, KARTERINGEN EN HYDROGRAFISCH ONDERZOEK
DIEPGANGMETING VAN SCHEPEN
SCHEEPVAARTTELLING
818-819: Staten van binnengekomen en uitgevaren schepen, 1852-1939, 2
pakken
820: Nota betreffende de concurrentiepositie van Nederlandse havens ten
opzichte van die van Antwerpen en Bremen, ca. 1930, 1 stuk

4 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT NADERE REGELING DER INRICHTING VAN HET
LOODSWEZEN 1852-1854
5 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE MINIMA EN MAXIMA 1903-1904
6 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN ONDERZOEK NAAR DE PERSONEELSORGANISATIE
VAN DE VREDESKUSTWACHT 1933
7 ARCHIEF VAN DE MARINE-STOOMVAARTDIENST (1816) 1824-1843 (1929)
7.1 Algemeen
7.2 Personeel
7.3 Archiefbeheer
7.4 Stoomvaartuigen en –werktuigen
7.5 Droogdokken
8 ARCHIEF VAN DE INSPECTEUR-GENERAAL/DIRECTEUR-GENERAAL (1922) 1940-1979
(1980)
8.1 Algemeen
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8.2 Organisatie
8.3 Personeel
8.4 Taakuitvoering
8.4.1 ALGEMEEN
8.4.2 PERMANENTE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE SCHELDEVAART
8.4.3 LOODSDIENST
8.4.3.9.1 1e en 2e District/District Noord, nrs. 1433-1443 - m.n. Delfzijl en
Eemsmonding
8.4.3.9.2 3e District/District IJmond, nrs. 1444-1463 – met o.a. Den Helder
8.4.4 BETONNING, BEBAKENING EN VERLICHTING
8.4.4.3 Vaartuigen
8.4.4.3.1 Betonningsvaartuigen, nrs. 1596-1636, o.a.
- 1606: Stukken betreffende de bouw en het gebruik van het betonningsvaartuig
Waddenzee, 1950-1960, 1 pak
- 1609: Stukken betreffende de bouw en het gebruik van de betonningsvaartuigen
Lauwers en Slenk, 1951-1969, 1 pak
-

8.4.5

1618-1621: Stukken betreffende de bouw en het gebruik van het
betonningsvaartuig Texelstroom, 1957-1979, 3 banden en 1 deel
1624: Stukken betreffende de bouw en uitrusting van het betonnings- en
directievaartuig Vliestroom, 1959-1961, 1 pak
1627-1633: Stukken betreffende de bouw en het gebruik van het
zeebetonningsvaartuig Terschelling, 1959-1974, 1 deel, 4 pakken en 2 stukken
1634: Stukken betreffende de bouw en het gebruik van het betonningsvaartuig
Eems, 1960-1979, 1 pak
1636: Stukken betreffende de formulering van de stafeisen voor een te bouwen
betonningsvaartuig voor de Waddenzee, zeegaten en binnenwateren, 19761978, 1 omslag
KUSTWACHT EN STORMWAARSCHUWINGSDIENST
14

8.4.6
8.4.7
-

1713: Stukken betreffende de plaatsing van een stormseinmast met bergplaats
te Harlingen, 1958-1959, 1 omslag
1716: Stukken betreffende de opheffing van de stormseinpost te Oostmahorn en
de indienststelling van de stormseinpost te Lauwersoog, 1968-1972, 1 pak
1717-1718: Stukken betreffende het overleg ter verbetering van de coördinatie
van opsporings- en reddingsacties, 1970-1974, 2 pakken – 1717: Nationaal; 1718:
Internationaal
1719-1720: Registers van dagwaarnemingen van kustwachters in de districten,
1973-1977, 2 pakken
WALRADAR- EN RADIOPEILDIENST, nrs. 1721-1753, o.a.
1723: Stukken betreffende de planning van een aantal radarstations langs de
Waddenzee en het IJsselmeer, 1950-1955, 1 omslag
1730-1736: Stukken betreffende de oprichting en instandhouding van het
radiostation bij Oudeschip aan de Eemsmonding, 1964-1974, 1978-1979, 5
pakken en 2 omslagen
SCHEEPVAARTTELLING
1754: Staten van uit zee gekomen, naar zee vertrokken en op- en afgevaren
schepen in 1940, 1941, 1 omslag

