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

Het overzicht is nog erg summier met enkele overzichten uit:

• 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

Toegangsnr. Archieven Inhoud
1.08.11 Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842) C   BESTUUR

1 Regelgeving, nrs. 1842-1863
- 1852: Stukken betreffende maatregelen ter voorkoming van het uitbreken van 

besmettelijke ziekten als gevolg van contact met personen, dieren en goederen 
van buiten Ameland, 1712-1721, 1 omslag

FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
2 Collectie microfiches van stukken betreffende het Briefwisseling van landvoogd Emanuel Filibert van Savoye en landvoogdes Margaretha 
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bestuur van Friesland, (1498) 1524-1581 (1598), 
waarvan de originelen in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel berusten

van Parma met de stadhouder Arenberg over diverse onderwerpen. 1556- 1563. Fiche: 
Inv.nr. 1731-1, ff.1-214 – inv.nrs. 888-908

- 894: Pest in het ressort van de stadhouder, [1556]. Fiche: Inv.nr. 1731-1, f.7

11 Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922 3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.6. Zorg voor de gezondheid
4.2.6.1. Zorg voor de gezondheid van mensen
4.2.6.1.1. Organisatie, verslagen, statistiek

- 2856: Verslag van de adjunct-inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in 
Friesland over 1877 en stukken betreffende de behandeling van dat verslag, 
1878, 1 omslag

- 2857: Staten van geboorten, sterfgevallen en doodsoorzaken, naar gemeenten 
onderverdeeld, opgemaakt per maand door de adjunct-inspecteur van het 
geneeskundig staatstoezicht in Friesland en Groningen, 1869-1879, 1 pka. NB: 
incompleet

4.2.6.1.3. Zorg voor krankzinnigen
- 2867: Stukken betreffende de beantwoording van de vraag, of de inrichting van 

Feike Tremper te Hollum op Ameland als krankzinnigengesticht beschouwd moet 
worden en dan moet worden gesloten wegens oprichting zonder koninklijke 
toestemming, 1843-1852, 1 omslag

6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.6. Gezondheids- en milieuzorg
6.2.6.1. Organisatie, verslagen, statistiek

- 4636: Verslagen ingekomen van de adjunct-inspecteur van het geneeskundig 
staatstoezicht in Friesland over 1878-1900, en stukken betreffende deze 
verslagen, 1879-1901, 1 pak
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