Archief van het Vaderlandsch Fonds
ter Aanmoediging van ’s Lands
Zeedienst (Kweekschool voor de Zeevaart)
M.A. Brouwer

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 949
Periode: 1642 - 1999

Archiefvormers
Kweekschool voor de Zeevaart; Vereniging van Oud-Kwekelingen Vereniging van leerlingen van
de Kweeschool (voor de zeevaart) : 3
Schoolvereniging van de Kweekschool voor de Zeevaart Mare Liberum : 4
Stichting Internaat Kweekschool voor de Zeevaart : 2
Vaderlandsch fonds ter aanmoediging van ’s lands zeedienst (Kweekschool voor de zeevaart)
Kweekschool voor de Zeevaart

Inleiding
Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst
Op 5 augustus 1781 vindt er een treffen plaats tussen schepen van de Engelse vloot onder leiding van vice-admiraal Hyde Parker en schepen van de Nederlandse vloot onder schout bij nacht
Johan Arnold Zoutman. De slag eindigt onbeslist, maar aan Nederlandse zijde is men zo tevreden over het standhouden tegen het machtige Engeland dat men het haast als een overwinning
viert. Vaderlandslievende lieden in het hele land richten comités op om geld in te zamelen voor
de gewonden en de weduwen en wezen van omgekomen zeelieden. Uit dergelijke comités in
Haarlem en Amsterdam ontstaat op 1 december 1781 te Halfweg het ’Vaderlandsch Fonds ter
aanmoediging van ’s lands zeedienst’ (hierna: het Vaderlandsch Fonds). Al snel formuleert het
Vaderlandsch Fonds een tweede doel: het bevorderen van de Vaderlandse Zeedienst door het
’aankweeken zelve van jeugdige zeelieden’(1). Dit wil men betalen uit de rente van het bijeen
gebrachte en nog te brengen kapitaal, na het afsterven van de weduwen.
In 1797 vindt er opnieuw een zeeslag tegen de Engelsen plaats, ditmaal bij Algiers, die wordt
verloren. Opnieuw zamelen comités geld in voor de verminkten en de ongelukkige weduwen
en wezen van de gesneuvelde zeelieden. De Nationale Vergadering van de Republiek vaardigt
een proclamatie uit waarin de gulle gevers wordt geadviseerd hun gaven in beheer te geven aan
het Vaderlandsch Fonds, zodat er een eerlijke verdeling van de gelden kan plaatsvinden (zie
inventarisnummer 490).
Ook na latere zeeslagen verleent het Vaderlandsch Fonds ondersteuning aan de verminkten en
nabestaanden van gesneuvelden. In de 19e eeuw sluit men een samenwerkingsovereenkomst
met het ’Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden’ (thans Fonds 1815, zie inventarisnummer 297). Zelfs slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog hebben nog – via het Fonds 1815 - steun ontvangen van het Vaderlandsch Fonds
(inventarisnummers 507-508).
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De Kweekschool voor de Zeevaart
Het Vaderlandsch Fonds realiseert het tweede doel: het bevorderen van de Vaderlandse Zeevaart, nadat de gratificatiebetalingen een structureel verloop hebben gekregen. Het Vaderlandsch Fonds besluit op aandringen van Commissaris Guilelmus Titsingh tot het oprichten
en exploiteren van een Kweekschool voor de Zeevaart; een school met internaat. Het stadsbestuur van Amsterdam stelt hiervoor het Willige Rasphuis, gelegen aan de Buitenkant, ter
beschikking. Na verbouwing kan het in 1785 in gebruik worden genomen.
In 1810 lijft Napoleon Bonaparte de Bataafse Republiek in bij het Franse Rijk. Op 19 januari
1811 vaardigt hij een decreet uit waarbij de Kweekschool wordt opgeheven, het gebouw gesloten, de fondsen opgeëist, de werkzaamheden gestaakt en de kwekelingen ondergebracht bij
de marine en opgeëist voor Franse zeekrijgsdienst. Op 27 februari 1811 wordt de Kweekschool
gesloten. De heropening vindt plaats op 28 februari 1814 door koning Willem I en wordt sindsdien op die datum herdacht; de voorzitter van het Vaderlandsch Fonds houdt een toespraak
en de kwekelingen krijgen een rapport (’klein rapport’ genoemd). De gelegenheid waarbij de
eindexamenresultaten worden uitgereikt, ook met toespraak van de voorzitter van het Vaderlandsch Fonds, noemt men groot rapport (zie inventarisnummers 1120-1121).
Slechts éénmaal nog worden zowel de school als het internaat gesloten. Reden: de voedselschaarste in 1944.
De Kweekschool heeft diverse reorganisaties doorgemaakt. In 1826 blijken zowel het onderwijs
als de staat van het gebouw zelf ernstig te wensen over te laten. De staat van het gebouw
is zó slecht dat het eigenlijk gesloopt en opnieuw opgetrokken moet worden. Hier is echter
geen geld voor en daarom volstaat men met wat schilderen en witten. Het Vaderlandsch Fonds
pakt de reorganisatie van het onderwijs echter wel aan en stelt hiervoor een commissie in. Een
belangrijke vernieuwing die deze commissie doorvoert, is het instellen van jaarcursussen die
duren van september tot en met juni, waarna in juli examens volgen en augustus vrij is voor
vakantie. Vooral dit laatste stuit op verzet, omdat veel Commissarissen bang zijn voor de
verderfelijke invloed van deze vrijheid op de kwekelingen. Verder verbetert men de indeling
van de lessen en verscherpt men het toezicht. In 1860 is er opnieuw aanleiding tot een reorganisatie. Aanvankelijk leidt de Kweekschool minvermogende jongens op voor de zeedienst,
maar met de komst van andere zeevaartscholen, richt de aandacht in de Kweekschool voor de
Zeevaart zich voornamelijk op de opleiding tot stuurman en wordt de opleiding erg theoretisch.
Als de Kweekschool moet gaan voldoen aan de ’Verordening voor de inrigting tot examineeren
van Varenslieden’, vastgesteld door de Gemeenteraad, wordt het onderwijsprogramma opnieuw
onder de loep genomen en komt er meer aandacht voor het oefenen van praktische vaardigheden.
Een derde reorganisatie vindt plaats in 1884 naar aanleiding van de verminderde toestroom
van kwekelingen. Opnieuw blijken een slechte inrichting van de lessen en een te slappe controle
– naast factoren die buiten de Kweekschool liggen, zoals de afname van het aantal zeilschepen
– de reden. De functie van de commandeur (vanaf dat moment commandant genoemd) wordt
dusdanig gewijzigd dat hij hoofd van de Kweekschool wordt. Hij krijgt nu ook het recht bestuursvergaderingen als adviserend lid bij te wonen.