9 ARCHIEF VAN DE PERMANENTE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE SCHELDEVAART
1945-1978
10 ARCHIEF VAN DE INTERDEPARTEMENTALE COMMISSIE HERZIENING
LOODSGELDTARIEVEN 1950-1953

2.21.008.71

Archief van jhr. mr. P. van der Heim [levensjaren
1753-1823], (1724) 1798-1817

11 ARCHIEF VAN DE STUURGROEP WALRADAR ROTTERDAMSE WATERWEG (1972)
1974-1979
II. Minister van koophandel en koloniën (1806-1807) en van marine en koloniën (18081810)
n. Vaarwaters, kustbeseining en reddingswezen
- 173: "Zeekaart van de zeegaaten van Texel, opgenomen den 30 May 1787", met
peilingen, 1 stuk
- 174: "Lijst van alle zoodanige resolutiën als bij het departement van marine
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3.01.09

Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de
Staten van Holland, (1589) 1603-1787

sedert Augustus 1803 tot 9 Mei 1808 relatif de kustbeseining zijn genomen en bij
voortduring werken." Met andere bescheiden betreffende de seinposten langs
de Hollandsche en Zeeuwsche kusten, 1803-1808, 1 omslag
L Juridische aangelegenheden
V Bemiddeling van en beroep op de Staten van Holland bij strafrechterlijke
aangelegenheden
h Overige strafrechtelijke processen, nrs. 879-890
- 887: Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
5 november 1779 betreffende een vonnis door de commissaris van pilotage
benoorden de Maze gewezen tegen enige loodslieden op Vlieland, 1779; met
bijlagen, 1779, 1 katern. NB: In druk. In handen van de commissie van Justitie

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
3
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het
Noorderkwartier te Hoorn, 1573-1795
11

Pilotage benoorden de Maze, 1615-1779

Inhoud
3. Bijlagen
3.2. Bijlage 2: Overzicht van de belangrijkste stukken, die in 1818 zijn vernietigd
3. 2.7. Waterstaat
- Stukken betreffende de pilotage, 1818
1.1. Algemeen, nrs. 1-16
1.2. Personeel en organisatie , nrs. 17-22, o.a.
- 18: Register houdende: een afschrift van de resolutie van de Staten van Holland
betreffende de beëdiging van de ontvangers en de ontvanger-generaal van de
vuurgelden benoorden de Maze, 1769 - afschriften van akten van aanstelling en
aantekeningen betreffende de aanstelling door de commissaris van de Pilotage
te Amsterdam en ontvanger-generaal van de vuurgelden van verschillende
functionarissen, zoals ontvangers van de vuurgelden, personeel en opzichters
van de kustverlichting en arbiters, 1769-1789 - aantekening betreffende de
eedsaflegging van N. Warin als ontvanger-generaal van de vuurgelden, 1777 afschrift van de instructie voor de stoker van de lantaarn te Durgerdam, 1777 aantekening van mr. J. Hooft betreffende zijn aanstelling als commissaris van de
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Pilotage en ontvanger-generaal van de vuurgelden, 1731
19: Stukken betreffende de aanstelling, bezoldiging en emolumenten van de
ontvangers van de vuurgelden, het personeel voor de kustverlichting en de
Pilotage, enz, 1739-1789, 1 omslag
- 20: Stukken betreffende de aanstelling van de "bakeman" van 't Swin en het
Amsteldiep bij Wieringen, 1781-1782, met retroactum, 1733, 1 omslag
1.3. Taken
1.3.1. Algemeen, nrs. 23-30, o.a.
- 23: Stukken betreffende de klachten van verschillende kooplieden en reders van
Rotterdam over de loodsen van de zeegaten van Goeree en Maas, de herziening
van de concept-ordonnantie voor de Pilotage, de heffing van vuurgeld van
schepen die bijvoorbeeld wegens tegenwind terug moeten keren, de nadelige
saldi van de rekeningen van de ontvanger-generaal van de vuurgelden, het
voorstel tot wijziging van de ordonnantie van de vuurgelden, de verhoging van de
vuurgelden, alsmede stukken betreffende het ook laten branden van de
vuurbaken tijdens de zomermaanden, 1761-1765, met bijlagen betreffende de
heffing van de z.g. paalkist, 1710 en z.j., 1 pak
- 24: Resoluties van de Staten van Holland betreffende de betonning en
bebakening, het loodswezen en andere zeezaken, 1595-1699, 1720. Afschriften,
18e eeuw, 1 omslag
- 25-26: Register houdende plakkaten, ordonnanties en instructies van de Staten
van Holland, alsmede resoluties van commissarissen van de Pilotage betreffende
het loodswezen c.a., voor de loodsen op Vlieland en Terschelling, 1698-1767.
Gedrukt, 1 band. NB: nr. 25 onvolledig; nr. 26 is exemplaar van Gooi Cornelisze
van Vlieland
- 27: Register houdende plakkaten, ordonnanties en instructies van de Staten van
Holland, alsmede resoluties van commissarissen van de Pilotage betreffende het
loodswezen c.a., voor de loodsen te Huisduinen, Den Helder, Petten, Callantsoog
en op Texel, 1698-1788. Gedrukt, 1 band
- 28: Register houdende plakkaten, ordonnanties en instructies van de Staten van
Holland, alsmede resoluties van commissarissen van de Pilotage betreffende het
loodswezen c.a., voor de loodsen op Vlieland en Terschelling, 1698-1788.
Gedrukt, 1 band
-
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-

