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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 XXXIV Druijvestein

Archiefbloknummer:
1100

Omvang:
7 inventarisnummer(s); 0,07 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.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
H. Druijvestein

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat diverse stukken over de jaren 1777/78 dienend tot herstel en verbetering van 's 
lands zeemacht.
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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 XXXIV Druijvestein, nummer toegang 
1.01.47.24, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Admiraliteiten / Druijvestein, 1.01.47.24, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Geschonken door den heer H. Druijvestein, notaris te Amsterdam, door bemiddeling van Jhr. C.A. 
van Sypesteijn te 's Gravenhage, vgl. Uitgaande brief 1873 n°. 64.

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 "Memorie over het redres der saaken van de Admiraliteit".
1 stuk

Afschrift van de bekende memorie van Van Slingelandt over hetzelfde onderwerp.

2 Stukken betreffende de uitrusting van oorlogschepen en de verdeeling van de voor 
dat doel van 's Lands wege toegestane subsidiën onder de respectieve 
Admiraliteiten.
c. 1777 December 1 omslag
Gemerkt: n°. 1, n°. 2, n°. 3.

3 "Consept tot betoog der aangeleegendheijd tot het vinden van een jaarlijks 
tractement voor de zeeofficieren van den Staat tot behoud der marine" (Jan Sels?). 
Ondergedagteekend.

1 stuk

4 Memorie van ?, inhoudende een voorstel om de door de scheepsschrijvers te doene
uitbetaling van de gages der onderofficieren, matrozen en soldaten beter te 
regelen. Ondergedagteekend.

1 stuk

5 Vertoog over den toestand van 's Lands zeemacht en de middelen tot haar 
verbetering, aangeboden door Jan Sels. Met een paar afschriften.
1777 1 omslag

6 Memorie van wijlen den schout-bij-nacht Joost Sels over de middelen tot 
verbetering van 's Lands zeemacht, door diens zoon Jan Sels met aanmerkingen en 
voorbeelden verrijkt en aangeboden aan ?
1778 1 deel

7 Brieven van den advocaat-fiscaal van den Admiraliteit op de Maze Mr. G. D. Denick 
aan ? , over een hem ter beoordeeling medegedeeld ontwerp van verbeteringen in 
den bouw en de uitrusting van oorlogschepen en het bestuur van 's Lands werven 
en magazijnen.
1777 April 26 - 1777 April 27 1 omslag
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