Andere wijzigingen in het onderwijssysteem zijn: de oprichting van een herhalingsschool waar
oud-kwekelingen zich voor een hogere rang kunnen bekwamen (1897); de instelling van een
opleiding tot verkeersvlieger op verzoek van de Minister van Onderwijs (1934) die in 1941 wordt
gestopt vanwege de oorlog; een gewijzigde verdeling van opleidingen tussen de Kweekschool voor
de Zeevaart en de Zeevaartschool van het Zeemanshuis, waarbij de Kweekschool de basisopleiding en de Zeevaartschool de opleiding tot derde stuurman van bevarenen en de voortgezette
opleiding van stuurlieden op zich neemt, met als gevolg dat de Kweekschool voor het eerst
externe leerlingen krijgt (1934); de intrede van aspirant-scheepswerktuigkundigen (1966) en
radio-officieren (1969) en – eveneens in 1969 - een proef met het intern plaatsen van meisjes.
In 1971 fuseren de Kweekschool voor de Zeevaart en de Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis tot de Stichting Hogere Zeevaartschool Amsterdam (inventarisnummer 757). De
bestuursoverdracht vindt formeel plaats op 1 januari 1971 en per 1 september feitelijk. Aan
het hoofd komt een directeur, met op iedere school een adjunct-directeur. De functie van Commandant vervalt en wordt vervangen door een Hoofd Internaat, dat echter niet hiërarchisch
onder de directeur van de Stichting Hogere Zeevaartschool staat, maar onder het beheer van
het Vaderlandsch Fonds blijft.
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In 1977 wordt de Hogere Zeevaartschool een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam.

Het Kweekschoolcomplex
Buiten de onderwijsreorganisaties is ook het gebouw zelf meerdere malen aan vernieuwing toe.
In 1865 blijkt het gebouw zo veel gebreken te hebben dat Commissarissen eenstemmig van
oordeel zijn dat het oude gebouw gesloopt dient te worden en een nieuw opgetrokken. Men
benoemt een commissie om een onderzoek in te stellen en advies uit te brengen. De daadwerkelijke uitvoering van de plannen die hieruit voortvloeien heeft tot 1880 moeten wachten, omdat
de lage stand van effecten rond 1866 de verbouwing financieel onmogelijk maakt. Pas in 1873
komt de nieuwbouw opnieuw ter sprake. Het Vaderlandsch Fonds stelt weer een commissie in,
neemt architect Springer in de arm en zoekt tijdelijk onderdak voor de duur van de afbraak van
het oude en de bouw van het nieuwe gebouw. Dit onderdak vindt men in de Hogere Burgerschool voor meisjes aan het Singel. De bouw begint in 1877 en in 1878 is de feestelijke opening
door Koning Willem III. In dit gebouw is de Kweekschool voor de Zeevaart steeds gehuisvest
gebleven tot 1985. Wel zijn een aantal malen uitbreidingsverbouwingen noodzakelijk geweest:
in 1914 en 1934.
Na de fusie met de Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis in 1971 blijven de panden Prins
Hendrikkade en Foeliedwarsstraat eigendom van het Vaderlandsch Fonds en in gebruik bij de
school en het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart en bij de Hogere Zeevaartschool
van het Zeemanshuis. (inventarisnummer 757).
In 1985 wordt het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart een aparte stichting: Stichting internaat ’Kweekschool voor de Zeevaart’. Het bestuur van deze stichting bestaat uit drie
leden die tevens bestuurder van het Vaderlandsch Fonds zijn en drie andere leden.
Tevens worden nieuwe wooneenheden gebouwd; zogenaamde HAT-eenheden. De afkorting
HAT staat voor Huisvesting Alleenstaanden & Tweepersoonshuishoudens. Een speciaal hiervoor opgerichte stichting ’Prins Hendrik Huis’ beheert de wooneenheden en verhuurt ze aan
de Kweekschool (inventarisnummer 1254). Het bestuur van de stichting Prins Hendrik Huis
bestaat uit twee leden van het bestuur van de Kweekschool voor de Zeevaart, een kwekeling en
een vertegenwoordiger van de Vereniging van oud kwekelingen
In 2000 besluit het Vaderlandsch Fonds de subsidie aan de Kweekschool voor de Zeevaart te
stoppen, waardoor de Kweekschool zijn activiteiten moet beëindigen. De wooneenheden die in
handen zijn van het Prins Hendrik Huis worden verkocht.

De organisatie van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands
Zeedienst
Het bestuur van het Vaderlandsch Fonds bestaat uit een College van Commissarissen, kortweg
aangeduid als ’Commissarissen’. De voornaamste taken van het bestuur zijn: het beheren van
het vermogen, het verzorgen van de gratificatiebetalingen en het besturen van de Kweekschool
voor de Zeevaart. Deze laatste taak heeft altijd de grootste inspanning van de Commissarissen
gevergd. Eenmaal per kwartaal verzorgen zij de gratificatiebetalingen en het aannemen van
nieuwe kwekelingen, behoudens de medische keuring (welke door een arts wordt verricht).
Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en twee thesaurieren (penningmeesters). Daarnaast benoemen zij ad hoc commissies voor bijzondere zaken of incidentele
kwesties.
De Amsterdamse en Haarlemse commissarissen vergaderen apart. De vergaderingen van de
Haarlemse commissarissen – die overigens maar een paar maal per jaar worden gehouden –
zijn zelfs geheim voor de Amsterdamse commissarissen. Amsterdamse commissarissen vergaderen eens per maand. Op die dag worden drie vergaderingen gehouden: een internaat-,
een huishoudelijke en een onderwijsvergadering. Eenmaal per jaar vergadert men gezamenlijk,
afgesloten met een jaardiner. Na maart 1943 vergadert men nog uitsluitend in Amsterdam en
in februari 1954 worden de colleges van Amsterdamse Commissarissen en Haarlemse Commissarissen officieel samengevoegd. Op 13 mei 1954 besluit de vergadering een dagelijks bestuur
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in te stellen. De besluiten die het dagelijks bestuur neemt, moeten door het College van Commissarissen worden goedgekeurd.
In verschillende steden zijn Commissarissen Correspondent actief voor het Vaderlandsch Fonds.
Zij zamelen geld in voor de fondsen en zorgen soms voor de afdracht van gratificaties aan bedeelden. Zij voorzien potentiële kwekelingen van informatie, onder andere over inschrijvingsdata, en verzorgen de inschrijving (op de medische keuring na) van kwekelingen, die niet in
Amsterdam worden ingeschreven. Eenmaal per twee jaar vindt een vergadering plaats waarvoor
alle Commissarissen Correspondent worden uitgenodigd. De functie Commissaris Correspondent verwatert geleidelijk en wordt na de Tweede Wereldoorlog afgeschaft.
De Wet op Stichtingen van 1956 maakt het noodzakelijk voor het Vaderlandsch Fonds om een
stichting te worden en statuten te maken. Voor de wijze van besturen van het Fonds en de
Kweekschool maakt dit echter geen enkel verschil (zie inventarisnummer 300).