29: Journalen van de jaarlijkse inspectiereis, 1744-1746, 1749-1750, 1752-1758,
1760-1764, 1766-1769, 1777-1782, 1785, 1 pak
- 30: Uittreksels uit de ordonnantie van de Staten van Holland en uit twee
resoluties van commissarissen van de Pilotage van 1701 en 1718 betreffende het
loodswezen voor Huisduinen, Den Helder, Petten, Callantsoog, Texel, enz., met
betrekking tot de plaatselijke officieren, 1701, 1718, 1 stuk
1.3.2. Loodswezen
1.3.2.1. Algemeen, nrs. 31-32
1.3.2.2. Buitenloodsen, nrs. 33-49
- 33-39: Lijsten van loodsen, 1718, 1740, 1744, 1748-1794, 7 omslagen: Texel, Den
Hoorn; Texel, Nieuweschild; Texel, Oudeschild; Vlieland; Terschelling; Den Helder
en Huisduinen; Petten
- 40-46: Rekeningen van inkomsten en uitgaven wegens de "oude, arme en
afgesloofde" loodsen, de z.g. "oudemansschellingen", over de jaren 17371793/94, 1749-1794, 7 omslagen: Texel, Den Hoorn; Texel, Nieuweschild; Texel,
Oudeschild; Vlieland; Terschelling; Den Helder en Huisduinen; Petten
- 47: Staten houdende gegevens over door loodsen van Den Helder uitgeloodste
schepen, 1766-1768, met enige bijlagen, 1767, 1 omslag
- 48: Verzoekschrift van Wijbrant Annes Meijer aan drossaard, secretaris en
overlieden van het loodsmansgilde op Terschelling (?) tot het behouden van zijn
nummer, z.j., 1 stuk
1.3.2.3. Binnenloodsen: Amsterdamse loodsmansgilde, nrs. 50-57
1.3.3. Betonning en bebakening
1.3.3.1. Algemeen, nrs. 58-60, o.a.
- 59: Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de kustverlichting en de
betonning in Denemarken, Noorwegen en Engeland, 1765 en z.j. (18e eeuw), 1
omslag
- 60: Stukken betreffende verschillende zaken wegens de betonning en
bebakening, 1766, 1782-1784, 1787, 1789, 1794 en z.j., 1 omslag
1.3.3.2. Peiling van de zeegaten, nrs. 61-67, o.a.
- 61: Rapport van overlieden van de loodsmansgilden op Oostvlieland en
Terschelling voor burgemeesters van Amsterdam over de peiling van de
zeegaten, 1686. Kopie, 18e eeuw, 1 stuk
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-

