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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:

• Archieven in Noord-Holland
• 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

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
14
Departementaal Bestuur van de Zuiderzee te
Amsterdam, 1811-1814

Inhoud
2.2. Periode 11 februari 1811-16 november 1813 (ambtstermijn prefect de Celles)
2.2.2. Stukken van bijzondere aard
2.2.2.01. Armen- en wezenzorg, nrs. 211-236
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3.
Archief van de Commissaris der Koningin
3.1. Hoofdarchief
3.1.17. Maatschappelijke zorg, nrs. 7274-7316
3.1.17.1.
Maatschappelijke zorg in het algemeen
3.1.17.1.2. Particuliere zorg
3.1.17.1.2.3. Fondsen, stichtingen en verenigingen
- 7287: Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van bestuursleden van

Provinciaal Bestuur, 1851-1943
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het Ondersteuningsfonds op Terschelling, alsmede stukken betreffende de
goedkeuring van wijzigingen in de statuten van dit fonds, 1894-1943, 1 pak
3.1.17.1.2.4. Overige aangelegenheden betreffende particuliere zorg
- 7288: Stukken betreffende de verstrekking van inlichtingen aan de minister van
Binnenlandse Zaken inzake de heffing van scheepsschellingen ten behoeve van
de armen op Vlieland, 1858-1859, 1 omslag

FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
7
Stadhouderlijk Archief: het archief in Tresoar

Inhoud
- 29: Belangrijkste onderwerpen: Heffing van tol in het Amelander zeegat (tussen
Ameland en Terschelling) door de voogden van de huiszittende armen te
Harlingen, 1745, jan.-juni. NB: N.B. Zie voor de bijbehorende kaart
Kaartenverzameling nr. 13065
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2. Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland, 1807 1813 (1815)
2.2. Divisie van politie en economie
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.2.12. Sociale zorg
- 3125: Staten van gealimenteerde personen in de gemeenten Franeker, Harlingen
en Kollumerland, 1808, en in de gemeente Schiermonnikoog, 1810, 1 omslag
- 3134: Ingekomen stukken van de burgemeesters van Harlingen, Leeuwarden en
Sneek betreffende de uitbreiding van de armenzorg, naar aanleiding van de
circulaire van de landdrost van 1810 december 6 no. 1, 1810, 1 omslag
- 3135: Rekeningen van de gemeentebesturen van Vlieland en Terschelling wegens
steunverlening aan behoeftigen in het kader van een rijksuitkering aan door de
oorlog getroffen bewoners van eilanden en kustgebieden, met geleidemissiven,
1810, 1 omslag. NB: Zie voor de rekening van Ameland inv. nr. 3844. De rekening
van Schiermonnikoog ontbreekt

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

3. De Prefect van het Departement Friesland, 1811 1813
3.01. Inleiding
3.01.2. Divisie van administratie en plaatselijke belastingen
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3.01.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.01.2.2.12. Sociale zorg
- 3836: Ingekomen stukken van de maires van Dokkum, Franeker, Harlingen en
Leeuwarden met opgaven betreffende het verstrekte voedsel in de verschillende
instellingen van liefdadigheid, naar aanleiding van de circulaire van de prefect
van 1812 mei 5, no. 3, 1812, 1 omslag
- 3840: Ingekomen missiven van de onderprefect van het arrondissement Sneek en
van de maires van Dokkum, Leeuwarden en Harlingen ten geleide van staten van
de kandidaten voor de stedelijke commissies van liefdadigheid, naar aanleiding
van de circulaire van de prefect van 1811 december 14 no. 4, 1811, 1 omslag
- 3844: Rekening van het gemeentebestuur van Ameland wegens steunverlening
aan behoeftigen in het kader van een rijksuitkering aan door de oorlog getroffen
bewoners van eilanden en kustgebieden, met bijlagen en geleidemissive, 1811, 1
omslag. NB: Zie voor de rekeningen van Vlieland en Terschelling inv. nr. 3135; de
rekening van Schiermonnikoog ontbreekt
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Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922

