
Nummer Toegang: 1.01.47.38

Inventaris van het archief van de
Admiraliteitscolleges: Verzameling J.H. van Ilcksen,

1755-1770

N.M. Japikse

Nationaal Archief, Den Haag 1964

This finding aid is written in Dutch.



1.01.47.38 Admiraliteiten / Ilcksen 3

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief......................................................................................5
Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6

Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6
Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6
Materiële beperkingen................................................................................................................ 6
Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6
Citeerinstructie............................................................................................................................ 6

Archiefvorming...........................................................................................................................7
Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 7
Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 7

De verwerving van het archief................................................................................................ 7
Verwant materiaal......................................................................................................................8

Beschikbaarheid van kopieën..................................................................................................... 8

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen..................................................9



1.01.47.38 Admiraliteiten / Ilcksen 5

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 XLIX Van Ilcksen

Archiefbloknummer:
1115

Omvang:
7 inventarisnummer(s); 0,10 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
J.J. Ilcksen

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van J.J. Ilcksen bevat stukken opgesteld uit hoofd van zijn functie als schrijver aan 
boord van 's lands oorlogsschepen 1755-1770.
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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 XLIX Van Ilcksen, nummer toegang 1.01.47.38, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Admiraliteiten / Ilcksen, 1.01.47.38, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Bij de inventarisering van het archief van de Staten-Generaal in 1964 zijn uit dit archief stukken 
gelicht afkomstig van Johan Hendrik Ilksen. J.H. Ilksen is lange tijd als schrijver aan boord van 
schepen in dienst geweest van de Admiraliteit op de Maze. Hij heeft afschriften gehouden van 
beslissingen van scheepsraden, aan boord verleden acten e.d. Het is niet bekend hoe deze in het 
archief van de Staten-Generaal zijn terecht gekomen.

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 Acten, brieven, rapporten enz. ontvangen en opgemaakt door J.H. Ilksen, schrijver 
aan boord van 's lands schip d'Orangezaal, kaiptein Daniel Pichot, op reis naar de 
Middellandse Zee,
1755 en z.d 1 omslag

2 Acten,brieven,rapporten,resoluties en memorie over het wisselen van geld, 
ontvangen en opgemaakt door J.H. Ilksen, schrijver aan boord van 's lands schip 
Delft, kapitein en bestemming als voren,
1757 1 omslag

3 Acte, brief en seinlijst, ontvangen en opgemaakt, door J.H. Ilksen, schrijver aan 
boord van 's lands schip 't Hof St. Jans Kerke, kapitein Pieter van Hoogwerf, op reis 
naar de Middellandse Zee,
1758 1 omslag

4 Stukken betreffende de expeditie naar Algiers en de daar ondervonden 
moeilijkheden.
1758 - 1759 1 omslag

5 Acten, brieven, rapporten, memories enz. ontvangen en opgemaakt door J.H. 
Ilksen, schrijver aan boord van 's lands schip Princesse Carolina, kapitein Pieter van 
Hoogwerf, later Simon Loopuyt, op reis naar West-Indië.
1760 - 1761 en z.d 1 omslag

6 Acten, brieven, rapporten, memories enz. ontvangen en opgemaakt door J.H. 
Ilksen, luitenant-schrijver aan boord van 's lands uitlegger voor de rede van 
Hellevoetsluis.
1763 - 1768 en z.d

7 Acten, brieven, rapporten, memories enz. ontvangen en opgemaakt door J.H. 
Ilksen, schrijver aan boord van 's lands schip Castor, kapitein Pieter van Hoogwerf 
Georgezoon, op reis langs de kust van Africa.
1768 - 1770 en z.d 1 omslag
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