62: Rapport van Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier voor de Staten
van Holland over de toestand van de zeegaten in het Noorderkwartier en de
kustverdediging van het vasteland en de eilanden, in het bijzonder van
Wieringen, 1689. Kopie, 18e eeuw, 1 stuk
- 63-66: Rapporten en notities van door loodsen gedane peilingen van de
zeegaten, 1741-1794, 2 pakken, 1 omslag en 1 stuk – Vlieland en Terschellin;
Texel en Den Helder; Petten en Amsterdam
- 67: Lodingkaart van de Zuiderzee rond het eiland Wieringen, "van de ton van de
hofsteede over 't Vlaak beooste Wieringen om tot aan de Balg en beweste
Wieringen om, langs Lutjewaard verbij Medenblik tot aan de ton van de
Creupel", tweede helft 18e eeuw, 1 stuk
1.3.3.3. Kustverlichting en verdere bebakening
1.3.3.3.1. Algemeen, nrs. 68-71
1.3.3.3.2. Noordzee, nrs. 72-82 – Scheveningen, Egmond aan Zee, Petten, Huisduinen,
Texel, Terschelling
1.3.3.3.3. Zuiderzee, nrs. 83-92 – Algemeen, Durgerdam, Marken, Enkhuizen, Urk,
Wieringen, o.a.
- 92: Verzoekschrift van het Groot Binnen- en Buitenlandvaardersgilde van
Amsterdam en de schippers van lichters van Wieringen om plaatsing van een
vuur- of lichtbaak op het eiland Wieringen, z.j. (tweede helft 18e eeuw). Concept,
1 stuk
1.3.4. Financiën
1.3.4.1. Algemeen, nrs. 93-101, o.a.
- 93: Stukken betreffende het beheer van de kustverlichting, de heffing en betaling
van de vuurgelden, de competentie en het financieel beheer van de ontvangergeneraal van de vuurgelden en de verlening van subsidies ten behoeve van zijn
kas, tweede helft 17e eeuw -1790. Deels uittreksels en afschriften, 1 pak
1.3.4.2. Heffing en inning van vuurgelden, nrs. 102-126, o.a.
- 102: Lijst van schippers die te ... in de jaren 1765-1777 vuurgeld hebben betaald,
1777, 1 stuk
1.3.4.3. Verantwoording, nrs. 127-158
1.3.4.4. Overige financiële zaken, nrs. 159-160, o.a.
- 159: Staten houdende gegevens over schepen, die de havens van Texel zijn
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binnengekomen en weer zijn vertrokken, 1766-1767, 1769-1772, 1774-1775, 1
omslag
1.3.5. Rechtspraak
1.3.5.1. Beslechting van geschillen, nrs. 161-179, o.a.
- 161: Stukken betreffende overeenkomsten tussen de Grafelijkheidsrekenkamer
en commissarissen van de Pilotage over de strandvonderij en de berging van
goederen uit verongelukte schepen, 1679-1701. Afschriften. 18e eeuw, 1 omslag
- 162: Stukken betreffende de berging van goederen en scheepstuig van gestrande
en gezonken schepen, geschillen over het bergloon e.d. en klachten tegen en
berechting van loodsen wegens het vastzeilen van schepen, 1739-1768, 1 pak.
NB: De namen van de schepen in de index
- 170: Stukken betreffende de behandeling van geborgen goederen uit
verongelukte schepen, 1770-1772 en z.j., 1 omslag
- 171: Stukken betreffende de overgave van de geborgen goederen, de beslechting
van de geschillen over het bergloon e.d. van deze goederen uit het verongelukte
schip Schooteroog, en de behandeling van geborgen goederen uit verongelukte
schepen, 1770-1772, 1789, met retroacta, 1769-1770, 1 pak. NB: Hierin ook enige
stukken betreffende andere gestrande en verongelukte schepen: Adrichem, de
Vigilantie, de prins Willem, de Juffrouw Hillegonda Jacoba en de Juffrouw
Margreta.
- 172: Stukken betreffende de berging van goederen en scheepstuig van gestrande
en gezonken schepen, geschillen over de beloning van de bergers, klachten tegen
en berechting van loodsen wegens het stranden en vergaan van schepen, het
lichten van wrakken op Pampus, 1771-1792, 1 pak. NB: De namen van de
schepen in de index.
- 179: Memorie over de strandvonderij en de berging van goederen uit
verongelukte schepen, ca. 1700, 1 katern
1.3.6. Varia, nrs. 180-186, o.a.
- 182: Staat houdende opgave van het aantal binnengekomen schepen in het Vlie,
1782-1783 juli, 1 stuk
- 183: "Generaale lyst van alle de schepen ... binnen Texel en 't Vlie gearriveert",
staten houdende gegevens over de plaats van herkomst en het aantal
binnengekomen schepen, 1783-1786. Gedrukt, 1 omslag
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Provinciaal Bestuur, 1851-1943