Fondsenwerving
Direct na de slag bij de Doggersbank wordt geld ingezameld ten behoeve van weduwen, wezen,
verminkten en hulpbehoevende ouders van gesneuvelden. Al snel echter houdt men rekening
met het feit dat er geld zou kunnen overblijven. Dit geld zou besteed kunnen worden aan de
opleiding van jongens (waaronder eventueel jongens die wees waren geworden na de slag bij
de Doggersbank). Het Vaderlandsch Fonds moedigt de burgers in binnen- en buitenland aan
om een eenmalige of – liever nog – jaarlijks terugkerende donatie te doen ten behoeve van een
– nog op te richten – school voor zeevaartkundig onderwijs. Een aantal Hollandse kooplieden
biedt zelfs een vrijwillige belasting aan op alle inkomende schepen(2). Door de verspreiding van
pamfletten, zowel in de Republiek als in Indië, wordt geld ingezameld. Het in Indië ingezamelde
geld stort men tijdelijk – totdat het einde van de oorlog verscheping mogelijk maakt – in de
kas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie(3).
Naast donaties en legaten van particulieren heeft het Vaderlandsch Fonds vanaf het begin financiële steun ontvangen van organisaties en overheid en vrijstelling van verschillende belastingen (zie inventarisnummer 326). Vanaf circa 1918 kan het Vaderlandsch Fonds de Kweekschool
niet meer uitsluitend uit eigen middelen financieren en vraagt subsidie aan bij rijk en gemeente.
Met als gevolg dat deze een ambtenaar naar de vergaderingen van het Vaderlandsch Fonds afvaardigen. De gemeentelijke gedelegeerde is sindsdien in principe bij iedere onderwijsvergadering aanwezig. De gedelegeerde van het Rijk soms. Het internaat blijft wel onder het gezag van
het Vaderlandsch Fonds.

De geschiedenis van het archief
Het archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst is in 1985 in
bewaring gegeven aan het Gemeentearchief Amsterdam. Het beslaat de periode van oprichting
van het Vaderlandsch Fonds in 1781 tot de fusie met de Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis in 1971.
Het archief bedraagt bij overdracht circa. 77 meter en wordt voorzien van een eenvoudige plaatsingslijst. Daarnaast is er een naamindex aangelegd op de comportementboeken uit de periode
1785-1857 (inventarisnummers 990-994). De plaatsingslijst en naamindex zijn toegevoegd aan
inventarisnummer 668. Aangezien de plaatsingslijst geen logische en overzichtelijke toegang tot
het archief bood, is in 2003 opdracht gegeven een herinventarisatie uit te voeren. In 2000 is
een aanvulling op het archief van circa 4 meter, overgedragen aan het Gemeentearchief. Deze
aanvulling was niet geı̈nventariseerd en is geı̈ntegreerd in de herinventarisatie.
Naast archiefbescheiden van het Vaderlandsch Fonds, waarvan een belangrijk deel het beheer
van de Kweekschool voor de Zeevaart betreft, bevat het archief ook materiaal van derden.
Allereerst betreft dat bescheiden van afzonderlijke Commissarissen Correspondent (zowel in
Nederlands als in Nederlands-Indië), die hun archief hebben overgedragen aan het Vaderlandsch Fonds. Ook bevat het archiefstukken van oud kwekelingen (inventarisnummers 1283-1285),
van de schoolvereniging ’Mare Liberum’ (inventarisnummers 1266-1269) en van de vereniging
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van oud kwekelingen (inventarisnummers 1255-1265). Van de Stichting ’Internaat Kweekschool
voor de Zeevaart’ zijn eveneens archiefbescheiden aanwezig. De archiefstukken van deze stichting vallen buiten het hoofdtijdvak van deze inventaris en hebben betrekking op de periode
1985-1999.

Verantwoording van de inventarisatie
De 81 meter waaruit het archief bestond vóór de herinventarisatie, is geschoond van financiële
bescheiden zonder historische waarde zoals kwitanties, nota’s, bank- en giroafschriften, loonstaten, evenals dubbelen, blanco’s en (ter kennisgeving) ingekomen stukken zonder historische
waarde. Stukken van 1850 of eerder zijn op grond van de archiefwet 1995 bewaard en in de
inventaris opgenomen. Waar mogelijk zonder de stukken te beschadigen, zijn de liassen verwijderd. Stukken uit de periode van de Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945) zijn bewaard met
uitzondering van rekeningen en kwitanties. Na schoning resteert 55 strekkende meter. Driedimensionale objecten zijn verwijderd uit het archief en geretourneerd aan het Vaderlandsch
Fonds.
De archiefbescheiden zijn voor een groot deel voorzien van een archiefcodering, die gebruikt is
door de archiefvormer. Waar mogelijk is deze codering opgenomen in de concordans die aan
deze inventaris is toegevoegd. De bijbehorende catalogus is op te vragen met inventarisnummer
668.
Niet alle archiefbescheiden die op de plaatsingslijst staan, zijn overgebracht naar het Gemeentearchief Amsterdam. Sommige stukken zijn overgebracht of in bewaring gegeven aan het
Scheepvaartmuseum (zie hiervoor ook ’Ter navolging: maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool
voor de Zeevaart’, door R.B. Prud’homme van Reine, Amsterdam 1992 ). Andere stukken
heeft het Vaderlandsch Fonds zelf behouden. Bovendien is een gedeelte van de stukken die
betrekking hebben op de gebouwen en terreinen van het Vaderlandsch Fonds waarschijnlijk bij
de aanvulling van 2000 overgebracht naar het Gemeentearchief. Dit is echter niet meer na te
gaan. Aan deze inventaris is een bijlage toegevoegd met nummers uit de plaatsingslijst die
ontbreken in deze inventaris. Indien bekend, is de huidige verblijfplaats van het betreffende
stuk vermeld.
Tot en met 1795 brengt het College van Commissarissen te Amsterdam de ingekomen brieven
onder in verschillende series: een serie van het Haarlemse College van Commissarissen; een
serie brieven van Commissarissen Correspondent; ingekomen brieven van kwekelingen; van de
Heeren Fiscaal van de verschillende admiraliteiten, etc. Na 1795 worden deze series gevoegd bij
de serie ingekomen brieven (zie inventarisnummers 71-207). De brieven van Commissarissen
Correspondent worden vanaf circa. 1930 gevoegd bij de inschrijvingsbrieven van de kwekelingen (inventarisnummers 1034-1067).
De ingekomen brieven worden aanvankelijk geordend op datum van beantwoorden, omdat er
een groot tijdsverschil bestond tussen de datum van schrijven, de datum van ontvangst, en
vervolgens van behandeling ter vergadering. Vanaf circa. 1830 vindt ordening plaats op datum
briefhoofd. Tijdens de Franse overheersing (1811-1814) is de Kweekschool opgeheven. Vanaf
1952 wordt geëxperimenteerd met een systeem van alfabetische ordening, maar met ingang
van 1956 gaat men over tot een chronologische indeling, waarbij de ingekomen en kopieën van
uitgaande stukken bij elkaar geplaatst worden.
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Aanvullingen en wijzigingen
In 2007 is het archief van de Vereniging voor Ouk-Kweekelingen van de Kweekschool voor de
Zeevaart geinventariseerd (archiefblok 20194). Een aantal stukken uit dit archief behoorden
tot het archief van het Vaderlandsch Fonds en zijn daaraan toegevoegd. Soms konden de
stukken worden ingevoegd in bestaande inventarisnummers en wanneer dat niet mogelijk was
zijn nieuwe nummers toegekend. Het betreft de volgende nummers:
656A, 792A, 1203A-B, 1206A, 1209A, 1210A, 1254A-D, 1276A-B.
