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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Admiraliteitscolleges III Van Alphen

Archiefbloknummer:
179

Omvang:
7 inventarisnummer(s); 0,04 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse 
stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Nicolaas van Alphen

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat diverse stukken over de Admiraliteit van Amsterdam, speciaal de aanstelling van 
haar leden in de 17e-18e eeuw en de bouw van schepen rond 1763/64.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges III Van Alphen, nummer toegang 1.01.47.03, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Admiraliteiten / Van Alphen, 1.01.47.03, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Naar alle waarschijnlijkheid zijn de hierachter beschreven stukken afkomstig van een lid der 
Admiraliteit te Amsterdam, die behoorde tot de uit haar midden aangewezen commissarissen 
voor het magazijn en de timmerwerf, mogelijk Nicolaas van Alphen die als Raad in voormelde 
Admiraliteit zitting nam op 12 april 1763.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Aanteekeningen uit de resolutiën der Staten van Holland omtrent de aanstelling 
van de leden der Admiraliteit te Amsterdam en andere zaken op deze Admiraliteit 
betrekking hebbende.
1598-1728 1 stuk

2 Aanteekeningen enz. omtrent de onderlinge correspondentie van de leden der 
Admiraliteit te Amsterdam in zake de begeving van ambten en posten. 
Inzonderheid op haar timmerwerf.
1752-1763 1 omslag

3 Aanteekeningen uit de resolutiën van de Staten-Generaal en de Admiraliteit te 
Amsterdam omtrent de aanstelling van mr. C.J. van Beaumont tot commies-
generaal van de convooien en licenten aldaar.
1760 1 omslag

4 Copie-Reglement voor 's Lands magazijn en timmerwerf te Amsterdam.
1744 1 stuk

5 Notulen van de besognes, gehouden door de commissarissen van de werf uit 
voormelde Admiraliteit.
1763 mei 4 - 1764 februari 20 1 omslag

6 Stukken omtrent het onderzoek, door de commissarissen van het magazijn en de 
timmerwerf van dezelfde Admiraliteit ingesteld in zake de grieven en 
beschuldigingen van den commies der werf Mr. L.W. Kramp tegen Mr. W. Sautijn en 
J. May, resp. equipagemeester en timmerman van die Admiraliteit, en over de 
daarop gevolgde schorsing van Kramp.
1764 1 omslag

7 Stukken betreffende de verkooping voor afbraak van drie huizen op de Oudezijds 
Achterburgwal te Amsterdam en de aanbesteding van den bouw van drie nieuwe 
op hetzelfde terrein van wege de Admiraliteit aldaar.
1764 1 omslag
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