2. Archief van Gedeputeerde Staten
2.14. Verkeer en vervoer
2.14.3. Verkeer en vervoer te water
2.14.3.8. Maatregelen en voorschriften voor het verkeer te water, nrs. 6020-6029
- 6020: Stukken betreffende de herstelling van de kerktorens op Texel, te
Callantsoog en op Urk, tevens dienende tot zeemerk voor de scheepvaart, met
rijkssubsidie en onder toezicht van Gedeputeerde Staten, 1860, 1862-1877,
1895-1897, 1 pak

142

Semeijns de Vries van Doesburgh, 1487-1950

156

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem,
1811-1930

1.2. Inventaris
1.2.4. Stukken betreffende de geschiedenis van Enkhuizen e.o., nrs. 923-981
- 923: Bekendmaking van het stadsbestuur van Enkhuizen inzake de peiling en
betonning van de "zuyder Jettinge" bij Vlieland, met kaartje, 1607, gedrukt, 1
stuk
1.2.5. Tekeningen, prenten en kaarten, nrs. 982-1129
1.2.5.1. Topografische voorstellingen, nrs. 982-1031
1.2.5.1.1. Nederland
1.2.5.1.1.1. Noord-Holland
1.2.5.1.1.1.2. Kaarten
- 1002: "Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens,
geleegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyder Zee, waar in aen geweesen word
hoedanig men uyt de stad nae de vuurtoren door het voorland gevoeglijk kan
maken een nieuwe zeehaven"; met prospect van de mond van de nieuwe haven.
Ontwerper: P.E. Tek.: J. Belkmeer Uitgever: G. van Keulen. 18e eeuw, 1 stuk
3. Inventaris
3.2. Periode 1868 – 1881
3.2.3. Taken
3.2.3.5. Zee- en havenwerken
3.2.3.5.1. Algemeen, nrs. 407-411
- 411: Stukken betreffende de toestand en de verbetering van het Krabbersgat bij
Enkhuizen, de bebakening van het IJ, de herstellingen aan de zeewering van het
kustlicht te Durgerdam, het onderhoud van de kerktoren te Den Hoorn op Texel
(verkenmerk voor de zeevaart), het lichten en opruimen van wrakken, alsmede
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228

355

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, 1931-1951

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ingenieurs,
arrondissementen, opzichters/dienstkringen,
diensten, werken, 1811-1984

vergunningen tot het baggeren op het Muiderzand en Pampus, 1868 – 1881, 1
pak
3.2.3.5.4. Provinciale werken, nrs. 417-418
- 417-418, 1868 - 1877, 1881, 1 pak en 1 omslag
• b. de werken in de Voorzaan en het IJ, waaronder het onderhoud van de bakens,
alsmede de uitvoering van een stoombootdienst voor personen-, vee- en
goederenvervoer over het IJ tussen Amsterdam en het Buikslooter Tolhuis
De directie Noord-Holland was verdeeld in 4 arrondissementen: Alkmaar, Hoorn,
Noordzeekanaal en Haarlem. Het werkterrein van de arrondissementen Alkmaar, Hoorn
en Haarlem omvatte o.a. het opruimen van wrakken in de Noordzee, uitgezonderd die
wrakken waarvan de opruiming moest geschieden in het belang van de scheepvaart op
de haven van IJmuiden (arrondissement Noordzeekanaal). Het opruimen van wrakken in
een deel van de Waddenzee en het IJsselmeer behoorde tot de taken van het
arrondissement Hoorn.
2.3. Taken
2.3. 05. Zee- en havenwerken
2.3. 05.1. Algemeen
- 427-428: Stukken behorende tot rubriek 2 D "Krabbersgat, wrakken, Pampus,
rijksbaken en kustlichten", 1931-1935, 1937-1940, 1941-1948
1. Inleiding
- 2. Waterstaatswerken. Aanleg. Verbetering. Beheer en onderhoud
- 234.2. Bebakening. Installatie's en werken voor verkeersregeling en beveiliging.
Signaalinrichtingen. Reddingsmiddelen. Schepenvanginstallaties
-

WESTFRIES ARCHIEF (HOORN)
Toegangsnr. Archieven

Inhoud

REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR
Toegangsnr. Archieven

Inhoud
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FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
2
Collectie microfiches van stukken betreffende het
bestuur van Friesland, (1498) 1524-1581 (1598),
waarvan de originelen in het Algemeen Rijksarchief
te Brussel berusten