3. Inventaris
3.1. Provinciale Staten
3.1.2. Inventaris
3.1.2.3. Bij het archief bewaarde niet-archivalia
- 617: Afschriften van rapporten en rekesten betreffende het onderhoud van
armen in Het Bildt, 1847; met bijbehorende aantekeningen over de geschiedenis
van Het Bildt èn een kaart van die grietenij, waarvan het origineel 'onder de
papieren van S.A. Gabbema' is, 1 omslag. NB: 1. Zie ook kaartenverzameling, nr.
19.942; 2. Uit: Collectie Handschriften Provinciale Bibliotheek, Hs. 852
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
- 2851: Stukken betreffende (het toezicht op) benoeming, ontslag, bezoldiging en
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taakuitoefening van gemeentelijke geneeskundigen, artsen en vroedvrouwen
voor de verzorging van de armen op Ameland, 1829-1832, 1842-1879, 1 pak
- 2852: Stukken betreffende (het toezicht op) benoeming, ontslag, bezoldiging en
taakuitoefening van gemeentelijke geneeskundigen, artsen en vroedvrouwen
voor de verzorging van de armen op Schiermonnikoog, 1829-1833, 1848-1875, 1
pak
4.2.10. Sociale zorg
- 3668-3682: Rekesten en verweerschriften van instellingen van armenzorg en
adviezen van plaatselijke besturen in geschillen over domicilie van onderstand
van individuele armen, geordend op datum en nummer van de besluiten, waarbij
ze werden afgedaan, 1815- 1826, 15 pakken. NB: 1. Dit is één van de vier grote
bijlagen-series bij de notulen 1815-1826. Zie voor de andere drie inv.nrs 11301294. Alleen deze serie hoort krachtens de inhoud niet bij de stukken van
algemene aard. De indices op notulen en bijlagen (inv.nrs. 1743-1754) maken de
serie toegankelijk. 2. De rekesten en verweerschriften uit 1814 ontbreken. 3. Zie
Nederlands Archievenblad, 83, (1979), pag. 137
- 3705: Stukken betreffende het op verzoek van de minister van Binnenlandse
Zaken instellen van een onderzoek naar de opvattingen van de
gemeentebesturen over de in het boekje van G. Luttenberg, getiteld "Proeve van
onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland" aanbevolen maatregelen
om de gevolgen van de armoede voor de openbare orde en voor de armen te
beperken, 1841-1843, 1 pak
- 3711-3714: Minuten van staten met gegevens over de instellingen van
weldadigheid en over het subsidiëren van de armenzorg door gemeenten en
dorpen en stukken betreffende het verzamelen en interpreteren van deze voor
landelijke statistieken over het armwezen benodigde gegevens, 1854-1878, 4
pakken
6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.11. Kinderarbeid en werkloosheidsbestrijding
- 5767: Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de minister van
Binnenlandse Zaken over de bij de armenzorg in Friesland gevolgde gewoonte
om de bedeling te vervangen door werkverschaffing, 1884, 1 omslag
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6.2.12. Sociale zorg en sociale verzekeringen
6.2.12.1. Statistiek
- 5773-5777: Staten met jaaropgaven over 1877-1905 van de verrichte armenzorg
in Friesland, opgemaakt ten behoeve van de minister van Binnenlandse Zaken en
het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1878-1906, minuten, 5 pakken
10. Bijlagen
Bijlage 2. Beknopte analyse van de inhoud van de gemeente- verslagen (inv.nrs. 18931968, 4110-4200)
X. Armwezen - Onder meer kort verslag over de algemene toestand van de armen;
verslechtering en/of verbetering daarvan met korte omschrijving van de redenen.
Instellingen van weldadigheid, werkverschaffing, banken van lening en spaarbanken
12. Inventaris
12.1. Commissarissen-generaal, sinds 1814 gouverneur, sinds 1850 commissaris des
konings (der koningin): hoofdarchief
12.1.2. Inventaris
12.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.1.2.2.2. Bevolking
- 9342: Register van het aantal inwoners van de dorpen en steden in Friesland, met
aantekening van het aantal mannen en vrouwen, hun burgerlijke staat en de
godsdienstige gezindte waartoe ze behoren èn van het aantal gealimenteerden
dat ten laste komt van de diaconieën c.q. de burgerlijke armbesturen, 1815, 1
katern. NB: 1. Achterin index van dorpen en steden; 2. Uit handschriftencollectie
Provinciale Bibliotheek, HS. 7421
12.1.2.2.12. Sociale zorg
- 9490: Overzichten van rapporten betreffende de in enige gemeenten bestaande
armhuizen, de aantallen inwoners en de kosten van de verzorging daarvan, 18311838, 1 omslag
12.2. Gouverneur, sinds 1850 commissaris des konings (der koningin): kabinetsarchief
12.2.2. Inventaris
12.2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
- 9863: Stukken betreffende het bemiddelen in een geschil tussen het
gemeentebestuur van Het Bildt en een aantal in die gemeente woonachtige
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landeigenaren over de financiering van de armenzorg, 1864, 1 omslag
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