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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:
Ministerie van Marine: IVe afdeling (Loodswezen)

Periodisering:
archiefvorming: 1822-1928
oudste stuk - jongste stuk: 1822-1931

Archiefbloknummer:
D23914

Omvang:
66 inventarisnummer(s); 0,30 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg in de Dienst der Betonning en Verlichting
Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg in het Loodswezen
Generale Directie van de Marine
Generale Directie van Marine en Koloniën, Administratie voor de Marine
Inspecteur van het Loodswezen in het Noorder departement
Inspecteur van het Loodswezen in het Zuider departement
Inspecteur-Generaal van het Loodswezen
Ministerie van Marine
Ministerie van Marine en Koloniën, Directie voor de Zaken van de Marine

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het loodswezen was tot 1928 een taak van het Ministerie van Marine. Het archief van de Afdeling 
Loodswezen beslaat de periode 1822-1928. Het bevat ambtelijke stukken zoals agenda's, 
ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken (verbalen)en personeelsstaten. Het archief 
bevat ook een serie met afzonderlijke contracten, bestekken en voorwaarden voor 
werkzaamheden aan objecten die het Loodswezen in beheer had.
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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.

Andere toegang

ANDERE TOEGANG
Op de betalingsregisters personeel van het Loodswezen (inventarisnummers 310, 310A, 311 en 314 -
317) is een digitale index (oud nr. 2.12.11) beschikbaar.

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, Ministerie van Marine: IVe afdeling (Loodswezen), nummer toegang 
2.12.10, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Marine / Loodswezen, 2.12.10, inv.nr. ... 

http://proxy.handle.net/10648/02bf92a8-cd6d-102c-9f8b-005056a23d00%20
https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
In de jaren 1940-1945 is de zorg voor het Loodswezen, de Betonning, Bebakening en Verlichting - 
kortweg loodswezen - krachtens maatregel van de Duitse bezetter tijdelijk opgedragen geweest 
aan het ministerie van Waterstaat. Vóór 1940 behoorde dit taakgebied tot de competentie van het 
ministerie van Defensie als taakvolger (sinds 1928) van het ministerie van Marine, nog in 1945 
keerde het Loodswezen weer terug tot het departement van Marine.

Voor nadere informatie omtrent het Loodswezen en zijn organisatorische inbedding wordt 
verwezen naar de inleiding bij toegang nr. 2.12.022. Omtrent de organisatie, werkwijze en 
registratuur van het ministerie van Marine 1813-1928 is onvoldoende bekend om op deze plaats 
met steekhoudende aanwijzingen en inlichtingen te kunnen geven.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Bij de terugkeer in 1945 van de Afdeling Loodswezen naar het Departement van Marine leverde het
Ministerie van Waterstaat de volgende stukken over:

a. verbalen uit het archief van het ministerie van Waterstaat inz. aangelegenheden van het 
Loodswezen, 1940-1945

b. verbalen uit het archief van het ministerie van Defensie inzake aangelegenheden van het 
Loodswezen 1928-1940, en

c. Verbalen uit het archief van het ministerie van Marine inzake aangelegenheden van het 
Loodswezen 1839-1928 (1931).

De stukken sub a werden in 1989 door het Centraal Archievendepot van het ministerie van 
Defensie overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Vooralsnog is een toegang erop niet 
beschikbaar.

De stukken sub b waren in 1940, bij de overgang van Loodswezen naar Waterstaat, uit het 
verbaalarchief van het ministerie van Defensie gelicht om bij Waterstaat te dienen als retro-acta. 
Inmiddels zijn de verbalen teruggeplaatst in het gewoon resp. geheim verbaal-archief van het 
ministerie van Defensie en berusten bij het Nationaal Archief 1 .

Een deel van de stukken sub c is waarschijnlijk al veel eerder, omstreeks 1890, door de commies 
E.V.F. Ahn bij de afdeling Loodswezen van het ministerie van Marine, uit het gewoon resp. geheim 
verbaalarchief van dat ministerie gelicht 2 . Of dat het begin is geweest van een afzonderlijke 
archiefvorming bij de IVe afdeling, is niet met zekerheid vast te stellen. Aan te nemen valt echter 
dat de Loodswezen- verbalen sindsdien de afdeling Loodswezen op haar organisatorische tocht 
door de Rijksadministratie gevolgd zijn, om eindelijk te belanden bij het Centraal Archievendepot 
van het ministerie van Defensie. De stukken werden in 1995 vandaar naar het Algemeen 
Rijksarchief overgebracht.

Onderwijl was in de jaren 1988-1992 het archief van de Inspecteurs(-Generaal) / Directeurs-
Generaal van het Loodswezen over het tijdvak (1786) 1814-1979 (1980) door de Centrale Archief 
Selectiedienst in Winschoten bewerkt. Het merendeel van dat archief berustte nog bij het Centraal 
Archievendepot van het ministerie van Defensie. Een beperkte hoeveelheid ervan, vooral het 

1 Zie: Nationaal Archief, gewoon verbaalarchief van het ministerie van Oorlog/ Defensie en daarbij gedeponeerde 
bescheiden 1813-1945, nummer toegang 2.13.01, resp. geheim verbaal- archief van het ministerie van Oorlog/ 
Defensie 1813-1945, nummer toegang 2.13.13.01 (wordt gewijzigd in 2.13.67 na voltooiing van lopende revisie)

2 Zie Nationaal Archief, geheim verbaal- archief van het ministerie van Marine 1813-1844 (1920), nummer toegang 
2.12.21, inleiding p.5
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oudere materiaal, was reeds overgedragen aan het Nationaal Archief, waar het was beschreven in 
de toegangen 2.12.10 en 2.12.16. De gehele toegang 2.12.16 en het merendeel van 2-12-10 kwamen 
door deze bewerking te vervallen en werden vervangen door toegang 2.12.022 3 .

Het restant van toegang 2.12.10 (nummers 292-332) behelsde archiefmateriaal niet van het 
diensthoofd van het Loodswezen, maar van het ministerie van Marine, IVe afdeling (Loodswezen), 
en wel voornamelijk "bouwdossiers". Dit restant is in 1995 verenigd met de collectie verbalen van 
het ministerie van Marine, IVe afdeling (Loodswezen) - hierboven aangeduid sub c en in de 
plaatsinglijst opgevoerd onder nummers 1-17 - tot de nu voor u liggende nieuwe toegang 2.12.10. 
Opgemerkt wordt dat de nummers 18-291 in deze toegang 2.12.10 dus niet bestaan.

De verwerving van het archief

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

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

3 Nationaal Archief, archieven van de Inspecteurs (-Generaal)/ Directeurs- Generaal van het Loodswezen (1786 
1814-1979 (1980) en van het archief van de Marine- Stoomvaartdienst (1816) 1824-1843 (1929), nummer toegang 
2.12.022.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Men dient bij het gebruik van deze nieuwe toegang 2.12.10 attent te zijn op de kruisverbindingen 
met de andere in deze toelichting genoemde archiefblokken.
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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

1-9 "Verbalen gewoon", minuten van niet gerubriceerde besluiten en uitgaande stukken
met daarbij opgelegde ingekomen stukken, alsmede voor kennisgeving 
aangenomen ingekomen stukken.
1839 - 1928, met hiaten 9 dozen
1 1839 jun 12 - 18 oct 1855

Specificatie van inventarisnummer 1:

jaar-mnd-dag kenmerk

1839-6-12 B 32/33

1839-6-26 B 52

1839-9-4 B 70

1839-11-12 B 86

1839-11-25 B 59

1839-12-9 B 54

1839-12-13 B 62

1840-11-24 B 77

1841-1-6 B 73

1841-1-15 B 1

1841-12-11 B 41

1842-12-15 B 78

1843-1-24 B 83

1843-2-11 1

1843-2-16 B 58

1843-2-20 B 7

1843-2-20 B 48

1843-2-25 B 37

1834-3-4 B 42

1843-3-27 13

1843-4-17 17

1843-5-1 B 57

1843-6-9 B 1

1843-6-24 18

1843-7-3 B 92

1844-9-26 B 35

1844-10-8 73

1844-10-16 B 95

1844-11-5 B 35

1844-11-6 B 56

1844-11-13 B 45

1844-11-26 38
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jaar-mnd-dag kenmerk

1844-12-12 B 35

1845-1-20 B 74

1845-1-20 B 75

1845-3-14 B 32

1845-4-9 B 104

1845-5-6 B 111

1845-5-24 B 25

1845-7-21 B 36

1845-7-28 B 27

1845-8-12 3

1845-8-22 B 24

1845-9-22 B 54

1845-10-25 B 21

1845-11-22 B 47

1850-4-27 G 124

1852-2-23 G 75

1852-5-28 G 56

1853-7-28 G 62

1853-8-20 G 51

1853-9-10 G 67

1853-9-27 34

1853-11-10 G 52

1854-1-9 81

1855-8-21 G 41

1855-9-6 G 82

1855-9-21 G 58

1855-10-18 G 107

2 1855 oct 29 - 6 dec 1890
Specificatie van inventarisnummer 2:

jaar-mnd-dag kenmerk

1855-10-29 G 84

1855-12-14 G 35

1855-12-22 G 1

1864-2-1 G 10

1867-2-19 G 48

1871-5-31 G 94

1875-2-11 G 35

1875-2-26 G 42

1875-8-11 3 A

1875-9-4 24 A

1876-10-18 G 86
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jaar-mnd-dag kenmerk

1881-12-23 G 43

1884-12-20 G 50

1885-1-28 G 46

1885-7-9 G 65

1885-9-15 20 A

1885-9-17 25 A

1885-9-18 21 A

1885-9-28 27 A

1885-10-14 22 A

1885-10-16 44 A

1885-10-17 45 A

1885-10-19 48 A

1885-10-21 13 A

1886-1-18 43 A

1886-1-26 G 73

1888-2-25 G 22

1888-3-12 G 37

1888-3-27 G 36

1888-4-28 G 29

1888-6-27 G 15

1888-7-7 G 2

1888-8-16 G 27

1888-8-20 G 25

1888-8-24 G 25

1888-9-18 G 10

1888-10-9 F 32

1888-10-9 G 35

1888-10-16 G 26

1888-11-5 G 27

1889-6-14 G 27

1889-6-24 G 29

1889-7-19 G 34

1889-8-27 G 25

1889-9 G

1889-10-2 G 20

1889-10-8 G 42

1889-11-4 G 25

1890-1-3 G 35

1890-1-13 G 20

1890-2-25 G 36

1890-2-26 G 48
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jaar-mnd-dag kenmerk

1890-3-15 17 A

1890-4-25 G 29

1890-5-20 G 4

1890-6-18 G 34

1890-8-4 G 36

1890-10-24 G 28

1890-11-8 G 42

1890-11-18 G 29

1890-12-6 G 50

3 1890 dec 13 - 14 jul 1910
Specificatie van inventarisnummer 3:

jaar-mnd-dag kenmerk

1890-12-13 1 A

1890-12-31 G 28

1891-1-29 G 11

1891-3-13 G 28

1891-5-5 29 A

1891-5-21 G 26

1891-5-24 G 54

1891-5-29 2 A

1891-6-13 4

1891-9-8 7 A

1891-9-10 Kabinet 25

1891-9-18 G 15

1891-10-9 3 A

1891-10-21 24 A

1891-10-28 G 37

1891-11-25 G 38

1891-12-10 G 39

1892-2-10 G 10

1892-3-25 G 33

1892-4-30 G 21

1892-8-11 G 16

1892-9-23 14 A

1892-9-27 G1 35

1892-11-28 G 20

1893-2-15 G 29

1893-3-17 G 46

1893-3-29 1 A

1893-4-24 G 34

1893-4-29 G1 44



2.12.10 Marine / Loodswezen 15

jaar-mnd-dag kenmerk

1893-11-7 19 A

1894-3-17 G 26

1894-6-25 21 A

1894-6-25 G 21

1894-9-17 G 46

1895-1-16 G 45

1895-7-4 G 38

1895-12-23 45 A

1898-8-6 G 40

1899-4-5 46 A

1899-5-27 27 A

1901-5-22 Kabinet 51

1901-8-14 G 48

1903-2-6 3 A

1903-2-11 G 59

1903-2-20 G 40

1903-2-21 D 49

1903-3-10 G 39

1903-4-28 31 A

1903-6-10 D 25

1903-6-13 G 30

1903-7-30 G 57

1903-9-23 G 40

1903-9-30 G 2

1904-2-16 G 63

1904-5-26 G 64

1904-9-30 G 68

1904-10-6 G 48

1904-10-21 G 34

1905-5-5 G 60

1905-5-24 26 A

1905-6-13 G 1

1905-9-11 23 A

1905-11-3 G 48

1905-12-9 D 43

1906-1-5 G 59

1906-1-23 G 3

1906-2-17 D 60

1906-5-7 G 77

1906-6-28 G 38

1906-9-26 G 65
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jaar-mnd-dag kenmerk

1906-11-1 G1 43

1906-12-31 G 70

1907-1-8 D 57

1907-3-7 D 61

1907-5-31 G 81

1907-6-17 G 21

1907-9-2 G 45

1907-12-7 D 54

1908-1-9 D 56

1908-1-29 G 32

1908-3-31 G1 70

1908-7-28 G 58

1908-8-25 G 50

1908-11-10 G 63

1908-12-30 G 51

1909-2-10 G 60

1909-4-16 G 47

1909-9-20 G 50

1909-10-9 G 48

1910-3-9 G 62

1910-3-14 G 28

1910-6-30 G 59

1910-7-7 Kabinet/G 5

1910-7-14 G 72

4 1910 jul 23 - 3 dec 1919
Specificatie van inventarisnummer 4:

jaar-mnd-dag kenmerk

1910-7-23 2 A

1911-1-11 G 75

1911-4-13 G 73

1911-9-11 G 64

1911-12-13 G 50

1911-12-29 G 64

1913-3-7 G 51

1913-5-8 G 56

1913-7-23 G 62

1913-8-20 G 33

1914-4-6 G 65

1914-4-15 G 68

1914-4-16 D 82

1914-4-23 D 56
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jaar-mnd-dag kenmerk

1914-5-15 G 57

1914-5-22 D 71

1914-6-9 D 78

1914-6-26 G 49

1914-10-10 G 35

1914-10-27 G 47

1915-3-31 D/G 59

1915-6-16 D 60

1915-8-13 D 34

1916-1-14 D/G 50

1916-2-28 G 70

1916-4-26 G 60

1916-7-1 G 52

1916-7-6 G 43

1916-10-31 D 79

1916-11-11 D 69

1916-11-21 G 61

1916-11-30 G 61

1917-2-16 S/G 53

1917-2-19 S 62

1917-3-1 S/G 65

1917-7-12 G 43

1917-8-1 Materieel 116

1917-11-13 G 56

1917-11-19 G 71

1917-11-23 G 59

1917-12-5 G 62

1918-2-28 Loodswezen 179

1918-7-4 B 57

1918-7-24 G/S 51

1918-8-2 G 53

1918-10-14 G/C 53

1918-12-23 G/S 55

1919-1-22 G 89

1919-2-4 S/G 64

1919-2-24 G 64

1919-3-10 G/D 52

1919-4-9 G/D 51

1919-6-14 G/D 53

1919-7-22 G 55

1919-8-19 G 50
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jaar-mnd-dag kenmerk