Inhoud
Briefwisseling van de landvoogdessen Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije
en de graaf van Hoogstraten, hoofd van Financiën, met stadhouder Toutenburg, het Hof
van Friesland, alsmede met enige andere functionarissen in Friesland, vrijwel uitsluitend
over Friese aangelegenheden, 1522-1542, en zonder datum. Met retroacta in afschrift,
1498, 1511, 1512, 1515, 1522-1523. Fiche: Inv.nrs. 1524-1533 – inv.nrs. 637-734
- 662: Brief van het Hof van Friesland aan de landvoogdes over een geschil met de
stad Groningen inzake bakengelden in de Scholbalg, 1532. Fiche: Inv.nr. 1525,
f.104
Briefwisseling van de landvoogdes Maria van Hongarije met het Hof van Friesland, over
diverse onderwerpen. 1548-1555. Fiche: Inv.nr. 1646.2, ff.20-364 – inv.nrs. 784-822
- 806: Bewaking van de tonnen in de Scholbalg in verband met het conflict over het
bakengelden met de Groningers, 1551. Fiche: Inv.nr. 1646.2, f.146
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Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922

12-19-2

Provinciaal bestuur, 1962-1986
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Rijkswaterstaat, 1803-1849; Rijkswaterstaat in

3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.7. Waterstaat en verkeer
4.2.7.11. Verkeer over het water
- 3573: Stukken betreffende het bevorderen van de oprichting door het Rijk van
een loodsdienst voor het Friese Gat bij Schiermonnikoog, 1852, 1 omslag
1.2. Inventaris
1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2.2. Taakuitvoering
1.2.2.2.8. Verkeer en vervoer
- 4355: Stukken betreffende de mogelijke opheffing van de vuurtoren van Vlieland,
1978-1979, 1 omslag
2. Archieven van de landsarchitect (1803-1808) en inspecteur (1808-1811)
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Friesland, (1840) 1849-1951 (1957) 94-1940

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- 21: Rapporten over de betonning en oriëntatiepunten op de Zuiderzee en aan de
kust van Friesland in het bijzonder, (ca. 1808), 2 stukken
- 24: Rapport van de adjunct-secretaris J. de Jongh van het ministerie van Marine
betreffende het loodswezen, 1809, afschrift, z.d, 1 stuk
3. Archief van de hoofdingenieur (1811-1849)
3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.2. Taakuitvoering
3.2.2.2. Gebouwen
- 258: Stukken betreffende het onderhoud van de vuurtoren de Brandaris op
Terschelling, 1813, 4 stukken
3.2.2.5. Zeehavens en –sluizen
NB: Voordat de bezuinigingen vanwege het Amortisatie Syndicaat dit bemoeilijkten,
werden in de jaren 1812- 1828 geregeld grote herstelwerken uitgevoerd: direct na de
Franse tijd, waarin de scheepvaart was teruggelopen, bracht men in 1814 o.a. de
betonning van de zeegaten weer in orde.
Stukken betreffende het onderhoud van havens, havenhoofden en zijlen, 1812-1815
- 278: Stukken betreffende het onderhoud van de vuurbakens in de havens van
Harlingen, Workum, Stavoren en Lemmer, 1813, 3 stukken
- 279: Stukken betreffende de bebakening van de Friese zeegaten, 1813-1814, 1
omslag
8. Rijkswaterstaat in Friesland (1840) 1849- 1951 (1957) 94-1940), nrs. 385-898
8.05: Archief van het arrondissement Friesland (vanaf 1918 Leeuwarden), 1882-1951
(1956)
- 537: Haven- en kustlichten 1932, 1 stuk

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Toegangsnr. Archieven

Inhoud

78

3. Inventaris

Rijkswaterstaat in Groningen, (1841) 1849 - 1945
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(1946)

3.1. Archief van het district/de directie Groningen
3.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.2.3. Taakuitvoering
3.1.2.3.08. Bebakening
- 292: Bestek voor de bouw van een lichtstaander op Rottum, 1902, 1 stuk
3.4. Archief van de dienstkring Delfzijl, nrs. 449-458
- 458: Vergunning aan het Comité voor de oprichting van een monument ter
nagedachtenis aan het verongelukte loodspersoneel in het 1e district Delfzijl,
voor het plaatsen van een monument op de Rijkszeedijk te Delfzijl, afschrift,
1922, 1 stuk
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