In 2012 is inventarisnummer 636 gesplitst. De oorspronkelijke beschrijving luidde: “Stukken
betreffende J.A. Zoutman en zijn familie, verzameld of ten geschenke gekregen vanwege de rol
van Zoutman in de slag bij de Doggersbank. N.B. Bevat akten met zegels. 1642 - 1814, 1
omslag”.
Het inventarisnummer is gesplitst om de stukken beter materieel te kunnen verzorgen. Ze zijn
thans opgenomen in de inventaris onder de nummers: 636 en 636A tot en met 636O.

Openbaarheids- en raadpleegbaarheidsbeperkingen
Inventarisnummers 635 en 636 zijn slechts raadpleegbaar na overleg met de bevoegde inlichtingenambtenaar van het Gemeentearchief Amsterdam.
Op de volgende inventarisnummers is een openbaarheidsbeperking van kracht van 75 jaar in
verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog in leven zijnde personen:
946-952, 954-987, 999-1006, 1034-1067, 1073, 1078-1081, 1090-1119, 1144, 1147-1154, 1156,
1180-1183, 1224-1234, 1240, 1247, 1249-1251.
Op de volgende inventarisnummers die betrekking hebben op vergader- of financiële stukken, is
een openbaarheidsbeperking van kracht van 20 jaar in verband met een mogelijke onevenredige
benadeling van het Vaderlandsch Fonds:
471-472, 613, 1253-1254.

Noten:
(1) J.C.M. Warnsinck: ’De Kweekschool voor de Zeevaart en de stuurmanskunst’, p. 22.
(2) G.M.W. Acda et al.: ’Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten’, p. 43.
(3) Idem, p. 34.
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Bijlage: Vervallen en/of niet aangetroffen nummers uit de plaatsingslijst
Nummer: 148
Register van gratificatiebetalingen wegens het Weduwen- en wezenfonds 1832-1894.
Nummer: 385
Kasboek. Reg. Courant Nederlandsche Bank 1820-1843. Kasboek Reg. Courant Nederlandsche Bank 1887-1930. 1820 1843, 1887 1930 [Voor vernietiging vatbaar].
Nummer: 391
Journaalboek Kweekschoolfonds 1829-1832.
[Zie inventarisnummer 394, vanaf folio 146 voortgezet als journaal per september 1829].
Nummer: 518
Nominale staat der kwekelingen 01-10-1828. [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd; zie inv.nr. volgnummer 5083].
Nummer: 519
Nominale staat der kwekelingen 01-12-1830. [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd; zie inv.nr. volgnummer 5083].
Nummer: 587
Eindexamen 1952-1955 [vervallen; samengevoegd met 586; zie inv.nr. 1234].
Nummer: 588
Eindexamen 1956-1957 [vervallen; samengevoegd met 586; zie inv.nr. 1234].
Nummer: 591
Eindexamen 1957-1958 [vervallen; samengevoegd met 586; zie inv.nr. 1234].
Nummer: 685
Uit verband ontslagen kwekelingen 1942/1947 A-L [vervallen: enkel een lege verpakking aangetroffen].
Nummer: 686
Uit verband ontslagen kwekellingen 1942/1947 M-Z [Vervallen: enkel een lege verpakking
aangetroffen].
Nummer: 718
Tekeningen, enz. betreffende de verbouwing aan de Foeliedwarsstraat in de periode 1913-1914
en een verbouwing bijkeuken en provisiekelder Schippersgracht 8-9 in 1947 1913-1914, 1947
[waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 722
Stukken betreffende de verbouwing van de hal en het trappenhuis van de Kweekschool en het
plaatsen van een nieuwe betonvloer in de kelder 1937 [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de
aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 723
Stukken betreffende de verbouwing van trappenhuis en hal van de Kweekschool voor de Zeevaart 1937 [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 731
’Grondbeginselen der Zee-Tacticq’ door Ridder J.H. van Kinsbergen, 1782 [Scheepvaartmuseum].
Nummer: 732
Door Ridder J.H. van Kinsbergen eigenhandig vervaardigde tekeningen betreffende de tuigage,
met opdracht 5 augustus 1815 [Scheepvaartmuseum].
Nummer: 739
Diverse stukken [betreffende het bestuur van het Vaderlandsch Fonds?].
Nummer: 744
Fotoalbum met portretten van Commissarissen.
Nummer: 745
Fotoalbum met portretten van Commissarissen.
Nummer: 746
Originele catalogus van de kostbaarheden van het Vaderlandsch fonds ter aanmoediging van ’s
lands zeedienst.
Nummer: 747
Nederlandsche Wetboeken, uitgave 1857. [Voor vernietiging vatbaar].
Nummer: 750
Gegevens en foto’s door Warnsinck gebruikt bij het samenstellen van het gedenkboek.
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Nummer: 751
Aanvullende lijst op het gedenkboek van de namen van Commissarissen en opgave CommissarissenCorrespondent.
Nummer: 836
Pakket tekeningen door Jo Spier [ter gelegenheid van . . . ].
Nummer: 842a
Foto’s, menu’s en programma’s [van 175-jarig jubileum van het Vaderlandsch Fonds?].
Nummer: 842b
Foto’s van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina op 27 september 1935. 1935. [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 842c
Doos met bescheiden betreffende de viering van het 150-jarig bestaan van het Vaderlandsch
Fonds op 1 december 1931 [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd;
zie inv.nr. 311].
Nummer: 842f
Stukken betreffende het 175-jarig jubileum van het Vaderlandsch Fonds op 1 december 1956.
Nummer: 928
Ingekomen brieven van luitenant admiraal Zegers Veeckens 1817-1819.
Nummer: 953
Vaderlandsch Fonds: ingekomen brieven, chronologisch geordend 1849 [waarschijnlijk – zonder
nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd; zie inv.nr. 115].
Nummer: 954
Vaderlandsch Fonds: ingekomen brieven, chronologisch geordend 1850 [waarschijnlijk – zonder
nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd; zie inv.nr. 115].
Nummer: 955
Vaderlandsch Fonds: Ingekomen brieven, chronologisch geordend 1851 [waarschijnlijk – zonder
nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd; zie inv.nr. 115].
Nummer: 1042
Correspondentie Vaderlandsch Fonds: ingekomen stukken 09-1937-08-1938.
Nummer: 1113
Kopieboek, register van afschriften van uitgaande brieven van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds 1953-1954.
Nummer: 1115
Oudste tekeningen van het gebouw van de Kweekschool. Postkantoor. Schippersgracht 2.