1919-9-2 G 77

1919-9-16 G/D 60

1919-11-1 G 51

1919-11-20 G 53

1919-11-22 Loodswezen 153

1919-12-3 G 66

5 1919 dec 29 - 28 jul 1922
Specificatie van inventarisnummer 5:

jaar-mnd-dag kenmerk

1919-12-29 G 80

1920-1-24 D 65

1920-2-6 D 57

1920-2-13 G 50

1920-2-19 G/D 69

1920-3-4 G 56

1920-3-15 3 A

1920-3-31 G 60

1920-4-7 D 60

1920-4-12 G 63

1920-5-3 D/G 65

1920-5-3 G 67

1920-5-25 16 A

1920-7-3 G 53

1920-7-19 15 A

1920-8-4 G 57

1920-8-23 6 A

1920-8-27 D/G 56

1920-8-28 10 A

1920-9-16 D 61

1920-9-18 Loodswezen 167

1920-9-23 G 31

1920-9-24 G 51

1920-9-29 G 67

1920-10-4 G 64

1920-10-27 G 68

1920-11-10 G 66

1920-11-25 G 67

1920-11-29 B 61

1920-12-9 G 63

1920-12-27 G 58

1920-12-28 9 A
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jaar-mnd-dag kenmerk

1921-1-5 10 A

1921-1-10 G 64

1921-1-11 Loodswezen 165

1921-1-18 G 60

1921-1-27 G 62

1921-1-31 G 51

1921-2-15 G 56

1921-3-7 Loodswezen 151

1921-3-18 D 53

1921-3-21 15 A

1921-4-12 G 69a

1921-4-29 Loodswezen 159

1921-4-29 G 54

1921-5-9 G 60

1921-5-19 Loodswezen 161

1921-6-3 Loodswezen 176

1921-6-14 G 67

1921-6-25 G 59

1921-6-28 G 67

1921-7-6 G 63

1921-7-7 Loodswezen 175

1921-7-30 11 A

1921-8-17 G 67

1921-9-2 G 51

1921-9-6 G 58

1921-9-26 Materieel 162

1921-10-14 G 50

1921-10-21 G 57

1921-10-28 18 A

1921-11-1 G 66

1921-12-2 D 64

1921-12-5 D/G 77

1921-12-6 G 55

1921-12-15 F/G 59

1922-1-9 G/D 56

1922-1-12 D 61

1922-1-20 G 62

1922-1-23 G 53

1922-2-1 G 56

1922-2-1 G 57

1922-2-14 22 C
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jaar-mnd-dag kenmerk

1922-2-20 G 59

1922-2-22 G 52

1922-2-28 G 71

1922-3-1 76 C

1922-3-8 G 54

1922-3-11 25 A

1922-3-20 86 C

1922-4-5 G 50

1922-5-19 G 60

1922-5-19 G 69

1922-5-20 G 55

1922-5-29 A2 82

1922-5-30 G 63

1922-6-2 G 57

1922-6-7 G 57

1922-6-17 G 51

1922-7-5 D 73

1922-7-7 G/F 67

1922-7-17 G 69

1922-7-24 G 57

1922-7-24 Loodswezen 184

1922-7-27 D 53

1922-7-27 G 68

1922-7-28 Loodswezen 150

6 1922 jun 6 - 15 aug 1924
Specificatie van inventarisnummer 6:

jaar-mnd-dag kenmerk

1922-6-6 G 28

1922-6-8 G 52

1922-6-27 G 60

1922-6-29 G 52

1922-7-11 G 57

1922-7-17 G/D 75

1922-8-2 G 66

1922-8-8 G 4

1922-8-8 G 64

1922-8-12 G 50

1922-9-11 G 54

1922-9-20 G 52

1922-9-27 G 51

1922-10-3 23 A
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jaar-mnd-dag kenmerk

1922-10-12 Loodswezen 151

1922-10-16 G 52

1922-10-19 G 66

1922-10-25 G 53

1922-10-25 G 59

1922-10-28 G/D/F 50

1922-11-1 G 59

1922-11-3 G 58

1922-11-9 16 A

1922-11-11 7 A

1922-11-20 G 50

1922-11-23 Loodswezen 151

1922-11-28 G 52

1922-12-4 G 62

1922-12-7 36 C

1922-12-20 G 63

1923-1-5 G 59

1923-1-25 G 65

1923-1-29 G 52

1923-2-28 G 66

1923-3-23 G

1923-4-17 G 65

1923-5-12 G 51

1923-5-23 Loodswezen 170

1923-5-28 G 60

1923-6-5 G 76

1923-6-13 G 57

1923-6-19 G 58

1923-6-29 D/G 63

1923-7-12 D 55

1923-7-12 G 62

1923-8-6 G 57

1923-9-3 G 50

1923-9-5 G 60

1923-9-26 G 57

1923-10-15 Loodswezen 167

1923-10-20 G 62

1923-10-23 G 66

1923-10-26 32 C

1923-10-30 G 64

1923-11-1 G 55
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jaar-mnd-dag kenmerk

1923-11-6 G 67

1923-11-12 G 66

1923-11-22 G 65

1923-12-3 G 62

1923-12-10 G 70

1923-12-12 G 56

1924-1-3 1 A

1924-1-16 G 54

1924-1-31 G 57

1924-2-6 G 71

1924-2-7 G 53

1924-4-15 G 50

1924-4-16 G 53

1924-4-17 34 A

1924-4-24 G 52

1924-4-28 G 50

1924-5-12 G 69

1924-5-13 G 53

1924-5-14 G 70

1924-6-3 13 A

1924-6-3 G 54

1924-6-4 Loodswezen 158

1924-6-5 G 50

1924-7-1 G 67

1924-7-8 G 50

1924-7-15 G 62

1924-7-22 G 60

1924-8-1 2 A

1924-8-5 G 56

1924-8-15 Loodswezen 159

7 1924 aug 19 - 30 dec 1925
Specificatie van inventarisnummer 7:

jaar-mnd-dag kenmerk

1924-8-19 G 55

1924-9-23 G 54

1924-10-30 G 50

1924-11-12 G 59

1924-11-17 G 53

1924-11-27 G 54

1924-12-17 G 56

1924-12-23 G 67
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jaar-mnd-dag kenmerk

1924-12-24 Loodswezen 171

1925-1-29 G 64

1925-2-2 G/S 66

1925-2-9 Loodswezen 185

1925-2-18 G 63

1925-2-19 G 50

1925-2-26 G/S 56

1925-3-2 G 50

1925-3-4 G 63

1925-3-28 G 50

1925-3-31 G 53

1925-4-17 G 50

1925-5-25 7 A

1925-6-3 G/S 68

1925-6-20 G 56

1925-6-22 G 51

1925-6-25 G 58

1925-6-14 22 A

1925-7-22 G 4

1925-8-10 G 55

1925-10-15 G 50

1925-10-21 G 50

1925-1120 G 66

1925-12-30 G 51

8 1926 jan 2 - 16 feb 1927
Specificatie van inventarisnummer 8:

jaar-mnd-dag kenmerk

1926-1-2 G 8

1926-1-2 12 A

1926-1-7 G 55

1926-1-14 G 50

1926-1-18 G 50

1926-1-19 G 62

1926-1-23 G/B2 52

1926-2-1 G 63

1926-2-3 G 55

1926-2-4 G 50

1926-2-6 15 A

1926-2-20 2 A

1926-3-5 G 51

1926-3-16 G 59



24 Marine / Loodswezen 2.12.10

jaar-mnd-dag kenmerk

1926-3-16 G 61

1926-4-6 G 53

1926-4-13 Loodswezen 168

1926-5-5 D/G 62

1926-5-18 G 50

1926-5-18 G 62

1926-5-28 G 56

1926-7-1 15 A

1926-7-2 G 53

1926-7-6 G/C 50

1926-7-10 G 51

1926-7-14 G 50

1926-7-20 G 64

1926-8-7 G 57

1926-8-11 G 53

1926-8-17 G 52

1926-9-8 G 63

1926-9-16 25 A

1926-10-12 D/G 59

1926-10-19 G 52

1926-10-19 G 54

1926-10-21 G 66

1926-11-1 G 60

1926-11-3 G 74

1926-11-3 38 A

1926-11-4 G 64

1926-11-23 19 A

1926-11-27 D/G 50

1926-12-4 G 53

1926-12-7 G 61

1926-12-7 G 63

1926-12-7 G 68

1926-12-11 G 52

1926-12-13 G 69

1926-12-15 G 50

1926-12-30 G 57

1926-12-30 G 72

1926-12-30 G 78

1927-1-3 30 A

1927-1-15 B 53

1927-1-31 S/G 51
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jaar-mnd-dag kenmerk

1927-2-16 G 55

9 1927 mrt 2 - 17 aug 1928
Specificatie van inventarisnummer 9:

jaar-mnd-dag kenmerk

1927-3-2 G 57

1927-3-16 G 52

1927-3-30 G 67

1927-4-1 G 63

1927-4-6 G/S 50

1927-4-7 G 52

1927-4-29 G 67

1927-5-7 G 53

1927-5-11 G 72

1927-5-17 G 72

1927-5-25 G 56

1927-6-16 G 54

1927-6-22 G 51

1927-6-28 Loodswezen 173

1927-7-6 S/G 51

1927-7-21 G 61

1927-7-22 4 A

1927-8-11 G 60

1927-8-12 12 A

1927-8-30 G 50

1927-9-6 G 62

1927-9-7 G 50

1927-9-7 G 53

1927-10-10 G 55

1927-10-14 G 54

1927-10-15 G 52

1927-11-11 G 53

1927-11-21 G 60

1927-11-24 G 58

1927-12-12 S/G 50

1927-12-23 G 58

1927-12-30 D 51

1928-1-2 G 59

1928-1-3 G 60

1928-1-5 G 50

1928-1-6 G 64

1928-1-7 G 61
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jaar-mnd-dag kenmerk

1928-1-9 G 52

1928-1-10 D 54

1928-1-13 G 56

1928-1-16 G 58

1928-1-24 G 61

1928-2-3 G 59

1928-2-6 2 A

1928-2-6 21 A

1928-2-13 17 A

1928-2-16 G 62

1928-2-29 G 62

1928-3-6 G 54

1928-3-6 G 58

1928-3-7 G 61

1928-3-15 G 57

1928-3-17 G 63

1928-3-26 G 50

1928-3-28 G 56

1928-4-4 G 52

1928-5-3 G 54

1928-5-7 G 57

1928-5-11 G 57

1928-5-11 G 61

1928-5-25 G 56

1928-5-31 G 53

1928-6-6 G 50

1928-6-7 G 56

1928-6-7 G 61

1928-6-12 G 55

1928-6-30 G 63

1928-7-2 G 55

1928-7-4 G 52

1928-7-5 G 55

1928-7-10 19 A

1928-7-10 G 68

1928-7-26 G 54

1928-7-31 G 67

1928-8-4 G 50

1928-8-8 G 51

1928-8-9 3 A

1928-8-10 G 53
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jaar-mnd-dag kenmerk

1928-8-11 G 53

1928-8-16 G 64

1928-8-17 G 51

10 "Verbalen gerubriceerd", minuten van gerubriceerde besluiten en uitgaande 
stukken met daarbij opgelegde ingekomen stukken, alsmede voor kennisgeving 
aangenomen ingekomen stukken.
1839-1928. met hiaten 1 doos
Specificatie van inventarisnummer 10:

jaar-mnd-dag kenmerk

1839-5-4 B 25

1839-5-5 A 27

1839-5-5 A 28

1839-5-7 30 Geheim

1839-5-9 32 Geheim

1839-5-8 A 31

1839-5-10 A 33

1839-5-14 A 34

1839-5-16 A 36

1839-5-17 37 Geheim

1839-5-27 38 Geheim

1839-5-27 43 Geheim

1839-5-27 Niet leesbaar Geheim

1839-6-17 A 39

1839-6-28 B 49

1839-11-2 B 76

1839-11-12 78 Geheim

1840-3-28 B 22

1840-4-3 B 24

1840-4-10 B 27

1840-4-22 29 Geheim

1840-5-5 31 Geheim

1840-10-19 B 56

1840-11-5 B 64

1840-11-19 69 Geheim

1841-3-30 B 15

1843-1-23 3 Geheim

1889-3-25 G 118

1905-2-3 G 152

1923-2-13 G 77 A Geheim

1923-3-21 G 153 A Geheim

1923-10-18 G 512 A Geheim
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jaar-mnd-dag kenmerk

1923-11-26 G 594 A Geheim

1923-12-14 G 621 A Geheim

1924-2-11 G 88 A Geheim

1924-4-24 G 259 A Zeer Geheim

1924-5-28 G 351 A Geheim

1924-6-3 G 362 A Geheim

1924-7-15 G 467 A Geheim

1924-7-29 G/H 491 A Geheim

1924-8-26 G 547 A Geheim

1924-9-13 G 573 A Geheim

1924-11-17 G 715 A Geheim

1924-11-21 G 756 A Geheim

1924-11-22 G 759 A Geheim

1924-12-5 G 783 A Geheim

1924-12-12 G 802 A Geheim

1924-12-16 G 811 A Geheim

1924-12-16 G 812 A Geheim

1924-12-18 G 821 A Geheim

1924-12-20 G 829 A Geheim

1925-1-22 47 A Geheim

1925-4-7 G 239 A Geheim

1925-7-28 513 A Geheim

1925-7-29 G 519 A Geheim

1925-7-31 G 524 A Geheim

1925-8-5 534 A Geheim

1925-11-13 G 784 A Geheim

1925-11-24 G 809 A Geheim

1926-1-9 10 A Geheim

1926-2-20 G 119 A Geheim

1926-3-6 G 156 A Geheim

1926-6-8 G 406 A Geheim

1926-6-24 G 461 A Geheim

1926-8-9 G 577 A Geheim

1926-9-17 G 660 A Geheim

1927-3-15 G 230 A Geheim

1927-6-24 G 521 A Geheim

1927-7-1 544 A Geheim

1927-7-13 G/H/S 585 A Geheim

1927-10-31 G 878 A Geheim

1927-12-9 G 1009 A Geheim

1928-1-20 G 53 A Geheim
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jaar-mnd-dag kenmerk

1928-2-13 G 120 A Geheim

1928-2-29 S 177 A Geheim

1928-5-21 456 A Geheim

11 Stukken betreffende de bezoldiging van burgerlijke ambtenaren van het 
loodswezen, de betonning, de bebakening en de verlichting. Afschriften.
1920, 1924 1 omslag

12 Stukken betreffende de voorgenomen wijziging van het reglement ter voorkoming 
van aanvaring of aandrijving op openbare wateren van het Rijk die voor 
scheepvaart openstaan.
1924 1 omslag

13 Stukken betreffende een bespreking van een nota inzake de reorganisatie van het 
beheer van de Marine.
1925 1 omslag

14 Stukken betreffende de winst- en verliesrekening, balans en jaar verslag van de 
Vereeniging Societeit Nederlandsche Loodswezen over de boekjaren 1925-1927.
1927-1928 1 omslag

15 Nota van de referendaris van de afdeling Loodswezen van het ministerie van 
Defensie inzake het afschaffen van de functies van hulpzeeloods en 
hulpbinnenloods.
1931 1 stuk

16 Staat houdende een inhoudsopgave van de map contracten en erfpachten 1913 tot 
en met 1921.
z.j. 1 stuk

17 Lijst van stukken betrekking hebbende op artikel 50 van het Schelde Loods 
Reglement.
z.j. 1 stuk
Voor inv. nrs. 18-291 zie toegang 2.12.022

292 Klapper op aangelegenheden van het Loodswezen.
z.j. (c.1860) 1 deel
Verwijst vermoedelijk naar een agenda of index.

293 Uitgelichte retro- acta betreffende het Loodswezen.
1822-1845 1 pak

294 Fragmenten der agenda van de afdeling Loodswezen.
1824 - ultimo september 1830. 1 omslag

295-305 Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken (verbalen) van de afdeling 
Loodswezen.
1887-1920 12 pakken
295 1887-1888
296 1889
297 1890
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298 1891 (januari- maart)
299 1891 (april- juni)
300 1891 (juli- september)
301 1905 (oktober- december)
301A 1905 (oktober- december)
302 1914 (juli- september)
303 1919 maart
304 1919 april
305 1920 mei

306-307A Agenda der afdeling Loodswezen met enkele inliggende stukken.
1878 en 1879 4 pakken
306 januari- juni
306A juli- december
307 januari- juni
307A juli- december.

308 Agenda van declaratiën en andere geldelijke stukken.
1872 1 deel

309 Stukken betreffende het ontwerp- reglement voor het Loodswezen.
1825-1830 1 dossier

310-310A Registers van tractementen en betalingen.
1826-1868 2 delen
Zie voor vervolg de inventarisnummers 314-317.
Op registers is een digitale index (oud nr. 2.12.11) beschikbaar.
310 1826-1848
310A 1849-1868

311 Register van Havenmeesters en Havenwachters en de hun gedane betalingen.
1849-1874 1 deel
Op het register is een digitale index (oud nr. 2.12.11) beschikbaar.

312-313 Mutatiestaten Loodspersoneel.
1860-1873 2 pakken
312 1860-1866
313 1867-1873

314-317 Register van ambtenaren en de hun gedane betalingen.
1862-1897 4 delen.
Op het register is een digitale index (oud nr. 2.12.11) beschikbaar.
314 1862-1873 no. 1-199
315 1874-1883 no. 1-216
316 1884-1887 no. 1-218
317 1888-1897 no. 1-1808

318 Stukken van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg in het 
Loodswezen.
1921-1931 1 pak

319 Stukken van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg in het 
Loodswezen.
1921-1931 1 pak

http://proxy.handle.net/10648/02bf92a8-cd6d-102c-9f8b-005056a23d00%20
http://proxy.handle.net/10648/02bf92a8-cd6d-102c-9f8b-005056a23d00%20
http://proxy.handle.net/10648/02bf92a8-cd6d-102c-9f8b-005056a23d00%20
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320 Register van presentielijsten van de Commissie voor Georganiseerd Overleg van 
Loodswezen; Betonning en Verlichting.
10-5-1921 - 10-10-1929 1 deel

321-332 Contracten, bestekken en voorwaarden voor werkzaamheden aan objecten in 
beheer bij het Loodswezen, alsmede betreffende werken en leveringen voor/aan de 
ministeries van Koloniën en Waterstaat Handel en Nijverheid.
1869-1928 12 dozen
321 1869-1877

2.1 Het afbreken van een lichtwachterswoning, staande bij het duin,
genaamd het Oosterhoofd bij Domburg en het bouwen van 
gelijke woning aldaar.1869

2.2 Het bouwen en leveren van loodskotter met beschieting en 
mastgestel.z.d.

2.3 Het maken van een ijzeren zeekaap, met het stellen van die op 
het eiland Rottumeroog.1871

2.4 Het bouwen van een houten loods op stenen voet te diensten 
van 's-Rijksbetonning te Zoutkamp, Provincie Groningen.1869

2.5 Het bouwen van een lichtwachterswoning op het duin bij de 
binnenkaap bij de zanddijk, bezuiden Kijkduin.1871

2.6 Het bouwen van een lichtwachterswoning, daartoe gebruik 
makende van de te Rotterdam staande 's-Rijksloodskantoor en 
het maken en stellen van een lichtopstand, beiden in de Noord-
Oosthoek van het eiland Rozenburg.1872

2.7 Het bouwen van een lichtwachterswoning op het duin van de 
Zuid-Westkust van Texel.1872

2.8 Het maken van een nieuwe houten zeekaap en het oprichten 
van dezelve bij Ballum op Ameland.1872

2.9 Het maken en aanbrengen van vier ijzeren schermen voor de 
noordelijken kustlichttoren te Egmond aan Zee.1872

2.10 Het maken en leveren van een ijzeren lichtopstand bestemd 
voor Duiveneiland, benoorden ingang straat Bali.1869,koloniën

2.11 Het leveren van 97 hardstenen voetstukken en 3 hardstenen 
dorpels tot fundering van een ijzeren kustlichttoren op te richten
op Boompjeseiland (Java Zee)1870, koloniën

3.1 Het bouwen van een houten loods op stenen voet te dienste van
's-Rijksbetonning te Terschelling.1873

3.2 Het bouwen van een lichtwachterswoning aan de zeedijk van de 
Nieuw-Neuzenpolder bij Neuzen.1874

3.3 Het maken en opstellen van een ijzeren lichtopstand aan de 
Biezelingsche ham (Zuid-Beveland); het verplaatsen en 
verhogen van ijzeren lichthuis bij Hoedekenskerke (Zuid-
Beveland) en het maken en opstellen van een ijzeren 
lichtopstand bij Neuzen.1874

3.4 Het bouwen van een lichtwachterswoning en het maken van een
fundering voor een ijzeren lichtopstand, beiden op een terrein 
gelegen in de Noorddijkpolder bij Hontenisse in Zeeland.1874

3.5 Het maken van twee ijzeren lichtopstanden met het opstellen 
van dezelver als een in de Noorddijkpolder en een op de zeedijk 
van de Wilhelmuspolder bij Hontenisse in Zeeland.1874

3.6 Het bouwen van een woongebouw voor twee lichtwachters op 
een terrein gelegen in de Eendrachtpolder gemeente Zaamslag 
bij Neuzen.1874

3.7 Het maken en leveren van een ijzeren klokbakenschip.z.d.
3.8 Het maken en plaatsen van een houten lichtopstand en een 

loopgang op het schor bewesten Bath.1873
4.1 Het maken van een houten gebouw met een stenen voet ten 

dienste van het Loodswezen te Maassluis.1874
4.2 Het maken van een ijzeren lichttoren en het stellen van dien op 

de zeedijk van de Perkpolder bij Walsoorden gemeente 
Hontenisse.1874



32 Marine / Loodswezen 2.12.10

4.3 Het afbreken van de kustlichttoren met het gelijk maken van het
omgevend terrein; het maken van een fundering voor een 
ijzeren kustlichttoren en het bouwen van drie woningen voor de 
dienst der verlichting te Scheveningen.1874

4.4 Het bouwen van een woning voor de opzichter van 's-
Rijkskustverlichting op Goedereede.1875

4.5 Het bouwen en leveren van loodskotters met beschieting en 
mastgestel.z.d.

4.6 Het bouwen en leveren van loodskotters met beschieting en 
mastgestel.z.d.

5.1 Het bouwen en leveren van loodskotters met beschieting en 
mastgestel.1875

5.2 Het uitvoeren van werken langs de Nieuwe Waterweg aan de 
Hoek van Holland als het bouwen van drie woningen voor de 
dienst van het Loodswezen.1875

5.3 Het uitvoeren van werken op het eiland Walcheren in Zeeland 
als het maken van een fundering voor een ijzeren kustlichttoren 
en het bouwen van twee woningen voor de dienst der 
verlichting.1875

5.4 Het maken van ijzeren kustlichttoren en het stellen van dien op 
de zeedijk bij Westkapelle in Zeeland.1875

5.5 Het maken van twee ijzeren lichtopstanden en het opstellen 
derzelver op het duin gelegen bij de monding van het 
Noordzeekanaal in Noord-Holland.1875

5.6 Het bouwen van een houten magazijn op stenen voet ten 
dienste van het Loodswezen te Vlieland.1875

6.1 Het uitvoeren van werken bij Kijkduin als het maken van een 
fundering voor een ijzeren kustlichttoren en het bouwen van 
twee woningen voor de dienst der verlichting.1876

6.2 Het uitvoeren van werken bij de monding van het 
Noordzeekanaal als het bouwen van en woning voor de dienst 
van het Loodswezen.1876

6.3 Aanbesteding van een gebouw voor de dienst van het 
Loodswezen te Hellevoetsluis.1876

6.4 Het inrichten van een gedeelte van 's-Rijksarsenaal te Delfzijl tot 
woningmagazijn enz. voor de dienst van het Loodswezen 
aldaar.1877

6.5 Het maken van een woongebouw voor de dienst van het 
Loodswezen bij de Nieuwen Waterweg aan de Hoek van 
Holland.1877

6.6 Het maken van een woongebouw voor de dienst van het 
Loodswezen aan de haven van IJmuiden.1877

6.7 Het maken en stellen van twee ijzeren lichtopstanden met 
koperen lantaarn voor oeverlichten bij Stavenisse en bij 
Goessche Sas.1877

6.8 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor het koraalrif Meinderts Droogte (straat Madura).1876 
koloniën

6.9 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren en het 
opstellen van dien op het eiland de Noordwachter behorende 
tot de Duizend Eilanden (Java Zee).1869 koloniën
niet compleet.

322 1881-1886
7.1 Het maken en plaatsen van acht Duc D'alven en twee 

peilschalen.1881
7.2 Het maken van een kaaimuur langs de los- en laadplaats van het

tonnenmagazijn te Enkhuizen.1881
7.3 Het maken van een ijzeren lichtopstand en bolbaken met het 

stellen van beiden op het duin te Zuiden van Kijkduin en het 
vervoeren van de aldaar bestaanden ijzeren lichtopstand met 
bolbakens.1881

7.4 Het bouwen van stenen magazijn voor de dienst der betonning 
te Brouwershaven.1882
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7.5 Het maken van een gebouw voor een stoommisthoorn en 
bijbehorende woning bij de verlichting aan de Nieuwe Sluis nabij
Breskens.1882

7.6 Het maken van twee ijzeren zeekapen met het stellen van die op
het eiland Rottummeroog.1883

7.7 Het maken van een ijzeren lichtopstand met het stellen van dien 
op het schor bij Strijensas en het afbreken en opruimen van de 
aldaar bestaanden houten lichtopstand.1883

7.8 Het maken van een ijzeren lichtopstand met het stellen van dien 
op Wieringen en het afbreken en opruimen van de aldaar 
bestaanden kleinen houten lichtopstand.1883

7.9 Het maken en stellen van twee ijzeren lichtopstanden op het 
eiland Rozenburg.1883

7.10 Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap op het eiland 
Vlieland en het afbreken en opruimen van een aldaar bestaande 
houten kaap.1884

7.11 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand op Wieringen 
en het afbreken en opruimen van een aldaar bestaande houten 
lichtopstand.1884

7.12 Het vergroten van het bestaande magazijn enz. ten dienste van 
's-Rijks betonning te Terschelling.1884

7.13 Het maken en stellen van een nieuwe houten zeekaap op de 
Noordvaarder bij Terschelling.1884

7.14 Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap en lichtopstand bij
Stavoren en het afbreken en opruimen van een aldaar 
bestaande houten kaap.1884

7.15 Het maken van een woning voor de dienst der verlichting bij 
Maassluis.1884

7.16 Wegens het driejarig onderhoud, gedurende 1883/1884, 
1884/1885 en 1885/1886 van en het doen van enige herstellingen
aan de strand- en duinwerken ter bescherming van de 
lichttorens aan de Noordzijde van het eiland Schouwen, 
gemeente Renesse (provincie Zeeland).1883-1886

7.17 Het bouwen en leveren van twee loodsschoeners met 
beschieting, mastgestel, tuig en zeilen.1885

7.18 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
te Westerschouwen bij Haamstede.1885

7.19 Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap benoorden de 
haven van IJmuiden.1885

7.20 Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap benoorden de 
haven van IJmuiden.1885

7.21 Het bouwen van een stenen magazijn met woning voor de 
dienst van het Loodswezen op de westelijke toegangsweg naar 
de Handelskade te Amsterdam.1885

7.22 Het maken van nieuwe lokalen enz. voor de dienst der 
semaphore te IJmuiden.1886

7.23 Het maken van een gebouw van het Loodswezen te 
Maassluis.1886

7.24 Het bouwen van een stenen magazijn voor de dienst der 
betonning te Enkhuizen.1886

7.25 Het maken van een woning voor de dienst der verlichting op 
Vlieland.1886

7.26 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
te Westkapelle.1886

7.27 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
op Terschelling.1886

7.28 Wegens het driejarig onderhoud gedurende 1886/1887, 
1887/1888 en 1888/1889 van en het doen van enige herstellingen
aan de strand- en duinwerken ter bescherming van de 
lichttorens aan de Noordzijde van het eiland Schouwen, 
gemeente Renesse (provincie Zeeland).1886-1889

8.1 Het maken en leveren van acht bebakeningsboeien en negentien
corps-morts, bestemd voor de haven te Tandjong-Priok 
(Havenwerken voor Batavia).1882 koloniën
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8.2 Het maken en leveren van een ijzeren lichttoren bestemd voor 
Semarang.1882 koloniën

8.3 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichten bestemd voor 
Mendanao (Stolze straat).1882 koloniën

8.4 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren op Mendanao (Stolze 
straat).1882 koloniën

8.5 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement, bestemd voor de verlichting op Mendanao 
(Stolze straat).1882 koloniën

8.6 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor het 
etablissement bestemd voor de verlichting op Mendanao (Stolze
straat).1882 koloniën

8.7 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor Mendanao (Stolze straat).1882 koloniën

8.8 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren op Mendanao (Stolze 
straat).1882 koloniën

8.9 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor Java's vierde punt.1883 koloniën

8.10 Het gereedmaken en leveren van hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren bestemd voor Java's 
vierde punt.1883 koloniën

8.11 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op de 
Vlakkenhoek Z.W. punt van Sumatra.1883 koloniën