Woning administrateur. Verbouwing botenhuis. Kade-verandering. Ontwerp wapen van de
Kweekschool [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 1116
Tekeningen van de verbouwing in 1885 door de heren Springer [waarschijnlijk – zonder nummer
– bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 1117
Rioleringsplan. Grote verbouwing 1914 (8 tekeningen). Electrisch licht -installatie (5 tekeningen). Centrale verwarming (3 tekeningen). Diverse situatie-tekeningen omstreeks 1909 [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 1118
Plan woningen tweede verdieping (1927). Tekeningen verwarmings-installatie (1927). Kasten
tekening (1929). Verbouwing Kweekschool.(1913). Wijziging zijpoort (1936). Bestek no.718
verbouwing 1937 met 10 detail-tekeningen (trappenhuis, hal, bestuurskamer). Verbouwing
recreatiezaal. (1935). Verbouwing eetzaal. (1934). Verbouwing Foeliedwarsstraat (1916).
Plan verbouwing keuken en vestibule bij gymnastiekzaal. (1917). Plan verbouwing Foeliedwarsstraat (1916). Aanleg tweede tennisbaan (1930). Verbouwing ziekenzaal en leraarskamer
met 4 tekeningen. (1939) [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 1119
Bouwtekeningen perceel Schippersgracht 8/9 [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd].
Nummer: 1120
Cliché op steen van een driemast volschip [Scheepvaartmuseum?].
Nummer: 1128
Brief in lijst aan mej. Van der Zaan van J.P. Bradius d.d. 13 mei 1669 [Scheepvaartmuseum].
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Nummer: 1129
’De Algemeene Scheepsdienst zowel op een Fregat als op een Schip van Linie’ door J.H. van
Kinsbergen, boek 1781 [Scheepvaartmuseum].
Nummer: 1130
’Nieuwe en Nauwkeurige bijzonderheden aangaande het gevecht op Doggersbank 5 Augustus
1781’, door [. . . ], met kaart en platen.
Nummer: 1131
’De dienst aan ’t Vaderland” door J.W. Kumpel, boek met opdracht van de schrijver aan viceadmiraal J.H. Zoutman 1781.
Nummer: 1132
’Lauwerbladen voor de Zonen der Vrijheid’ deel I, boek door de uitgevers A. Blussé & Zn
geschonken aan vice-admiraal J.A. Zoutman, met een concept van diens antwoord 1782.
Nummer: 1133
’Lauwerbladen voor de Zonen der Vrijheid’ deel II, getekend door Pieter Blussé. 1782.
Nummer: 1134
Niet beëindigd dictaat Scheepsbouw door oud-commandant G. Doncker 1878.
Nummer: 1135
Album met handtekeningen van de schenkers van het tegel-tableau aangeboden aan mr. H.S.
van Lennep bij zijn 50-jarig jubileum als Commissaris van de Kweekschool [Vaderlandsch fonds].
1907. Nummer: 1136
Album met oorkonde en namen van de reünisten bij de aanbieding van een geschenk in geld
groot f 6.500.- als bijdrage in de kosten van de vergroting en inrichting van de recreatiezaal,
d.d. 28 februari 1914 [Vaderlandsch Fonds].
Nummer: 1141
Diverse stukken; mankeert Wapen van de l’Hommel [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de
aanvulling 2000 gevoegd; zie inv.nr. 515].
Nummer: 1143
Concept-catalogus preciosa [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de aanvulling 2000 gevoegd;
zie inv.nrs. 652-654].
Nummer: 1144
Album met de namen van oud kwekelingen die hebben bijgedragen aan het cadeau bij de herdenking van het 150-jarig bestaan van de Kweekschool (bijdrage in de kosten voor herbouw
van het oefenschip) 1935.
Nummer: 1147
Gedicht van Comm. Lublil bij gelegenheid van de herdenking van de Slag bij Doggersbank, na
het herstel der Kweekschool, op 6 Augustus 1814. [waarschijnlijk – zonder nummer – bij de
aanvulling 2000 gevoegd; zie inv.nr. 309].
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1 Vaderlandsch fonds ter aanmoediging van ’s lands zeedienst
1.1 Stukken van algemene aard
1.1.1 Vergaderstukken
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1.1.1.1 Commissarissen te Amsterdam
1 Extracten uit acten en resoluties van Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds betreffende samenvoeging van het Amsterdamse en Haarlemse
Fonds en de mogelijkheden tot bevordering van de zeedienst 1781 - 1786
1 katern
2-3 Minuten van resoluties van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds
1781 - 1787 2 banden
2 - 1781 - 10/10/1785
3 - 24/10/1785 - 1787
4-12 Register op de notulen der vergaderingen van Commissarissen van het
Vaderlandsch Fonds te Amsterdam 1781 - 1960 8 delen
Tot en met 1827 wordt verwezen naar de nummers van de delen der notulenboeken. Vanaf 1828 wordt verwezen naar de data der vergaderingen.
4 - 1781 - 1811
5 - 1813 - 1827
6 - 1828 - 1854
7 - 1855 - 1880
8 - 1881 - 1893
9 - 1894 - 1917
10 - 1918 - 06/1932
11 - 07/1932 - 1949
12 - 1950 - 1960
13-50 Notulen der vergaderingen van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds
te Amsterdam 1781 - 1933 38 delen
In de vergadering van 9 juni 1932 is besloten de vergaderingen te splitsen
in een internaat en huishoudelijke vergadering en een onderwijsvergadering
in verband met de aanwezigheid van een Gemeentelijke gedelegeerde
13 IA 1781 - 10/10/1785
14 II 24/10/1785 - 1787
15 III 1788 - 1789
16 IV 1790 - 1791
17 V 1792 - 1793
18 VI 1794 - 1796
19 VII 1797 - 1800
20 VIII 1801 - 1804
21 IX 1805 - 1807
22 10 1808 - 1811
23 11 1813 - 1816
24 12 1817 - 1819
25 13 1820 - 1821
26 14 1822 - 1823
27 XV 1824 - 1827
28 XVI 1828 - 1830
29 XVII 1831 - 06/1833
30 XVIII 07/1833 - 06/1836
31 XIX 07/1836 - 05/1839
32 XX 06/1839 - 06/1842
33 XXI 07/1842 - 06/1846
34 XXII 07/1846 - 1850
35 XXIII 1851 - 1854
36 XXIIII 1855 - 06/1859
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37 XXV 07/1859 - 1864
38 XXVI 1865 - 1870
39 XXVII 1871 - 1875
40 XXVIII 1876 - 17/09/1879
41 XXIX 24/09/1879 - 05/02/1884
42 XXX 26/02/1884 - 07/1888
43 XXXI 08/1888 - 06/02/1894
44 XXXII 20/02/1894 - 06/1899
45 XXXIII 07/1899 - 09/09/1904
46 XXXIV 30/09/1904 - 1909
47 XXXV 1910 - 04/1915
48 XXXVI 05/1915 - 11/03/1920
49 XXXVII 25/03/1920 - 07/1926
50 XXXVIII 09/1926 - 1933
51 Specimina van convocatiebiljetten voor algemene vergaderingen van het
Vaderlandsch Fonds 1784 - 1786 1 omslag
De convocatiebiljetten uit 1784 - 1786 zijn in tweevoud
52-55 Notulen der onderwijsvergaderingen 1932 - 1950 4 delen
52 40 07/1932 - 1936
53 41 1937 - 13/04/1942
54 42 23/04/1942 - 02/1949
55 44 03/1949 - 05/1950
56-57 Notulen der internaat en huishoudelijke vergaderingen 1933 - 1950 2 delen
56 XXXIX 06/1933 - 10/1945
57 43 11/1945 - 05/1950
58-62 Notulen van de internaat-, huishoudelijke- en onderwijsvergaderingen, met
agenda’s en bijlagen 1950 - 1980 4 omslagen
58 - 06/1950 - 1959 1 pak
59 - 1960 - 1964
60 - 1965 - 1969
61 - 1970 - 1976
62 - 1977 - 1980
1.1.1.2 Commissarissen te Haarlem
63-65 Notulen der vergaderingen van commissarissen te Haarlem 1781 - 1942 3
delen
Vanaf april 1943 zijn de vergaderingen van de Amsterdamse en Haarlemse
Commissarissen samengevoegd en wordt uitsluitend in Amsterdam vergaderd.