8.12 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor het 
etablissement bestemd voor de verlichting op de Vlakkenhoek 
Z.W. punt van Sumatra.1883 koloniën

8.13 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op Java's vierde 
punt.1883 koloniën

8.14 Het bouwen en leveren van een lichtschip ten dienste van het 
Departement van koloniën met beschieting, mastgestel, tuig en 
zeilen.1884 koloniën

8.15 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor het eiland Sapoedie.1886, koloniën

8.16 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor het Koraalrif Den Briel.1886, koloniën

323 1877-1881
9.1 Het bouwen van een stenen magazijn, voor de dienst van het 

Loodswezen aan de haven van IJmuiden.1877
9.2 Het bouwen van drie woonhuizen voor de dienst der verlichting 

te IJmuiden.1877
9.3 Het bouwen van een woning voor de dienst van het Loodswezen

te Terschelling.1877
9.4 Het maken en stellen van twee ijzeren lichttorens voor de 

kustverlichting te IJmuiden.1877
9.5 Het maken van twee nieuwe houten zeekapen en het oprichten 

dezelve; één op Vlieland en één op de Noordvaarder bij 
Terschelling.1877

9.6 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
te IJmuiden.1877

9.7 Het bouwen en leveren van loodskotters met beschieting en 
mastgestel.z.d.

9.8 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
aan de haven van IJmuiden.1877

9.9 Het maken van twee woongebouwen voor de dienst van het 
Loodswezen aan de haven van IJmuiden.1878

9.10 Het maken van een nieuwe houten zeekaap en het oprichten 
van derzelve op de Engelsmanplaat bij Schiermonnikoog.1878

10.1 Het gereedmaken en het leveren van het hardsteenwerk voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op de 
Vlakkenhoek Z.W. punt van Sumatra.1877 koloniën
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10.2 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op de 
Vlakkenhoek Z.W. punt van Sumatra.1877 koloniën

10.3 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren aan de Vlakkenhoek Z.W. 
punt van Sumatra.1878 koloniën

10.4 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor de Vlakkenhoek Z.W. punt van Sumatra.1878, koloniën

10.5 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren op het eiland Pandang bij
Padang (Westkust van Sumatra).1878, koloniën

10.6 Het gereedmaken en leveren van hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren op het eiland Edam (Java 
Zee).1878, koloniën

10.7 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor het eiland Pandang bij Padang (Westkust van 
Sumatra).1878, koloniën

10.8 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor het eiland Edam (Java Zee).1878, koloniën

10.9 Het gereedmaken en leveren van hardsteenwerk voor het 
etablissement bestemd voor de verlichting op het eiland 
Pandang bij Padang (Westkust van Sumatra).z.d. koloniën

10.10 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op het eiland 
Pandang bij Padang (Westkust van Sumatra).1878, koloniën

11.1 Het maken van een woongebouw voor de dienst van het 
Loodswezen aan de haven van IJmuiden.1879

11.2 De levering ten dienste van 's-Rijks kustverlichting aan de voor 
de tijd één jaar benodigde patentolie.z.d.

11.3 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
bij de Nieuwen Waterweg aan de Hoek van Holland.1880

11.4 Het uitvoeren van werken op Ameland als het maken van een 
fundering voor een ijzeren kustlichttoren en het bouwen van 
drie woningen voor de dienst der verlichting.1880

11.5 Het maken van een lichtwachterswoning op het eiland 
Marken.1880

11.6 Het gereedmaken en het leveren van het hardsteenwerk voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op Tandjong 
Berikat (Banka).z.d. koloniën

11.7 Het maken van een woongebouw voor de dienst van het 
Loodswezen te Hellevoetsluis.1881

12.1 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting te Sembilangan 
(Westkust van het eiland Madura).1878 koloniën

12.2 Het gereedmaken en het leveren van het hardsteenwerk voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting te Sembilangan 
(Westkust van het eiland Sumatra).1878 koloniën

12.3 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor Sembilangan (Westkust van het eiland Madura).1878 
koloniën

12.4 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor het 
etablissement bestemd voor de verlichting op het eiland Edam 
in de baai van Batavia.1878 koloniën

12.5 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op het eiland 
Edam in de baai van Batavia.1878 koloniën

12.6 Het maken en leveren van een ijzeren lichtopstand bestemd 
voor Tandjong Piering Sembilangan (straat van Madura).1879 
koloniën

12.7 Het maken en leveren van een ijzeren lichtopstand voor 
Tandjong Oelar, residentie Banka.1879 koloniën

12.8 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren te Sembilangan 
(Westkust van het eiland Madura).1879 koloniën



36 Marine / Loodswezen 2.12.10

12.9 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor Tandjong Berikat (Banka).1880 koloniën

12.10 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren op Tandjong Berikat 
(Banka).1880 koloniën

12.11 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op Tandjong 
Berikat (Banka).1880 koloniën

12.12 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor ondiep watereiland (straat Gaspor).z.d. koloniën

12.13 Het maken en leveren van het ijzer- en houtwerk benodigd voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op ondiep 
watereiland (straat Gaspor).z.d. koloniën

324 1867-1890
13.1 Het bouwen en leveren van twee loodsschoeners met 

beschieting, mastgestel, tuig en zeilen. (goedgekeurd 19 januari 
1885 nr. 38).1885

13.2 Het bouwen en leveren van twee loodsschoeners met 
beschieting, mastgestel, tuig en zeilen.1886

13.3 Het bouwen en leveren van twee loodsschoeners met 
beschieting, mastgestel, tuig en zeilen.1887

13.4 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
op het eiland Schiermonnikoog.1887

13.5 Het maken van een woning voor de dienst der verlichting aan de
Noord-Oosthoek van het eiland Texel.1887

13.6 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
op Ameland.1887

13.7 Het maken van een gebouw voor een stoommisthoorn en 
bijbehorende woning bij de buitenhaven te Vlissingen.1887

13.8 Het maken van een wacht- en slaaplokaal te dienste van het 
Loodswezen te Terneuzen.1887

13.9 Het bouwen van een ontsmettingslokaal voor de dienst van het 
Loodswezen te Vlissingen daartoe gebruik makende van het 
aldaar aanwezig materiaal afkomstig van een gebouwtje 
gediend hebbende tot hulploodskantoor te Amsterdam.1887

13.10 Het maken van een gebouwtje tot redding van 
schipbreukelingen op het noorderstrand van de Boschplaat te 
Terschelling, provincie Noord-Holland.1887

13.11 Het bouwen van een houten loods op stenen voet ten dienste 
van 's-Rijksbetonning te Enkhuizen.1888

13.12 Het maken van een woongebouw voor de dienst der 
kustverlichting bij Kijkduin.1888

13.13 Het maken van een woongebouw voor de dienst der verlichting 
te Goedereede.1888

13.14 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand met koperen 
lantaarn voor oeverlicht bij het Zijpe en het afbreken en 
opruimen van de aldaar bestaanden houten lichtopstand.1888

13.15 Het maken van een machinegebouw voor een stoommisthoorn 
en bijbehorende woning bij de Waterweg aan de Hoek van 
Holland.1888

13.16 Het maken van twee woongebouwen voor de dienst der 
verlichting van de Beneden-Eems te Delfzijl en Watum.1888

13.17 Het maken van een woongebouw voor de dienst der 
kustverlichting te Egmond aan Zee.1889

13.18 Het maken van een nieuwe woning en het inrichten van een 
magazijn en smederij tot woning beiden voor de dienst der 
kustverlichting te Scheveningen.1889

13.19 Het bouwen van een gasfabriek bij de Berghaven aan de Hoek 
van Holland.1889

13.20 Het bouwen en leveren van twee loodsschoeners met 
beschieting, mastgestel, tuig en zeilen.1890

13.21 Het maken en opstellen van twee ijzeren lichtopstanden voor 
oeverlichten bij Gorishoek en Wulpenburg en het afbreken en 
opruimen van de aldaar bestaande hout- en 
lichtopstanden.1890
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13.22 Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap bij Hollum op 
Ameland en het afbreken en opruimen van de houten kaap 
aldaar.1890

13.23 Het maken van een machinegebouw voor de stoommisthoorn; 
het inrichten van een magazijn en bergplaats tot woning en het 
uitvoeren van enige werken aan een der bestaande 
wachterswoningen bij de lichttoren op het buitenduin te 
IJmuiden.1890

13.24 He4t bouwen en gedeeltelijk uitrusten en leveren van een 
lichtschip.1891

13.25 Het maken en plaatsen van een ijzeren seinstelling aan de Hoek 
van Holland en het afbreken en opruimen van de houten stelling
aldaar.1891

13.26 Het bouwen en leveren van een vaartuig voor de betonning in 
het 2e district met beschieting, mastgestel, tuig en zeilen.1892

13.27 Het bouwen en leveren van twee loodskotters met beschieting, 
mastgestel, tuig en zeilen.z.d.

13.28 Het uitvoeren van de hierna omschreven werken aan de Hoek 
van 't IJ bij Durgerdam als het bouwen van een woning voor de 
dienst der verlichting; het afbreken van de kustlichttoren met 
wachterswoning en het maken van een fundering voor een 
ijzeren lichttoren.1893

14.1 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor Nederlands-Indië.1887 koloniën

14.2 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren bestemd 
voor West-Nangha (straat Banka).1892, koloniën

15.1 Het bouwen van een lichtwachterswoning aan het Zuideinde 
van het eiland Schokland.1867

15.2 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand met koperen 
lantaarn en ijzeren hek benevens het maken der daarvoor 
nodige funderingen voor een oeverlicht te Willemstad.1867

15.3 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand met ijzeren 
hek en het maken der daarvoor benodigde funderingen voor een
oeverlicht te Neuzen.1867

15.4 Het bouwen van een lichtwachterswoning in de Noorddijkpolder
bij Welsoorden in Zeeland.1867

15.5 Het bouwen van een lichtwachterswoning aan de Hoek van de 
Kwak bewesten Hellevoetsluis.1868

15.6 Het maken van twee ijzeren lichtopstanden en het stellen van 
beide bewesten Fort Bath in Zeeland.1868

15.7 Het maken en stellen van een ijzeren zeekaap benoorden de 
haven van IJmuiden.1885

15.8 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand met koperen 
lantaarn benevens het maken der daarvoor nodige funderingen 
aan de val bij Zierikzee.1868

15.9 Het bouwen van een lichtwachterswoning bewesten Forth Bath 
in Zeeland.1868

15.10 Het maken van een ijzeren lichtopstand met koperen lantaarn 
en het stellen van dien op de berm van Welsoorden in 
Zeeland.1868

325 1893-1895
16.1 Het maken en stellen van ijzeren kustlichttoren aan de Hoek van 

Holland1893
16.2 Het maken en stellen van een ijzeren lichttoren aan de Hoek van 

't IJ bij Durgerdam.1893
16.3 Het maken van een fundering voor een ijzeren kustlichttoren 

aan de Hoek van Holland en het bouwen van een lichttoren 
aldaar.1893

16.4 Het bouwen en leveren van een vaartuig voor de betonning in 
het 1e district met beschieting, mastgestel, tuig en zeilen (nr. 
184).1893

16.5 Het bouwen van een woning voor de dienst van het Loodswezen
op Vlieland (nr. 185).1893

16.6 Het maken van een wachterswoning voor de dienst der 
oeververlichting bij Stellendam (nr. 186).1894
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16.7 Het uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen en van 
bijkomende werken aan de stenen kustlichttoren te Goedereede 
(nr. 188).1894

16.8 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand bij Burghsluis,
gemeente Haamstede, en van een ijzeren lichtopstand aan de 
Heerenjanspolder nabij Bruinisse (nr. 189).1894

16.9 Het maken en stellen van twee ijzeren lichtopstanden op 
Rozenburg.1894

16.10 Het maken van twee woongebouwen voor de dienst der 
kustverlichting aan de Hoek van Holland.1894

16.11 Het bouwen en leveren van een loodskotter met beschieting, 
mastgestel, tuig en zeilen (nr. 192).z.d.

16.12 Het maken en stellen van twee ijzeren lichtopstanden aan de 
Hoek van Holland.1894

16.13 Contract voor het vervaardigen en leveren gedurende zes 
achtereenvolgende jaren van stalen tonnen benodigd voor de 
dienst der betonning.1886

16.14 Het bouwen van een wachterswoning voor de dienst de 
verlichting van de Beneden-Eems te Watum (nr. 195).1895

16.15 Het maken van een nieuwe houten zeekaap en het inrichten van 
dezelve bij Ballum op Ameland (nr. 196).1895

16.16 Het bouwen en leveren van loodsschoeners met beschieting, 
mastgestel, tuig en zeilen (nr. 197).z.d.

16.17 Het bouwen en leveren van een loodskotter met beschieting, 
mastgestel, tuig en zeilen (nr. 198).1895

16.18 Het bouwen van een houten loods op stenen voet ten dienste 
van 's-Rijksbetonning te Zoutkamp (nr. 199).1895

326 1897-1900
17.1 Het bouwen van een woning voor de opzichter der 

kustverlichting op Goedereede en het inrichten van de aldaar 
bestaande opzichterwoning tot dubbele lichtwachterswoning 
(nr. 202).1897

17.2 Het bouwen en leveren van een loodskotter met beschieting, 
mastgestel, tuig en zeilen (nr. 203).1897

17.3 Het bouwen en leveren van loodsschoeners met beschieting, 
mastegestel, tuig en zeilen (nr. 204).z.d.

17.4 Het bouwen van een opzichterswoning voor de dienst der 
kustverlichting bij Kijkduin (nr. 205).1898

17.5 Het bouwen en leveren van inspectie-vaartuig (boeien) met 
beschieting, mastegestel, tuig en zeilen voor de dienst van het 
Loodswezen in het 2e district (nr. 206).1899

17.6 Het bouwen en leveren van een bottervaartuig met beschieting, 
mastgestel, tuig en zeilen voor de dienst van het Loodswezen in 
het 2e district (nr. 207).1899

17.7 Het bouwen en leveren van een loodskotter met beschieting, 
mastegestel, tuig en zeilen (nr. 208).z.d.

17.8 Het vergroten van de bestaande gasfabriek bij de Berghaven aan
de Hoek van Holland (nr. 209).1899

17.9 Het bouwen van een gasfabriek in de nabijheid van 's-Rijks 
Algemeen Betonningsmaatschappij te Enkhuizen (nr. 210).1899

17.10 Het maken en stellen van een ijzeren kustlichttoren aan de Hoek 
van Holland (nr. 211).1899

17.11 Het bouwen en leveren van een stalen gasvaartuig met 
beschieting, mastgestel, tuig en zeilen voor de dienst der 
verlichting in het 4e en 5e district (nr. 212).1899

17.12 Het bouwen van een woning voor de dienst der verlichting, het 
afbreken en opruimen van een stenen lichttoren en het maken 
van een fundering voor een ijzeren lichttoren aan de Hoek van 
Holland.1899

17.13 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand op het Zee-
einde van het Noorderhoofd aan de Hoek van Holland.1899

17.14 Het bouwen en leveren van een inspectie-vaartuig (boeier) met 
beschieting, mastgestel, tuig en zeilen voor de dienst van het 
Loodswezen in het 2e district (nr. 218).1899
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18.1 Het maken en leveren van een ijzeren lichttoren bestemd voor 
Galibi aan de mond van de Marowijne (nr. 201).1896, koloniën

18.2 Het maken en leveren van een ijzeren lichttoren met voet, 
bestemd voor de mond der Suriname (nr. 220).1900 koloniën

327 1901-1903
19.1 Het vernieuwen der bekapping en verhogen van de woning van 

de Commissaris over het Loodswezen te Delfzijl benevens het 
vergroten van het kantoor.1901

19.2 Het verhogen van de lichttoren op Urk en het leveren van een 
ijzeren lichthuis met lantaarn op dien toren.1901

19.3 Het bouwen van een gemetselde gashouder en een bergplaats 
voor brandstoffen nabij de bestaande gasfabriek aan de Hoek 
van Holland (nr. 224).1901

19.4 Het maken van een rioolleiding voor afvoer van menage en 
hemelwater benevens net maken van privaten met beerputten 
ten dienste der gebouwen voor het Loodswezen en der 
verlichting aan de Hoek van Holland (nr. 223).1901

19.5 Het vergroten enz. van de woning van de lichtwachter-machinist
te IJmuiden (nr. 222).1901

19.5 Het doen van herstellingen aan de lichttoren te Hellevoetsluis 
benevens het maken en stellen van een nieuwe lantaarn op dien 
toren.1901

19.6 Het maken en stellen van een ijzeren lichthuis met lantaarn op 
de lichttoren van het eiland Marken.1901

20.1 Het leveren van 61 hardstenen en 3 hardstenen dorpels tot 
fundering van een ijzeren kustlichttoren op te richten op het 
eiland de Noordwachter (Java Zee) (nr. 235).1867 koloniën

20.2 Het gereedmaken en het leveren van een hardsteenwerk voor 
het etablissement bestemd voor de verlichting op Java's vierde 
punt (nr. 236).1883 koloniën

20.3 Het maken en leveren van een ijzeren kustlichttoren en van een 
ijzerwerk voor een etablissement beide bestemd voor de 
verlichting op Boompjeseiland (Java Zee) (nr. 237).1870 koloniën

20.4 Wegens de levering van de ijzerwerken benodigd voor vier 
aanlegsteigers met bijbehorende meerpalen in de 
Brandewijnbaai (Sumatra's Westkust) dienstjaren 1890-1891 (nr. 
238).1890 koloniën

21.1 Wegens het maken van een aanlegsteiger van de onderbouw 
van een 13-tons kraan en van een rasterwerk aan de zuidzijde 
van het verbreed kanaal ten dienste van het Loodswezen en de 
betonning te Vlissingen met 1 tekening (nr. 232 A).1904

21.2 Voor het bouwen van een magazijn voor betonningsmaterieel 
en een bergplaats van de magazijnvoorraad der loodsvaartuigen
te Vlissingen op het z.g. "eiland" aldaar met 2 tekeningen (no231 
A).1902

21.3 Bestek voor de bouw en gedeeltelijke uitrusting van een stalen 
bottervaartuig ten dienste van het Loodswezen in het 2e district 
(nr. 235).1902

21.4 Scheepsbestek voor de bouw en een uitrusting van een 
stoomschip ten dienste van de bebakening en kustverlichting in 
N.O.I. Phacus (nr. 233).1903 koloniën

21.5 Scheepsbestek voor de bouw en de gedeeltelijke uitrusting van 
een stoomloodstransportvaartuig (nr. 234).

21.6 Bestek voor de bouw en gedeeltelijke uitrusting van een stalen 
kotter te dienste van het Loodswezen met tekeningen (nr. 
229).1902

21.7 Bestek voor de bouw en gedeeltelijke uitrusting van een stalen 
schoener te dienste van het Loodswezen met tekeningen (nr. 
228).1902

21.8 Bestek voor de bouw en gedeeltelijke uitrusting van een stalen 
peilingsvaartuig ten dienste van het Loodswezen in het 6e 
district met 4 tekeningen (nr. 230).1902

21.9 Tekeningen van een stalen bottervaartuig ten dienste van het 
Loodswezen in het 2e district (nr. 231).1902
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21.10 Bestek voor de bouw en gedeeltelijke uitrusting van een stalen 
betonningsvaartuig te dienste van het Loodswezen in het 2e 
district met tekeningen (nr. 232).1903

328 1902-1909
22.1 Het leveren van 226 stuks tonstenen (nr. 288).1902
22.2 Contract tot het uitvoeren van werken ten dienste der verlichting

te Falga naar de bepalingen en op de voorwaarden in dit 
contract vermeld. Tekeningen van de lichtwachterswoning te 
Falga (nr. 285).1906

22.3 Inrichten van het Westelijke peilschaalbaken te Saaftinge en het 
westelijke baken beneden Bath tot lichtbaken en het daarop 
plaatsen en bevestigen van een gasreservoir met tekeningen (nr. 
282 en 283).1906

22.4 Het bouwen van een gemetselden gashouder en een bergplaats 
voor brandstoffen nabij de bestaande gasfabriek aan de Hoek 
van Holland met tekening (nr. 265).1901

22.5 Het leveren van 327 stuks tonstenen (nr. 289).1903
22.6 Voorwaarden levering eikenhout Enkhuizen. Eiken balkplaten, 

planken en wagenschot (nr. 266).1903
22.7 Levering van ijzer en staal ten behoeve van 's-Rijks algemeen 

betonningsmagazijn te Enkhuizen (nr. 268).1904
22.8 Het leveren van 333 stuks tonstenen (nr. 290).1904
22.9 Het leveren van 344 stuks tonstenen (nr. 291).1906
22.10 Het maken van een rioleering, het vergroten der washokken, het

maken van privaten met beerputten en het vernieuwen van een 
houten omheining ten dienste der gebouwen van de verlichting 
nabij de binnentoren te IJmuiden met tekeningen. Overgegaan 
naar Waterstaat. (nr. 287).1906

22.11 Het leveren van 308 stuks tonstenen (nr. 292).1907
22.12 Het bouwen van een gasfabriek voor oliegas in de nabijheid van 

het magazijn voor betonningsmaterieel en bergplaats van de 
magazijnvoorraad der loodsvaartuigen te Vlissingen op het 
zogenaamd "eiland" aldaar met tekening.1907

22.13 Verplaatsing ijzeren lichtopstand, staande op de inlaagdijk van 
de kleine Huyssenspolder, gemeente Zaamslag bij Neuzen (nr. 
261).1901

22.14 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand op het Zee-
einde van het Noorderhoofd aan de Hoek van Holland.1901

22.15 Het bouwen van een houten loods op stenen voet, ten dienste 
van het Loodswezen aan de Hoek van Holland (nr. 264).1902

22.16 Het bouwen van een gemetselden gashouder en een bergplaats 
voor brandstoffen nabij de bestaande gasfabriek aan de Hoek 
van Holland; goedgekeurd bij beschikking van de Ministerie van 
Marine van 30 december 1901 nr. 49 (nr. 265).1902

22.17 Aanbesteding tot levering van: staaldraad- en ijzerdraadtouw nr.
12 staaldraadtouw te Willemsoord nr. 13 ijzerdraadtouw, directie 
te Willemsoord (nr. 269).1904

22.18 Contract tot het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand te
Zoutelande (nr. 270).1905

22.19 Het maken van een machinegebouw bij de stenen kustlichttoren
te Terschelling (nr. 271) (165).1906

22.20 Het maken en stellen van een gegoten ijzeren kuip met nieuwe 
lantaarn en het daarop plaatsen van de bestaanden kap op de 
lichttoren te Terschelling (nr. 272).1906

22.21 Het maken van een opzichterswoning, een woongebouw voor 
twee stokers en een machinegebouw nabij de stenen 
kustlichttoren te Westkapelle met tekening.1906

22.22 Het maken en stellen van een geslagen ijzeren opstand met 
lantaarn en kap op het bovenvlak van de stenen kustlichttoren 
te Westkapelle (274).1906

22.23 Het maken en stellen van een ijzeren opstand voor de plaatsing 
van een mistklok bij de stenen kustlichttoren op het eiland Urk 
met tekening (nr. 276).1906
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22.24 Het maken en stellen van een zelfwerkende mistklok met 
gaande werk te plaatsen op een ijzeren opstand bij de stenen 
kustlichttoren op het eiland Urk (nr. 277).1906

22.25 Het maken en stellen van een ijzeren opstand en het oprichten 
van een gasreservoir binnen dien opstand, tussen dijkplaal nr. 19
en nr. 20 van de Nieuwe Neuzenpolder met tekening (nr. 
278).1906

22.26 Het maken van de gemetselden onderbouw met paalfundering 
en toebehoren voor de plaatsing van een tientons kraan voor de 
dienst der betonning op een terrein gelegen aan de Zuiderhaven 
te Harlingen (nr. 279).1906

22.27 Levering, opstelling en aanleg ter plaatse van dynamo's, schakel,
meetinstrumenten, lampen, fittings, afsluiters, ten behoeve van 
de electrische inrichting der lichttorens op Terschelling en te 
Westkapelle (nr. 296).1906

22.28 Levering van vier stuks geslagen ijzeren dubbel-conische 
gasboeien van 10 m3 inhoud (nr. 281).1906

22.29 Het verplaatsen van één duc d'alf ten dienste der bebakening op 
de Westerschelde met tekening (nr. 280).1906

22.30 Het maken van de gemetselden onderbouw met paalfundering 
en toebehoren voor de plaatsing van een tientons kraan voor de 
dienst der betonning op een terrein gelegen aan de Zuiderhaven 
te Harlingen (nr. 279).1906

22.31 Het maken en stellen van vier stuks stalen masten met 
toebehoren voor de stormwaarschuwingsdienst (nr. 284).1906

22.32 Het maken en stellen van een ijzeren lichtopstand met lantaarn 
en kap te Strijenham ongeveer 25 meter in N.O. richting van 
dijkpaal nr. 15, met tekening (nr. 286).1906

22.33 Levering en opstelling ener complete misthoorn-inrichting aan 
de Hoek van Holland, werkende met samengeperste lucht 
volgens het systeem der firma J. Pintsch (nr. 297).1907

22.34 Het maken en stellen van een gegoten ijzeren kuip met binnen 
en buitengalerij op de bestaanden kustlichttoren te Eierland 
(eiland Texel), het stellen van een bestaande lantaarn met kap 
op voornoemde kuipstukken en het maken en stellen van een 
portaal en kustwachthuisje van geslagen ijzer op de buiten 
omloop van bovengenoemde toren.1907

22.35 Levering en opstelling van gasketels met toebehoren ten 
behoeve van een stoomschip voor de bebakening en 
kustverlichting in Nederlands Oost-Indië (nr. 299).1908

22.36 Het maken en stellen van een ijzeren lantaarn met kap op de 
bestaanden gegoten ijzeren lichtopstand staande op de 
Noordzee-Boulevard te Vlissingen en het maken en stellen van 
een ijzeren trap met afsluithek aan de buitenzijde van de 
opstand (nr. 300). 1907

22.37 Levering van gasketels en een gasperspomp beiden met 
toebehoren te behoeve van een gastransportvaartuig ten 
dienste der verlichting (nr. 129).1907

22.38 Concernant la fourniture de dix régulateus électriques de 60 
Ampères avec leurs accessoires, destinés aux phares de 
Terschelling et de Westkapelle (nr. 294).z.d.

23.1 Het leveren van 400 stuks tonstenen (nr. 313) (163).1908
23.2 Het bouwen van een proefstation met werkplaats in de 

nabijheid van de kustlichttoren te Scheveningen (goedgekeurd 
bij Ministeriële Resolutie d.d. 1 september 1908 nr. 31) (nr. 
317).1908

23.3 Het leveren van 368 stuks tonstenen (nr. 339).1909
23.4 Het bouwen van een wachtlokaal voor loodsen en roeiers te 

Terneuzen (goedgekeurd bij Ministeriële Resolutie d.d. 6 
augustus 1909 nr. 51) (nr. 340).1909

23.5 Het maken van een machinegebouw voor de misthoorn te 
Nieuwerluis nabij Breskens met tekening (nr. 343).1909

23.6 Het leveren van 347 stuks tonstenen (nr. 350) (218).1910
23.7 De wijzigingen van de bestaande woningen te dienste der 

kustverlichting te Scheveningen met tekening (nr. 344) (139)1910
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23.8 Het maken en plaatsen van een duc d'alf peilschaal ten dienste 
der bebakening op de Westerschelde (nr. 321).1908

23.9 Levering en opstelling van gasketels met toebehoren ten 
behoeve van een stoomschip voor de bebakening en 
kustverlichting in Nederlandsch-Oost-Indië (nr. 320).1908

23.10 Het maken en stellen van één stuks stalen mast met toebehoren 
voor de Stormwaarschuwingsdienst met tekening (nr. 319) 
(316).1908

23.11 Het inrichten van een magazijn en bergplaats tot stokerswoning 
en het afbreken van loodswoningen nabij de binnentoren te 
IJmuiden (nr. 318)1908
(235).