63 I 1781 - 1818
64 II 1819 - 05/1924
65 III, met ingeplakte krantenartikelen 06/1924 - 03/1942
1.1.1.3 Dagelijks bestuur
66 Aantekeningen van bijeenkomsten van het dagelijks bestuur, met bijlagen
1955 - 1962 1 omslag
1.1.2 Correspondentie
1.1.2.1 Correspondentie van Commissarissen te Amsterdam
67 Ingekomen brieven van Commissarissen te Haarlem 1781 - 1795 1 pak
Na 1795 worden de brieven van het Vaderlandsch Fonds te Haarlem
gevoegd bij de serie ingekomen brieven; zie inventarisnummers 71-207
68-214 Ingekomen brieven, chronologisch geordend 1781 - 1951 147 pakken
68 - 1781 - 1789
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69 - 1790 - 1791
70 - 1792 - 1795
71 - 1796
72 - 01/1797 - 08/1797
73 - 09/1797 - 12/1797
74 - 01/1798 - 05/1798
75 - 06/1798 - 12/1798
76 - 1799
77 - 1800
78 - 1801
79 - 1802
80 - 1803
81 - 1804
82 - 1805
83 - 1806
84 - 1807
85 - 1808
86 - 1809
87 - 1810
88 - 1814
89 - 1815
90 - 1816
91 - 1817
92 - 1818
93 - 1819
94 - 1820
95 - 1821
96 - 1822
97 - 1823
98 - 1824
99 - 1825
100 - 1826
101 - 1827
102 - 1828
103 - 1829
104 - 1830
105 - 1831
106 - 1832
107 - 1833
108 - 1834
109 - 1835
110 - 1836
111 - 1837
112 - 1845
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113 - 1846
114 - 1847
115 - 1848 - 1851
116 - 1852
117 - 1853
118 - 1854
119 - 1855
120 - 1856
121 - 1857
122 - 1858
123 - 1859
124 - 1860
125 - 1861
126 - 1862
127 - 1863
128 - 1864
129 - 1865
130 - 1866
131 - 1867
132 - 1868
133 - 1869
134 - 1870
135 - 1871
136 - 1872
137 - 1873
138 - 1874
139 - 1875
140 - 1876
141 - 1877
142 - 1878
143 - 1879
144 - 1880
145 - 1881
146 - 1882
147 - 1883
148 - 1884
149 - 1885
150 - 1886
151 - 1887
152 - 1888
153 - 1889
154 - 1890
155 - 1891
156 - 1892
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157 - 1893
158 - 1894
159 - 1895
160 - 1896
161 - 1897
162 - 1898
163 - 1899
164 - 1900
165 - 1901
166 - 1902
167 - 1903
168 - 1904
169 - 1905
170 - 1906
171 - 1907
172 - 1908
173 - 1909
174 - 1910
175 - 1911
176 - 1912
177 - 1913
178 - 1914
179 - 1915
180 - 1916
181 - 1917
182 - 1918
183 - 1919
184 - 1920
185 - 1921
186 - 1922
187 - 1923
188 - 1924
189 - 1925
190 - 1926
191 - 1927
192 - 1928
193 - 1929
194 - 09/1929 - 08/1930
195 - 09/1930 - 08/1931
196 - 09/1931 - 08/1932
197 - 09/1932 - 08/1933
198 - 09/1933 - 08/1934
199 - 09/1934 - 08/1935
200 - 09/1935 - 08/1936
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201 - 09/1936 - 08/1937
202 - 09/1937 - 08/1938
203 - 09/1938 - 08/1939
204 - 09/1939 - 08/1940
205 - 09/1940 - 08/1941
206 - 09/1941 - 08/1942
207 - 09/1942 - 08/1943
208 - 09/1943 - 08/1944
209 - 09/1944 - 08/1945
210 - 09/1945 - 08/1946
211 - 09/1946 - 08/1947
212 - 09/1947 - 08/1948
213 - 09/1948 - 08/1949
214 - 1949 - 1951
215-272 “Kopieboeken”, registers van afschriften van uitgaande brieven, met index 1781 - 1955 59 delen
In enkele jaren komt een overlap van een aantal dagen voor: 15 - 17
februari 1907; 20 - 24 juli 1917 en 10 - 14 maart 1921. Om een bepaalde
brief te vinden, moet dan in twee delen gekeken worden
215 - 1781 - 1790
216 - 1791 - 16/03/1797
217 - 18/03/1797 - 14/06/1800
218 - 1807
219 - 22/07/1807 - 08/1816
220 - 09/1816 - 08/02/1821
221 - 09/02/1821 - 29/07/1825
222 - 1835
223 - 01/1836 - 1841
224 - 1842 - 1852
225 - 1853 - 1863
226 - 1864 - 09/07/1874
227 - 10/07/1874 - 19/05/1880
228 - 22/05/1880 - 22/11/1882
229 - 23/11/1882 - 26/03/1885
230 - 31/03/1885 - 08/03/1887
231 - 1889
232 - 12/1889 - 20/06/1891
233 - 1893
234 - 19/05/1893 - 08/07/1895
235 - 1898
236 - 1901
237 - 1903
238 - 1905
239 - 25/11/1905 - 17/02/1908
240 - 15/02/1908 - 11/06/1910
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241 - 1912
242 - 15/11/1912 - 04/07/1914
243 - 06/07/1914 - 19/04/1916
244 - 25/04/1916 - 24/07/1917
245 - 20/07/1917 - 16/09/1918
246 - 20/09/1918 - 21/11/1919
247 - 1921
248 - 10/03/1921 - 29/04/1922
249 - 1923
250 - 1925
251 - 19/03/1925 - 17/09/1926
252 - 20/09/1926 - 10/05/1928
253 - 1929
254 - 1930
255 - 1931
256 - 1932
257 - 1933
258 - 1934
259 - 1935
260 - 1936
261 - 1937
262 - 1938
263 - 1939
264 - 1940
265 - 1941
266 - 1942
267 - 1943
268 - 1944
269 - 1945 - 1948
270 - 1949 - 1951
271 - 1952 - 1953
272 - 1954 - 1955
273-276 Ingekomen stukken van Commissarissen Correspondent 1782 - 1795 3
pakken
Na 1795 worden de brieven van Commissarissen Correspondent gevoegd
bij de serie ingekomen brieven; zie inventarisnummers 71-194.