23.12 Levering van 19 stuks geslagen ijzeren dubbelconische 
gasboeien van 10 m3 inhoud (nr. 316).1908

23.13 Levering en opstelling van gasketels met toebehoren ten 
behoeve van een stoomschip voor de bebakening in 
Nederlandsch-Oost-Indië (nr. 315).1908

23.14 Levering van gasboeien (twee stuks geslagen ijzeren 
dubbelconische gasboeien van 10 m3 inhoud) (nr. 314).1908

23.15 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de 
lichtwachterswoning te Rilland bewesten het fort Bath (nr. 
311).1907

23.16 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de 
lantaarn en lantaarnkuip op de stenen kustlichttoren te 
Goedereede (nr. 310).1907

23.17 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de 
woongebouwen ten dienste van het Loodswezen te 
Hellevoetsluis (nr. 309).1907

23.18 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de stenen 
kustlichttoren te Terschelling (nr. 308).1907

23.19 Vervaardiging en levering van 20 stuks stalen sparboeien te 
behoeve der betonning in het 4e en 5e district (nr. 307).1907

23.20 Levering van één geslagen ijzeren conische gasketel (nr. 
306).1906

23.21 Vervaardiging en levering van een stalen peilingsvaartuig te 
dienste van het Loodswezen in het 6e district (nr. 305).1902

23.22 Bouw van een lichtschip (afwerking en gedeeltelijke uitrusting 
van een-) (nr. 304) (584).1898

23.23 Verrichten van werkzaamheden te behoeve van de misthoorn te 
IJmuiden (nr. 333).1909

23.24 Vervaardiging en levering van 20 stuks stalen spitse en 20 stuks 
stale stompe sparboeien te behoeve der betonning in het 4e en 
5e district (nr. 331).1909

23.25 Vervaardiging en levering van 38 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (nr. 330).1909

23.26 Vervaardiging en levering van 37 stuks stalen tonnen te behoeve 
der betonning (nr. 329).1909

23.27 Maken en opstellen van twee duc d'alfen zonder stoptekens (nr. 
328).1909

23.28 Het maken en stellen van twee lichtopstanden van een lichthuis 
en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden op de 
zeedijk van de Margaretha- en Eendrachtpolder, gemeente 
Zaamslag (nr. 327).1909

23.29 Het verrichten van werkzaamheden aan de lantaarn en 
lantaarnkuip op de Oostelijke kustlichttoren te IJmuiden (nr. 
325).1908

23.30 Het inrichten van vier bestaande ducdalven op de Westerschelde
tot lichtbakens en het daarop plaatsen en bevestigen van 
gasreservoirs, met tekening (nr. 324).1908

23.31 Vervaardiging voor de dienst der betonning van een lopkraan 
geheel compleet met een hefvermogen van vier ton en het 
opstellen der kraan binnen de ijzeren overkapping grenzende 
aan de zuidelijke gevel van het betonningsmagazijn op het z.g. 
"Eiland" te Vlissingen (nr. 323) (541).1908
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23.32 Het maken ter dienste der betonning van een ijzeren 
overkapping grenzende aan de Zuidelijke gevel van het 
betonningsmagazijn op het z.g. "Eiland" te Vlissingen, met 
bijbehorende werken (nr. 322).1908

23.33 Het maken en stellen van twee ijzeren lichtopstanden en het 
uitvoeren van verschillende werkzaamheden op het eiland 
Vlieland met tekening (nr. 349) (238).1910

23.34 Het bouwen van een wachtlokaal voor het Nederlandsch 
Loodswezen nabij de Royersluis te Antwerpen met tekening (nr. 
348).1910

23.35 Levering van een geslagen ijzeren gasketel voor de verlichting 
van het westelijke peilschaalbaken te Saaftinge (nr. 347a).1910

23.36 Het inrichten tot lichtbaken van het westelijk peilschaalbaken te 
Saaftinge en het daarop plaatsen en bevestigen van een 
gasreservoir (nr. 347).1910

23.37 Vervaardiging en levering van 12 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (goedgekeurd bij Ministeriële Resolutie 
d.d. 8 maart 1910 nr. 71) (nr. 346) (79).1910

23.38 Het maken van twee ijzeren overkappingen aansluitende aan de 
bestaanden ijzeren kap nabij het betonningsmagazijn op het z.g.
"Eiland" te Vlissingen (nr. 345) (113).1910

23.39 Levering van een geslagen ijzeren gasketel met bedrijfsdruk van 
10 atm. beproefd bij een overdruk van 15 atm. bestemd voor de 
verlichting der geleidelichten aan de Margarethapolder (nr. 
342).1909

23.40 Levering van gasboeien en gasketels met toebehoren (nr. 
341).1909

23.41 Het verrichten van werkzaamheden op het terrein van de 
lichttoren te Scheveningen (nr. 338).1909

23.42 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de 
lantaarn een aan de lantaarnkuip der kustlichttoren te 
Scheveningen (nr. 337).1909

23.43 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve 
van de verlichting te Vlieland (nr. 336).1909

23.44 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden voor de dienst 
der kustverlichting nabij de buitenkustlichttoren te IJmuiden (nr. 
334) (52).1909

329 1866-1918
24.1 Het bouwen van een lichtwachterswoning bij het duin genaamd 

het Oosterhoofd bij Domburg (goedgekeurd bij Ministeriële 
Resolutie d.d. 20 september 1866 nr. 38) (nr. 247).1866

24.2 Het maken van twee ijzeren lichtopstanden en het stellen van 
beiden op duinen aan de Zuid-Westkust van Texel met tekening 
(nr. 250).1872

24.3 Het maken van een verkenmerk of kaap tevens dienende tot 
toevluchtsoord voor schipbreukelingen op de Zuid-Oostpunt 
van de Noorder-Haaks genaamd "Onrust" met tekening (nr. 
249).1877

24.4 Het bouwen en leveren van twee loodskotters met beschieting 
en mastgestel met tekening (nr. 252).1881

24.5 Het leveren van 407 stuks tonstenen (nr. 256).1905
24.6 Het maken van een gebouw voor het Loodswezen op het eiland 

Terschelling moetende dienen tot magazijn en kantoor (nr. 
243).z.d.

24.7 Het maken en plaatsen van één duc d'alf van twee paaljukken te 
dienste der bebakening op de Westerschelde en het opruimen 
van een aldaar omgevallen duc d'alf (nr. 259).1904

24.8 Het maken en plaatsen van een duc d'alf ten dienste der 
bebakening op de Westerschelde.1903

24.9 Het maken van een fundering voor een ijzeren lichtopstand. Ten 
tweede: het bouwen van twee woningen voor lichtwachters op 
het duin te Zuiden van Kijkduin met tekening (nr. 257).1863

24.10 Het bouwen van twee lichtwachterswoningen, de ene bij de 
Hoek van Baarland, de andere in de polder bij Hoedekenskerke 
op Zuid-Beverland (nr. 246).1866
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24.11 Het maken en stellen van een nieuw ijzeren scherm bij de 
verlichting op de Westkust van het eiland Schouwen en het 
opruimen aldaar van het bestaande houten scherm (nr. 
258).1902

25.1 Vervaardiging en levering van bakentonnen der derde grootte 
ten behoeve van de bebakening in Nederlandsch-Indië (nr. 
255).z.d. koloniën

25.2 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor de 
fundering van de ijzeren kustlichttoren op Ondiepwatereiland 
(straat Gaspar) (nr. 242).z.d. koloniën

25.3 Het gereedmaken en leveren van het hardsteenwerk voor het 
etablissement bestemd voor de verlichting op 
Ondiepwatereiland (straat Gaspar) (nr. 241).z.d. koloniën

26.1 Het maken van een loopbrug bij het betonningsmagazijn te 
Vlissingen en vergroting van het plankier van de bestaanden 
aanlegsteiger bij evengenoemd magazijn met tekening (nr. 
355).1911

26.2 Het leveren van 290 stuks tonstenen (goedgekeurd bij 
Ministeriële Resolutie d.d. 3 mei 1911 nr. 49) (nr. 357).1911

26.3 Het bouwen van een kustlichttoren van gewapend beton nabij 
het Westhoofd gemeente Ouddorp (Z.H.) (goedgekeurd bij 
Ministeriële Resolutie d.d. 13 april 1911 nr. 57).1911

26.4 Het leveren van 278 stuks tonstenen (goedgekeurd bij 
Ministeriële Resolutie d.d. 17 mei 1912 nr. 55) (nr. 368), 1912
(189).

26.5 Het maken van een gebouw voor wacht- en slaaplokaal voor 
loodspersoneel beoosten de Berghaven te Hoek van Holland 
(goedgekeurd bij Ministeriële Resolutie d.d. 29 augustus 1912 nr. 
54) (nr. 373) (432).1912

26.6 Het bouwen van een gasfabriek voor de vervaardiging van olie- 
en blaugas, beoosten de berghaven aan de Hoek van Holland 
(nr. 374) (536).1912

26.7 Het afbreken van een woongebouw te Vlissingen gelegen aan de
Nieuwendijk nummer 13, kadastraal bekent sectie D nummer 
691 en het ter plaatse maken van een gebouw ten dienste van 
het Loodswezen met tekening (nr. 375) (294).1912

26.8 Het bouwen van een magazijn voor de dienst van het 
Loodswezen en de verlichting in het Ankerpark te Nieuwendiep 
met tekening (nr. 376).1912

26.9 Het bouwen van een lichtwachterswoning aan de Ven 
benoorden Enkhuizen (nr. 377).1913

26.10 Het bouwen van een woning op het terrein van het 
betonningsmagazijn te Vlissingen met tekening (nr. 378)1913
(153).

26.11 Het leveren van 346 stuks tonstenen (goedgekeurd bij 
Ministeriële Resolutie van d.d. 6 mei 1913 nr. 43) (nr. 379) 
(159).1913

26.12 Vervaardiging en levering van 20 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (nr. 380) (163).1913

26.13 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve 
der verlichting op de Zuidwestkust van het eiland Texel (nr. 
372).1912

26.14 Het maken en stellen van een wachthuis voor de 
kustwachtdienst op de gegoten ijzeren kustlichttoren te Vlieland
(nr. 371) (203).1912

26.15 Levering van lichtboeien met toebehoren ten behoeve van het 
Loodswezen te Vlissingen en Harlingen (nr. 370).1912

26.16 Vervaardiging en levering van 34 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (nr. 369).1912

26.17 Uitvoeren en het gedeeltelijk vernieuwen van de smidswoning 
nabij het voormalige Rijks Algemeen Betonningsmagazijn te 
Enkhuizen (goedgekeurd bij Ministeriële Resolutie d.d. 27 
februari 1912 nr. 74) (nr. 367) (64).1912

26.18 Uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de 
kustlichttorens te Hoek van Holland (nr. 366) (653).1911



2.12.10 Marine / Loodswezen 45

26.19 Uitvoeren van verschillende werkzaamheden nabij de electrische
centrale te IJmuiden (goedgekeurd bij Ministeriële Resolutie d.d.
22 december 1911 nr. 45) (nr. 365) (675).1911

26.20 Levering van lichtboeien en lichtboeilantaarns met toebehoren 
ten behoeve van het Loodswezen (nr. 364).1911

26.21 Uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve van 
het geleidelicht Slijkgat op het eiland Goedereede met tekening 
(nr. 363).1911

26.22 Uitvoeren van een lichtopstand met scherm van gewapend 
beton en enige bijkomende werkzaamheden ten behoeve van 
het geleidelicht Slijkgat op het eiland Goedereede nabij 
strandpaal nr. 18 (nr. 362) (605).1911

26.23 Uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de in aanbouw
zijnde kustlichttoren nabij het Westhoofd gemeente Ouddorp 
(Z.H.) (nr. 360) (124).1911

26.24 Vervaardiging en levering van 6 stuks stalen sparboeien en 73 
stuks stalen tonnen ten behoeve der betonning (nr. 358).1911

26.25 Maken van een ijzeren overkapping aansluitende aan de 
bestaanden ijzeren kap nabij het betonningsmagazijn op het z.g.
"Eiland" te Vlissingen (nr. 356).1911

26.26 Maken van een ijzeren overkapping grenzende aan de Zuidelijke 
gevel van het betonningsmagazijn op het z.g. "Eiland" te 
Vlissingen (nr. 356).1908

26.27 Maken en plaatsen van twee ducdalven nabij de bestaande 
aanlegsteiger bij het betonningsmagazijn aan het verbreed 
kanaal te Vlissingen (nr. 354)1910
(319).

26.28 Uitvoeren van verschillende werken te Schiermonnikoog (nr. 
353).1909

26.29 Vervaardiging en levering van 10 stuks stalen sparboeien en van 
51 stuks stalen tonnen ten behoeve der betonning (nr. 352) 
(188).1910

26.30 Levering van gasboeien en gasketels met toebehoren (nr. 
351).1910

27.1 Het maken van een gebouw enz. voor de dienst der Semaphore 
te IJmuiden (nr. 397).1915

27.2 Het leveren van 220 stuks tonstenen (nr. 392).1914
27.3 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve 

van de door hem voor rekening van het Departement van 
Marine aangebouwd wordende gasfabriek te Hoek van Holland 
ten dienste van 's-Rijks kustverlichting (nr. 383).1913

27.4 Het maken van een ijzeren opstand voor de plaatsing van een 
misthoorn op de Noordelijke dam een de Hoek van Holland met 
tekening (nr. 385).1913

27.5 Levering en werkvaardige opstelling van twee dieselmotoren 
met toebehoren, ieder met een vermogen van 25 PK ten dienste 
van de gasfabriek en het misthoornbedrijf te Hoek van Holland. 
Dienstjaar 1912/1913 (nr. 680).1912

27.6 Het maken en stellen van twee ijzeren lichtopstanden met 
lichthuizen en verschillende daarmede verband houdende 
werkzaamheden ten behoeve der verlichting te Noord-
Schouwen, gemeente Renesse met tekeningen (nr. 386) (79).1914

27.7 Vervaardiging en levering van 27 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (nr. 387) (140).1914

27.8 Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve der uitbreiding 
van de verlichting van de Surinaamsche kust met tekening (nr. 
388).1913

27.9 Het maken en stellen van een nieuw lichthuis op de bestaande 
lichtopstand te Falga bezuiden fort Kijkduin enz. (nr. 391).1914

27.10 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve 
der verlichting van het Slijk en Krabbersgat te Enkhuizen (nr. 
390).1913
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27.11 Het vervaardigen en stellen van een ijzeren opstand met 
wachthuis en bergplaats en daarbij behorende werkzaamheden 
voor de kustwachtdienst te Huisduinen (gemeente Den Helder) 
met tekening (nr. 389).1914

27.12 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten dienste der
verlichting op de Westerschelde (nr. 391a).1914

27.13 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan de 
Zanddijk gemeente Callandsoog (nr. 393).1914

27.14 Het maken en stellen van een uitkijktoren voor het Loodswezen 
beoosten de berghaven te Hoek van Holland met tekening (nr. 
394) (287).1914

27.15 Het maken en stellen van een ijzeren opstand met lichthuis aan 
de Hoornsche hoofden beoosten Hellevoetsluis (nr. 395).1914

27.16 Vervaardiging en levering van 44 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (nr. 396) (143).1915

27.17 Het maken en stellen van een seininstelling voor de dienst der 
Semaphore nabij de buitenkustlichttoren te IJmuiden (nr. 
398).1915

27.18 Het maken en stellen van vijf gegoten ijzeren kapen, een 
plaatijzeren huisje voor schipbreukelingen en verschillende 
daarmede verband houdende werkzaamheden ten behoeve der 
bebakening in het 1e en 2e district (nr. 399).1915

28.1 Het bouwen van een woning voor de dienst der verlichting te 
Hoek van Holland met tekening (nr. 401).1915

28.2 Het bouwen van een magazijn voor berging van lichtboeien te 
Harlingen met tekening (nr. 404).1916

28.3 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden ten behoeve 
van het proefstation nabij de kustlichttoren te Scheveningen (nr. 
406).1916

28.4 Het maken van een gebouw enz. voor de dienst der Semaphore 
te Hoek van Holland (nr. 413).

28.5 Het bouwen van een tonnenmagazijn te Terschelling met 
tekening (nr. 414).1917

28.6 Het maken van 5 betonfunderingen voor 5 lichtopstanden met 
de daarbij behorende werkzaamheden voor de verlichting van 
het westerlijk deel der Zandkreek (nr. 429) (502).1919

28.7 Vervaardigen en stellen van 5 lichtopstanden met de daarbij 
behorende werkzaamheden voor de verlichting van het 
westerlijk deel der Zandkreek (nr. 503).1919