273 Rotterdam, fa. Dubbeldemuts & Co 1782 - 1792
274 Overige Commissarissen Correspondent 1782 - 1795
275 Dordrecht, fa. Hoogstraten & Gevers 1789 - 1794 1 omslag
276 Rotterdam, fa. Calis & Kuypers 1791 - 1795
277 Ingekomen brieven met bijlagen van Commissarissen Correspondent te
Batavia 1783 - 1827 1 pak
278-280 Ingekomen brieven van kwekelingen 1786 - 1795 3 pakken
Na 1795 worden de ingekomen brieven van kwekelingen gevoegd bij de
serie ingekomen brieven; zie inv.nrs. 71-214.
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278 - 1786 - 1790
279 - 1791 - 1792
280 - 1793 - 1795
281 Specimina van circulaires aan Commissarissen Correspondent betreffende de kweekschool 1871 - 1943 1 omslag
282-283 Ingekomen brieven, alfabetisch geordend 1952 - 1955 2 pakken
282 A – M 1952 - 1955
283 N – Z 1952 - 1955
284-285 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissarissen
van het Vaderlandsch Fonds, alfabetisch geordend 1956 - 1964 2 pakken
284 - 1956 - 1960
285 - 1962 - 1964
286 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door E. Crone in zijn hoedanigheid
van voorzitter van het dagelijks bestuur 1959 - 1963 1 omslag
Ernst Crone is lid van het dagelijks bestuur geweest van 1955 - 1965
1.1.2.2 Correspondentie van Commissarissen te Haarlem
287-289 Stukken ingekomen bij en opgemaakt door Commissarissen te Haarlem,
met foto’s van feestelijke gebeurtenissen 1865 - 1942 3 pakken
287 - 1865 - 1890
288 - 1891 - 1915
289 - 1916 - 1942 ca.
1.1.3 (Jaar)verslagen
290 Verslagen aan de algemene vergadering van het Vaderlandsch Fonds betreffende de verrichtingen van het Fonds over het afgelopen jaar, met
conceptverslagen 1781 - 1790 1 pak
291 Verlof op een verzoek aan burgermeesteren van Amsterdam om het publiek
op 17 maart en verder jaarlijks in het Athenaeum te mogen informeren
over activiteiten van het Vaderlandsch Fonds 1788 1 stuk
292 “Verslag der verrigtingen van commisarissen over het Vaderlandsch Fonds
ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst” door J.H. van Swinden en
H. Boerrigter, gedrukt verslag waarin rekening en verantwoording wordt
afgelegd over de periode die leidde tot. . . 1813 1 deel
In tweevoud.
293 “Boek met Rekening & Verantwoording benevens Eenige aanspraken”,
register waarin de jaarverslagen zijn opgetekend en enkele toespraken bij
bijzondere gelegenheden uitgesproken 1835 - 1865 1 deel
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.1 Oprichting en organisatie
294 Stukken betreffende de oprichting van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst 1781 - 1783 ca. 1 pak
295 Exemplaren van de Rotterdamsche Courant met een verslag van de
eerste algemene vergadering, gehouden in het Sint Pieters Gasthuis te
Amsterdam en een exemplaar van de Amsterdamsche Courant met een
bericht over de oprichting van de Kweekschool voor de. . . 1781 - 1785 2
stukken
296 Orders wegens het houden van vergaderingen van Commissarissen over
het Vaderlandsch Fonds 1791 - 1818 1 omslag
1791 (3x), 1814 (3x) en 1818 (4x, waarvan 3x gedrukt)
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297 Stukken betreffende het concordaat tussen het Vaderlandsch Fonds en
het hoofdbestuur van het ’Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van
den gewapenden dienst in de Nederlanden’, teneinde de nood te lenigen
van slachtoffers van oorlogsgeweld 1817 - 1818 1 omslag
298 Stukken betreffende het voldoen aan een verordening d.d. 28 februari 1941, teneinde te komen tot een herordening van niet-commerciële
verenigingen en stichtingen 1940 - 1943 1 omslag
299 “Acte van vereeniging geslooten tusschen Commissarissen wegens Amsterdam en Haarlem” op 29 juli 1782, transcriptie 1954 ca. 1 stuk
300 Stukken betreffende het regelen van de overgang naar een Stichting voor
het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst in
overeenstemming met de Wet op Stichtingen 1956, met concept stichtingsakte 1958 - 1959 1 omslag