28.8 Het opruimen van het gebouwtje van de oude dag- en 
nachtseinen en het machinegebouwtje van de misthoorn bij de 
Semaphore te Hoek van Holland (nr. 430) (98).1919

28.9 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden voor de 
kustwachtdienst, o.a. het vervaardigen en stellen van een ijzeren
opstand met wachthuis en bergplaats te Hollum op het eiland 
Ameland in de nabijheid van de kustlichttoren (nr. 403).1916

28.10 Het vervaardigen voor de dienst der verlichting van een 
loopkraan met loopkat geheel compleet, met een hefvermogen 
van zeven ton (7000 kg) en het opstellen der kraan binnen het 
magazijn voor berging van lichtboeien te Harlingen, het leveren 
en plaatsen van rails vanaf de loswal aldaar tot binnen het 
magazijn over een lengte van ± 51 mtr. met de nodige 
kruisstukken tussen de bestaande rails (nr. 405).1916

28.11 Vervaardiging en levering van 17 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (nr. 407) (258).1917

28.12 Vervaardiging en levering van 124 stuks stalen tonnen ten 
behoeve der betonning (nr. 408).1917

28.13 Vervaardiging en levering van 7 stuks stalen sparboeien, van 12 
stuks stalen tonnen en van 81 stuks stalen winterbakens zonder 
stok ten behoeve der betonning van drie olietanks met voet ten 
behoeve van het Loodswezen en van een olietank ten behoeve 
der betonning met tekening (nr. 409) (378).1917

28.14 Het uitvoren van verschillende werkzaamheden ter dienste der 
verlichting o.a. het maken van een ducdalf aan de zuidzijde van 
de berm te Walsoorden (nr. 410).1917
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28.15 Het vervaardigen en stellen van een lichtopstand met de daarbij 
behorende werkzaamheden nabij Den Oever op het eiland 
Wieringen (nr. 411).1917

28.16 Het uitvoeren van werkzaamheden aan de bestaande 
seinstelling te Hoek van Holland (nr. 412).1917

28.17 Vervaardiging van een draaischijf van 6 mtr. middellijn, het 
leveren van gecontrueerde kolommen, diverse ijzerwerken voor 
de bekapping, gegoten ijzeren ramen en dito roosters, het 
leveren van spoor met wissel, dwarsliggers en wisselhout voor 
de bouw van een tonnenmagazijn te Terschelling (nr. 415) 
(308).1917

28.18 Het leveren en aanbrengen van een rubberoid dakbedekking op 
de daken van het nieuw te bouwen tonnenmagazijn te 
Terschelling (nr. 416).1917

28.19 Het maken van twee lichtopstanden van een afrastering met 
oliehuisje en fundering voor een oliereservoir benevens 4 
funderingspalen (nr. 419).1918

28.20 Het maken van timmerwerken voor de dienst van de betonning 
binnen het magazijn voor berging van het betonningsmateriaal 
te Terschelling (nr. 420) (623).1918

28.21 Levering en opstelling voor de dienst van de betonning binnen 
het magazijn voor de berging van betonningsmateriaal te 
Terschelling (nr. 422) (600).1918

28.22 Het maken en leveren op de hieronder aangegeven plaatsen van
195 stuks gewapende betonblokken in diverse afmetingen (nr. 
423) (666).1918

28.23 Vervaardiging en levering van 27 stuks stalen tonnen en van 40 
stalen winterbakens met beugels zonder stok, ten behoeve der 
betonning (nr. 424)1918
(282).

28.24 Het maken van een motorkamer te Urk (nr. 425).1918
28.25 Het maken van een motorkamer en het stellen van een 

luchtketel ten behoeve van een misthoorninstallatie op de 
lichttoren van Marken (nr. 426) (529).1918

28.26 Het vervaardigen en stellen van een lichtopstand met de daarbij 
behorende werkzaamheden nabij Zierikzee op de kop van de 
havendam (nr. 427) (567).1918

330 1919-1922
29.1 Het verbouwen van een dubbele lichtwachterswoning te Hoek 

van Holland (nr. 431) (166).1919
29.2 Het vervaardigen en franco op de wal leveren van 54 ijzeren 

tonnen en van 63 ijzeren winterbakens met beugels zonder stok 
ten behoeve van de betonning met tekening (nr. 432).1919

29.3 Het franco op de wal leveren op de aangegeven plaatsen van 277
stuks tonstenen (nr. 433) (193).1919

29.4 Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden en leveringen 
ten behoeve van het proefstation te Scheveningen o.a. het 
wegbreken van het portaal, privaat, brandstoffenbergplaats, de 
verwarmingsschoorsteen en overdekte plaats, het afbreken van 
enige binnenmuurwerk, de mansardekap en de beide 
schilddaken met tekening (nr. 435).1919

29.5 Vervaardiging en levering van elf ijzeren tonnen ten behoeve van
de betonning (nr. 436).1920

29.6 Het franco op de wal leveren op de aangegeven plaatsen van 185
stuks tonstenen (nr. 437).1920

29.7 Vervaardigen en leveren van tonkettingen (zonder harpbeugels),
harpbeugels, draaiwortes, ijzeren- en azijnhouten opsluitpennen
(nr. 437a) (278).1920

29.8 Vervaardigen en leveren van twee gasflessenhuisjes, davits, 
leuningen, luiken, ladders en drievoeten met de daarbij 
behoerende werkzaamheden voor de verlichting van de 
Westerschelde, voor rekening van het Belgische Gouvernement 
(nr. 438).1920
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29.9 Maken van een gebouw ten dienste van het Loodswezen aan de 
Pieter de Hoochweg te Rotterdam (dienstjaar 1919/1920) (nr. 
439).1919

29.10 Het vervaardigen, leveren en plaatsen van twee lichtbakens 
(ducdalven) ten dienste der bebakening van de Westerschelde 
(nr. 440).1920

30.1 Aanbesteding verbouw Marinekazerne Groote 
Kattenburgerstraat, Amsterdam (nr. 443).1919

30.2 Aanbesteding observatiebarak met laboratorium enz. bij het 
Marinehospitaal te Willemsoord met tekeningen (nr. 444).1921

30.3 Aanleg met bijkomende werken bij de kustlichttoren te 
Westhoofd bij Ouddorp met tekening (nr. 448).1921

30.4 Het vervaardigen en franco op de wal leveren van 131 ijzeren 
tonnen en 103 ijzeren winterbakens met beugels zonder stok ten
behoeve van de betonning met tekening (nr. 449) (151).1921

30.5 Uitvoeren van verschillende werken en leveringen aan 
ducdalven en lichtbakens ten dienste der bebakening op de 
Westerschelde met tekening (nr. 441).1920

30.6 Het vervaardigen en franco op de wal leveren van 95 ijzeren 
tonnen, 73 ijzeren winterbakens met beugels zonder stok, 
benevens 2 belboeien ten behoeve van de betonning (nr. 442).

31.1 Maken van een kustwachthuisje met bijkomende werken op het 
buitenbeloop van de Westkapelse Dijk te Westkapelle nabij de 
ijzeren kustlichttoren met tekening (nr. 445).1920

31.2 Maken van een motorgebouw voor een misthoorninstallatie ten 
dienste van het Loodswezen te Emmeloord op Schokland met 
tekening (nr. 447) (590).1920

31.3 Maken van een nieuw kustlichttoren o.a. aan de Willemshaven 
te Harlingen met tekening (nr. 446).1920

32.1 Vervaardiging en levering van ramen, patrijspoorten en de 
daarbij behorende werkzaamheden voor een kustwachthuisje te
Westkapelle (nr. 460).1920

32.2 Vervaardiging en leveren van ijzeren kozijnen met luiken, ladders
en drievoeten en de daarbij behorende werkzaamheden te 
dienste der verlichting van de Westerschelde (nr. 451).1921

32.3 Het franco op de wal leveren op de aangegeven plaatsen van 
299 stuks tonstenen (nr. 454).1921

32.4 Verrichten van schilders- en behangerswerkzaamheden en 
leveringen ten behoeve van het proefstation en verdere 
gebouwen c.a. der Rijkskustverlichting te Scheveningen (nr. 
457)1921
(174).

32.5 Uitvoeren van schilderswerkzaamheden aan en in het gebouw te
dienste van het Loodswezen aan de Pieter de Hoochweg te 
Rotterdam (nr. 548) (181).1921

32.6 Uitvoeren van verf-, glas- en behangwerken ten behoeve van de 
gebouwen en inrichtingen ten dienste der verlichting op 
Ameland (nr. 461).1921

32.7 Uitvoeren van verf-, glas- en behangwerken aan de objecten ten 
dienste van het Loodswezen en de verlichting te Huisduinen, 
Falga en Zanddijk (nr. 462) (180).1921

32.8 Levering van tonkettingen, harpbeugels en opsluitpennen ten 
dienste van het Loodswezen (nr. 464) (178).1921

32.9 Verrichten van werken aan objecten ten dienste van het 
Loodswezen te Willemsoord en de verlichting te Huisduinen (nr. 
463) (184).1921

32.10 Uitvoeren van verf-, glas- en behangwerken ten behoeve van de 
gebouwen en inrichtingen der verlichting van de Westerschelde 
te Walsoorden, gemeente Hontenisse (nr. 466) (295).1921

32.11 Verrichten van schilders- en behangerswerkzaamheden en 
leveringen ten behoeve van het proefstation en verdere 
gebouwen c.a. Rijksverlichting te Scheveningen (nr. 467) 
(174).1921
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32.12 Verbouwen van: a- lichtwachterswoning in den Noorddijkpolder 
te Walsoorden; b- lichtwachterswoning bij de Berm van 
Walsoorden, gemeente Hontenisse met tekening (nr. 468) 
(296).1921

32.13 Maken van een lichtopstand te Hoedekenskerke nr. 59 van de 
lichtenlijst 1921 ten dienste der verlichting van de Westerschelde,
voor rekening van het Belgische Gouvernement met tekening 
(nr. 469).1921

33.1 Levering van 22 sluitharpen voor tonkettingen ten dienste van 
de kustverlichting. Levering op het Marine-Etablissement te 
Amsterdam (nr. 492a).1922

33.2 Maken van twee gemetselde lichtopstanden, één te Val van 
Zierikzee bij Zierikzee en één te Ossehoek bij Brouwershaven (nr.
496) (165).1922

33.3 Verslag betreffende de vernieling van de oostelijke lichttoren op 
Noord-Schouwen door H.S. de Roode, Kapitein der genie, 
(overdruk uit het weekblad "De Ingenieur", orgaan van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs en van de Vereniging van 
Delfse Ingenieurs van 9 december 1916 nr. 50).1916

33.4 Levering van tonkettingen, harpbeugels, wartels en 
opsluitpennen ten dienste van het Loodswezen (nr. 497).1922

33.5 Het franco op de wal leveren op de aangegeven plaatsen van 
266 tonstenen (nr. 498) (157).

33.6 Het vervaardigen en franco op de wal leveren van 58 ijzeren 
tonnen en 42 ijzeren winterbakens met beugels zonder stok ten 
behoeve van de betonning (nr. 499).1922

33.7 Uitvoeren van de verbouwing van- en onderhoudswerken aan 
de opzichterswoning ten dienste der verlichting op 
Schiermonnikoog met tekening (nr. 500).1922

331 1904, 1921-1923
34.1 Maken van een keermuur van gewapend beton met afrastering 

o.a. bij het betonningsmagazijn te West-Terschelling (nr. 472) 
(413).1921

34.2 Maken van een hoogspanningsruimte in de blauwgasfabriek te 
Hoek van Holland (nr. 473) (231).1921

34.3 Verrichten van glas-, verf en behangwerken aan de objecten ten 
dienste van het Loodswezen en de verlichting te Hoek van 
Holland (nr. 474) (245).1921

34.4 Uitvoeren van werken aan objecten ten dienste van het 
Loodswezen en de verlichting te Hoek van Holland met tekening
(nr. 475) (281).1921

34.5 Uitvoeren van verf-, gals en behangwerken t.b.v. gebouwen en 
inrichtingen van het Loodswezen, de betonning en de verlichting
op Terschelling en Vlieland (nr. 476) (225).1921

34.6 Uitvoeren van verf-, gals en behangwerken t.b.v. gebouwen en 
inrichtingen ten dienste der verlichting op Schiermonnikoog (nr. 
477) (249).1921

34.7 Maken van een lichtwachterswoning met schuurtje te Zanddijk, 
gemeente Callantsoog, en het afbreken van een bestaande 
lichtwachterswoning aldaar met tekening (nr. 478) (338).1921

34.8 Verrichten van werken aan objecten ten dienste van het 
Loodswezen en de verlichting te IJmuiden (nr. 479) (270).1921

34.9 Verrichten van verf-, glas- en behangwerken aan de objecten ten
behoeve van het Loodswezen en de verlichting te IJmuiden (nr. 
480) (269).1921

34.10 Maken van een gewapend betonfundering en het daarop 
plaatsen van houten mast c.a. te Vlissingen, voor rekening van 
het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel met 
tekeningen (483) (394).1921

34.11 Maken van een ballenhuisje en een afrastering op genoemd 
huisje en de stormseinpaal, ten dienste van de 
stormwaarschuwingsdienst te Den Helder met tekening (484) 
(396).1921
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34.12 Maken van een stenen ballenhuisje en een afrastering om 
genoemd huisje en de stormseinpaal ten dienste van de 
stormwaarschuwingsdienst op West-Terschelling met 
tekeningen (nr. 485) (372).1921

34.13 Maken van een stenen ballenhuisje bij de stormseinpaal ten 
dienste van de stormwaarschuwingsdienst te Oude-Schild op 
Texel voor rekening van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel met tekening (nr. 486) (395).1921

34.14 Uitvoeren van gewapende betonwerken, timmer- en 
metselwerken c.a. in verband met de buiten memoeiing van de 
aannemer aan te brengen transportinrichtingen ten behoeve 
van het betonningsmagazijn te Zoutkamp (nr. 487) (414).1921

34.15 Levering van 4 volledige rijkettingen en 4 paddestoelankers ten 
dienste van het Loodswezen (nr. 488) (371).1921

34.16 Maken van een kustlichttoren c.a. aan de Noord-Boulevard te 
Noordwijk aan Zee (nr. 489) (428).1921

34.17 Het afbreken van twee ambtenarenwoning en een loodsgebouw
te Hellevoetsluis en het maken van een lichtwachterswoning te 
Hoornsche Hoofden met tekening (nr. 490).1921

35.1 Maken van een kustwachthuisje c.a. op de kustlichttoren te 
West-Schouwen (nr. 508).1922

35.2 Verrichten van verschillende leveringen en werkzaamheden ten 
behoeve van de kustlichttoren te Scheveningen (nr. 509).1922

35.3 Verrichten van onderhoudswerken aan de eigendommen van 
het Departement van Marine te Scheveningen (nr. 510).1922

35.4 Verrichten van werken aan objecten ten dienste van het 
Loodswezen te Brouwershaven (nr. 503).1922

35.5 Verbouwing van de lichtwachterswoning c.a. te Urk (nr. 
504).1922

35.6 Verbouwen en restaureren van de kustlichttoren c.a. met 
daarmede in verband staande werken te Egmond aan Zee met 
tekeningen (nr. 506).1922

35.7 Vervaardigen, leveren en monteren van 11 stuks ijzeren trappen 
c.a. voor de kustlichttoren te Egmond aan Zee en Noordwijk aan 
Zee met tekeningen (nr. 507) (201).1922

35.8 Verbouwen van en het uitvoeren van onderhoudswerken aan 
een opzichterswoning, twee dubbele lichtwachterswoningen en 
een enkele lichtwachterswoning c.a. te Eierland op Texel en het 
uitvoeren van onderhoudswerken aan de daarbij staande 
kustlichttoren c.a. met tekeningen (nr. 501) (208).1922

35.9 Uitvoeren van verf-, glas- en behangwerken ten behoeve van de 
stenen kustlichttoren c.a. de ijzeren kustwachtopstand, een 
opzichterswoning en vijf lichtwachterswoningen te Eierland op 
Texel (nr. 502) (84).1923

35.10 Bouwen van een adspirantenschool met directeurswoning te 
Dordrecht met tekeningen.1919

36.1 Onderhoud der Rijks zee- en havenwerken op het eiland Marken
in de jaren 1905, 1906 en 1907 behorende tot de zeewerken in 
Noord-Holland.1904 Waterstaat, Handel en Nijverheid

332 1922-1928
37.1 Vervaardigen, leveren en inzetten van 87 stuks gebogen 

spiegelruiten voor de kustlichttorens te Egmond aan Zee en voor
de lichtopstanden te Ossenhoek, Val van Zierikzee en West- 
Schouwen (verklikker), benevens het vervaardigen en leveren 
van 30 stuks reserveruiten voor de bovengenoemde objecten 
(nr. 519).1922

37.2 Leveren en stellen van een houten lichtopstand op een 
gewapende betonfundering met dito gasflessenhuisje te West-
Schouwen (verklikker) bij Haamstede (nr. 518).1922

37.3 Bepleisteren van de gevels der verlichtingsgebouwen te Delfzijl 
en Watum en het uitvoeren van onderhoudswerken aan die 
gebouwen en de gebouwen van het Loodswezen te Delfzijl (nr. 
516).1922
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37.4 Verbouwen van en het uitvoeren van onderhoudswerken aan 
het kantoor van het Loodswezen c.a. en het uitvoeren van 
onderhoudswerken aan vier woningen van het Loodswezen c.a. 
te IJmuiden met tekening (nr. 515) (324).1922

37.5 Het verrichten van glas- en verfwerken aan de kustlichttoren te 
Kijkduin nabij Helder (nr. 514) (22).1922

37.6 Het verrichten van glas- en verfwerken aan de objecten ten 
dienste van de verlichting te IJmuiden (nr. 513) (222).1922

37.7 Levering van 2 volledige rijkettingen met dammen, ten dienste 
van de verlichting (nr. 512) (207).1922

37.8 Levering en werkzaamheden ten behoeve van het 
kustwachthuisje c.a. op de kustlichttoren te West-Schouwen (nr. 
511).1922

38.1 Inrichten van de voormalige vaartuigenloods tot 
tonnenmagazijn, het maken van een loods en het verrichten van 
bijbehorende werken te Hellevoetsluis met tekening (nr. 
523).1922

38.2 Leveren, monteren en geheel bedrijfsklaar aansluiten van drie 
electrische lichtinstallaties ten behoeve van het loodsgebouw en
de dubbele ambtenarenwoning te Hellevoetsluis (nr. 521) 
(386).1922

38.3 Maken van een belinstallatie ten behoeve van de verlichting te 
West- Schouwen (nr. 522) (400).1922

38.4 Verrichten van herstellingen ten behoeve van de stormseinpaal 
te Terheide (nr. 524).

38.5 Leveren en electrisch inlassen van dammen in 19 einden 
rijketting, ieder 27.50 mtr. lang en 2 voorlopers, 55 mtr. lang, ten 
dienste van de verlichting (nr. 526) (510).1922

38.6 Vervaardigen en leveren van verschillende ijzer- en koperwerken
ten behoeve van de lichtopstanden te Veere, Goedereede en 
Zuid-Beijerland (nr. 527).1922

38.7 Maken van een lichtopstand van gewapend beton te Veere, één 
te Goedereede en een gasflessenhuisje te Nieuwendijk, 
gemeente Zuid-Beijerland (nr. 528).1922

38.8 Leveren en inlassen van dammen in 16 einden rijketting, het 
herstellen van 2 einden rijketting, het leveren van 4 nieuwe en 
herstellen van 32 oude harpbeugels, het beproeven van 
rijkettingen en ondeugelijke schalmen vervangen, het leveren 
van 5 kenterschäkeln en 24 sluitharpen voor lichtboeien ten 
dienste van de verlichting (nr. 530) (509).1922

38.9 Verrichten van herstelling aan de stormseinpaal te IJmuiden (nr. 
531).

38.10 Uitvoeren van verf- en behangwerken ten behoeve van de 
opzichterswoning, 5 lichtwachterswoningen en de kustlichttoren
c.a. te West-Schouwen (nr. 532) (61).1923

38.11 Leveren en electrisch inlassen van dammen in 755 mtr. rijketting 
ten dienste van de verlichting (nr. 533) (20).1923

38.12 Vervaardigen en leveren van 2056 tonkettingharpen (met 
bijbehorende bouten, ijzeren- en houten opsluitpennen) 
benevens 2675 ijzeren en 1875 houten opsluitpennen (nr. 534) 
(48).1923

38.13 Leveren van 531 stuks tonstenen (nr. 535) (85).1923
38.14 Vervaardigen en leveren van 11813 mtr. tonketting in diverse 

afmetingen (nr. 536) (47).1923
38.15 Vervaardigen en franco op de wal leveren van 16 ijzeren tonnen 

te behoeve van de verlichting (nr. 537) (25).1923
38.16 Leveren en electrisch inlassen van dammen in 16 einden 

rijketting en 2 voorlopers ten dienste van de verlichting (nr. 538) 
(43).1923

38.17 Leveren en electrisch inlassen van dammen in 8 einden rijketting
en 1 voorloper ten dienste van de verlichting (nr. 539) (44).1923

38.18 Verbouwen van een enkele lichtwachterswoning en levering en 
werkzaamheden aan de opzichters- en wachterswoning te 
West-Schouwen (nr. 549) (82).1923
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39.1 Vervaardigen en franco op de wal leveren van 75 ijzeren tonnen 
en 40 ijzeren winterbakens met beugels zonder stok ten 
behoeve van de betonning met tekening (nr. 541) (104).1923

39.2 Verbouwen van twee blokken van drie woningen, het bouwen 
van een keuken c.a. aan een enkele woning, benevens het 
uitvoeren van diverse onderhoudswerken ten dienste van het 
Loodswezen te Hoek van Holland met tekening (nr. 542).1923

39.3 Beproeven, eventueel herbeproeven en nazien van 2211 mtr. 
rijketting en onderdelen, het vervangen van alle ten gevolge van 
de beproeving beschadigde of gebroken schalmen door nieuwe, 
ten dienste van de verlichting (nr. 544) (121).1923

39.4 Uitvoeren van schilder- en behangwerk aan 6 woningen, een 
kustlichttoren en een stormseininrichting c.a. te Scheveningen 
(nr. 545) (122).1923

39.5 Verbouwen van een blok van drie woningen, een blok van twee 
woningen, het wijzigen van de rioolring, benevens het uitvoeren 
van diverse onderhoudswerken ten dienste van het Loodswezen 
te Hoek van Holland met tekening (nr. 552).1924

39.6 Verlengen van de loppsteiger en het maken van een ducdalf bij 
de aanlegsteiger van het tonnenmagazijn te Vlissingen met 
tekening (nr. 553) (133).1924

39.7 Verrichten van diverse beton- en verfwerken c.a. ten behoeve 
van het betonningsmagazijn te Vlissingen met tekening (nr. 559) 
(132).1924

39.8 Maken en leveren van een loopkraantje, ten behoeve van het 
tonnenmagazijn te Vlissingen (nr. 575) (292).1925

39.9 Maken van consoles en loopbalken c.a. het tonnenmagazijn te 
Vlissingen (nr. 576) (293).

40.1 Leveren van materialen en het uitvoeren van verf-, glas- en 
behangerswerkzaamheden, ten behoeve van de objecten, 
eigendommen van het Departement van Marine te Hoek van 
Holland (nr. 572).1925

40.2 Maken van een gebouw ten dienste van het Nederlandsch 
Loodswezen bij de Tavernierkaai te Antwerpen (nr. 571).1925

40.3 Vervaardigen en leveren van 500 sluitharpen voor tonketting 
van 19 mm voor rekening van het Departement van Koloniën (nr.
568) (48).1925

40.4 Vervaardiging en levering van 1500 mtr. tonketting van 25 mm 
totaal wegende 17550 kg voor rekening van het Departement 
van Koloniën (nr. 567) (49).1925

40.5 Vervaardigen en leveren van 2140 tonkettingharpen (met 
bijbehorende bouten, ijzeren- en houten opsluitpennen) 
benevens 77 tonkettingwartels (zonder harpen) 1750 ijzeren en 
1730 houten opsluitpennen (nr. 566).1925

40.6 Vervaardigen en leveren van 9250 mtr. tonketting in diverse 
afmetingen (nr. 580).1926

40.7 Vervaardigen en leveren van 1500 mtr. tonketting van 32 en 25 
mtr. (nr. 579).1926

40.8 Vervaardigen en leveren van 590 tonkettingharpen (met 
bijbehorende bouten ijzeren- en houten opsluitpennen) 
benevens 20 tonkettingwartels (zonder harpen) (nr. 578) 
(53).1926

40.9 Vervaardigen en leveren van 10905 mtr. tonketting in diverse 
afmetingen (nr. 579).1926

40.10 Vervaardigen en leveren van 20155 mtr. tonketting in diverse 
afmetingen (nr. 579).1926

40.11 Vervaardigen en leveren van 1000 mtr. tonketting van 25 mm en 
600 mtr. tonketting van 19 mm (nr. 573).1926

41.1 Vervaardigen en leveren van 590 tonkettingharpen (met 
bijbehorende bouten, ijzeren- en houten opsluitpennen) 
benevens 20 tonkettingwartels (zonder harpen) (nr. 581) 
(54).1926

41.2 Vervaardigen en leveren van een volledige rijketting van 38 mtr. 
met getande vloeiijzeren dammen, voor het lichtschip 
Terschellingerbank (nr. 582).1926
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41.3 Franco op de wal leveren op de aangegeven plaatsen van 522 
stuks tonstenen (nr. 583).1926

41.4 Vervaardigen en leveren van een volledige rijketting van 38 mtr. 
met getande vloeiijzeren dammen, voor het lichtschip 
Terschellingerbank (nr. 584).1926

41.5 Vervaardigen en franco op de wal leveren van 17 ijzeren tonnen 
en 13 ijzeren drijfbakens met beugels, zonder stok, ten behoeve 
van de betonning (nr. 585).1926

41.6 Vervaardigen en leveren van 2534 tonkettingharpen, 4289 
ijzeren- en 2639 azijnhouten opsluitpennen met bijbehorende 
bouten, ijzeren- en houten opsluitpennen benevens 80 
tonkettingwartels (zonder harpen) (nr. 586).1927

41.7 Vervaardigen en leveren van 9445 mtr. tonketting in diverse 
afmetingen (nr. 587).1927

41.8 Vervaardigen en leveren van 800 tonkettingharpen (met 
bijbehorende bouten, ijzeren- en houten opsluitpennen) 
benevens 50 tonkettingwartels, (zonder harpen) (nr. 588) 
(111).1927

41.9 Vervaardigen en leveren van 2200 mtr. tonketting in diverse 
afmetingen (nr. 589) (110).1927

41.10 Franco op de wal leveren op de aangegeven plaatsen van 537 
stuks tonstenen (nr. 590).1927

41.11 Leveren van materiaal en het uitvoeren van werkzaamheden ten
behoeve van de stormseindienst te Terheijden (nr. 594) 
(273).1927

41.12 Uitvoeren van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van 
het Sociteitsgebouw voor de loodsen te Vlissingen (nr. 598).1928

41.13 Vervaardigen en leveren van 900 tonkettingharpen (met 
bijbehorende bouten, ijzeren- en houten opsluitpennen) met 
tekening (nr. 599) (116).1928

41.14 Vervaardiging en leveren van 2300 mtr. tonketting in diverse 
afmetingen (nr. 600) (117).1928

41.15 Vervaardigen en leveren van 5510 azijnhouten opsluitpennen 
voor tonkettingharpen (nr. 601).1928

41.16 Vervaardigen en leveren van 2325 tonkettingharpen (met 
bijbehorende bouten, doch zonder ijzeren- en houten 
opsluitpennen) benevens 125 tonkettingwartels (zonder harpen) 
en 7390 ijzeren opsluitpennen met tekening (nr. 602).1928

41.17 Vervaardigen en leveren van 10880 mtr. tonketting in diverse 
afmetingen (nr. 603).1928

41.18 Franco op de wal leveren op de aangegeven plaatsen van 362 
stuks tonstenen (nr. 604).1928

41.19 Verbouwen van het gebouw van het Loodswezen te Terneuzen 
(nr. 605).1928

41.20 Vervaardigen en franco op de wal leveren van 24 ijzeren tonnen 
en 10 ijzeren drijfbakens met beugels, zonder stok, ten behoeve 
van de betonning (nr. 606).1928

41.21 Leveren van materialen en het uitvoeren van werkzaamheden 
van de kustlichttoren te West-Kapelle (nr. 607).1929

333 Brievenboek met afschriften van uitgaande brieven
1825 1 deel
Aanvulling 2012.

334 Register met overzicht verrichtingen Loodswezen en Pilotagie
1831 1 deel
Aanvulling 2012.

335 Brievenboek van uitgaande stukken
1858 november 30 - 1870 mei 14 1 deel
Aanvulling 2012.

336 Agenda van ingekomen stukken



54 Marine / Loodswezen 2.12.10

1869 november 1 - 1870 mei 21 1 deel
Aanvulling 2012.


	Beschrijving van het archief
	Aanwijzingen voor de gebruiker
	Openbaarheidsbeperkingen
	Beperkingen aan het gebruik
	Materiële beperkingen
	Andere toegang
	Aanvraaginstructie
	Citeerinstructie

	Archiefvorming
	Geschiedenis van de archiefvormer
	Geschiedenis van het archiefbeheer
	De verwerving van het archief
	De verwerving van het archief


	Inhoud en structuur van het archief
	Inhoud

	Verwant materiaal
	Beschikbaarheid van kopieën


	Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