301 Reglement op het bestuur van het Vaderlandsch Fonds d.d. 3 december
1781, getypte transcriptie, met drie doorslagen s.d. 1 omslag
1.2.2 Bestuur
302 Reglement ter verkiezing van nieuwe commissarissen 1796 1 stuk
303 Lijsten met namen van Commissarissen met datum van aantreden en/of
rangorde in het College van Commissarissen 1810 - 1821 1 omslag
304 Stukken betreffende de aanstelling van Commissarissen Correspondent
te Batavia 1820 ca. 3 stukken
305 Krantenknipsels en rouwkaart betreffende het overlijden van mr. L.H.
van Lennep 1937 ca. 1 omslag
306 Toespraak op rijm, uitgesproken door ir. W.H. Kruijff, ter gelegenheid
van het jaardiner van Commissarissen [waarschijnlijk bij zijn benoeming
tot Commissaris] 1946 1 stuk
307 Adresboek van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds 1950 ca.
308 Circulaire aan Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds met voorstellen
betreffende een in te stellen dagelijks bestuur 1954 1 stuk
1.2.3 Herdenkingen, jubilea en bijzondere gebeurtenissen
309 Stukken betreffende vieringen van de slag bij de Doggersbank 1782 1888 1 omslag
310 Prent met begeleidende tekst ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum
van de overwinning op de Spaanse Armada 1888
311 Stukken betreffende de viering van het 150-jarig jubileum van het Vaderlandsch Fonds, met foto’s 1931 - 1932 1 pak
312 Stukken betreffende de uitreiking van de “De Ruytermedaille” aan P.H.
Gallé 1932 1 omslag
313 Toespraak door voorzitter E. Crone na intrede van de oorlogstoestand
1940 1 stuk
314 Stukken betreffende de oprichting en onthulling van het monument op de
binnenplaats van het kweekschoolcomplex, ter nagedachtenis van oudkwekelingen, die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen, met foto’s 1949
- 1950 1 pak
315 Minuten van brieven aan burgemeester G. van Hall van Amsterdam en
koningin Juliana betreffende het verzoek om J.J. Kruisinga, commandant van de Kweekschool, te onderscheiden bij zijn pensionering 1959 1960 1 omslag
316 Circulaire van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds aan het
bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging, waarin
dr. E. Crone voor de gouden ’De Ruytermedaille’ wordt voorgedragen,
afschrift 1965 1 stuk
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1.2.4 Financiën
1.2.4.1 Boekhouding en financiële verantwoording
317-318 Register van obligaties 1781 - 1833 2 delen
317 1781 - 1798, renteaflossingen 1781 - 1798
318 1785 - 1833, overzicht 1785 - 1833
De omslag verkeert in slechte staat
319-324 Rekening en verantwoording van het Weduwen- en wezenfonds, met
toelichting en bijlagen, goedgekeurd door de thesaurieren 1782 - 1951 4
pakken en 2 omslagen
met hiaten
319 - 1782 - 1828
320 - 1830 - 1850
321 - 1851 - 1860 1 omslag
322 - 1861 - 1866 1 omslag
323 - 1867 - 1934
324 - 1935 - 1951
325 Extracten en kopie extracten van testamenten met betrekking tot transport van obligaties 1783 ca. - 1828 ca. 1 pak
326 Stukken betreffende subsidies en vrijstellingen van belasting 1783 ca. 1828 ca. 1 pak
327 Extract uit het register van resoluties van burgemeesters en regeerders
van Amsterdam ten aanzien van het verzoek van Commissarissen van het
Vaderlandsch Fonds om vrijstelling van alle stadslasten en belastingen
en gebruik van het voormalig werkhuis. . . 1785 2 stukken
328 Extracten uit de registers van resoluties van de Staten van Holland en
West Friesland ten aanzien van het verzoek van Commissarissen van het
Vaderlandsch Fonds om subsidie voor de gereedmaking van een gebouw
als Kweekschool voor de Zeevaart, met minuut. . . 1785 - 1786 1 omslag
329-391 Rekeningen en kwitanties Kweekschoolfonds 1785 - 1850 63 pakken
329 - 1785
330 - 1786
331 - 1787
332 - 1788
333 - 1789
334 - 1790
335 - 1791
336 - 1792
337 - 1793
338 - 1794
339 - 1795
340 - 1796
341 - 1797
342 - 1798
343 - 1799
344 - 1800
345 - 1801
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346 - 1802
347 - 1803
348 - 1804
349 - 1805
350 - 1806
351 - 1807
352 - 1808
353 - 1809
354 - 1810
355 - 1814
356 - 1815
357 - 1816
358 - 1817
359 - 1818
360 - 1819
361 - 1820
362 - 1821
363 - 1822
364 - 1823
365 - 1824
366 - 1825
367 - 1826
368 - 1827
369 - 1828
370 - 1829
371 - 1830
372 - 1831
373 - 1832
374 - 1833
375 - 1834
376 - 1835
377 - 1836
378 - 1837
379 - 1838
380 - 1839
381 - 1840
382 - 1841
383 - 1842
384 - 1843
385 - 1844
386 - 1845
387 - 1846
388 - 1847
389 - 1848
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390 - 1849
391 - 1850
392 Jaarrekeningen betreffende de Kweekschool voor de Zeevaart 1785 - 1820
1 pak
393-396 Kasboeken van de Kweekschool voor de Zeevaart 1785 - 1854 4 delen
393 - 1785 - 1809
394 - 1810 - 1832
395 - 1829 - 1841
Overlap met inventarisnummer 394
396 - 1842 - 1854
397-407 Grootboeken van de Kweekschool en het Weduwen- en wezenfonds 1785
- 1957 11 delen
397 met handgeschreven blaadje waarop een aantekening staat betreffende de reden van afsluiting van het grootboek 1785 - 1805
398 - 1806 - 1826
399 - 1827 - 1832
400 - 1833 - 1876
401 - 1877 - 1899
402 - 1900 - 1917
403 - 1918 - 1929
404 - 1930 - 1938
405 - 1939 - 1949
406 - 1950 - 1954
407 - 1955 - 1957
408 Extract uit de decreten der vergadering van provisionele representanten
van het volk van Holland, waarin besloten is het Vaderlandsch Fonds
vrij te stellen van de verplichte geldnegotiatie 1795 1 stuk
409 Extracten uit resoluties betreffende de aanstelling van thesaurieren, kassiers
en veranderde uitdeling uit het Weduwen- en wezenfonds 1796 - 1885 1
omslag
410 Stukken betreffende effectenbeheer 1797 ca. - 1932 ca. 1 omslag
411 Verslagen van thesaurieren van het Weduwen- en wezenfonds voor de
vergaderingen van het Vaderlandsch Fonds 1798 - 1814 1 omslag
412 Stukken betreffende een geldleenovereenkomst tussen Commissarissen
van het Vaderlandsch Fonds en Pieter Theuniszn. 1808 - 1810 1 omslag
413-414 Staat van ontvangsten en uitgaven van Commissarissen te Haarlem 1809
- 1902 1 deel
413 “Staat van ontvangst en uitgaaf van het Kweekschool voor de Zeevaart”, overzicht van inkomsten en uitgaven van Commissarissen
te Haarlem 1809 1 stuk
414 “Nota van ontvangst en uitgaaf” van Commissarissen te Haarlem
1855 - 1902 1 deel
415 Rapporten van de Minister van Financiën op het rekest van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds, waarin verzocht wordt om vrijstelling
van de verponding van het gebouw van de Kweekschool voor de Zeevaart
1809 - 1810 2 stukken

Versie 90.2 - 8 februari 2019

949 - 21

Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. . .
416-421 Grootboeken van het Weduwen- en wezenfonds 1810 - 1954 6 delen
Wegens samenvoeging van het Weduwen- en wezenfonds met het Kweekschoolfonds per 1 januari 1952 voortgezet als journaalboek voor het Vaderlandsch Fonds
416 - 1810 - 1829
417 - 1830 - 1883
418 - 1884 - 1918
419 - 1919 - 1935
420 - 1936 - 1949
421 - 1950 - 1954
422-428 Journaalboeken van het Weduwen- en wezenfonds 1810 - 1955 7 delen
Wegens samenvoeging van het Weduwen- en wezenfonds met het Kweekschoolfonds per 1 januari 1952 voortgezet als journaalboek voor het Vaderlandsch Fonds
422 - 1810 - 1829
423 - 1830 - 1849
424 - 1850 - 1870
425 - 1871 - 1898
426 - 1899 - 1922
427 - 1922 - 1949
428 - 1950 - 1955
429 Extracten uit de notulen van de Commissie belast met werkzaamheden
voortvloeiende uit de wet tot herstel der Nationale Schuld 1814 3 stukken
430 Extract uit de Nederlandse Staatscourant betreffende toekenning van
erflaten en legaten aan armeninrichtingen of andere gestichten 1814 1
stuk
431 Correspondentie betreffende de schenking van een buste van admiraal De
Ruyter en een jaarlijkse donatie aan de Kweekschool voor de Zeevaart
door luitenant admiraal J.H. Van Kinsbergen 1817 - 1819 1 katern
De brieven zijn samen in een omslag genaaid
432-439 Jaarrekeningen met verslag, rekening en verantwoording, balans betreffende het Kweekschoolfonds 1830 - 1951 8 pakken
432 - 1830 - 1840
433 - 1841 - 1850
434 - 1851 - 1860
435 - 1861 - 1866
436 - 1867 - 1900
437 - 1901 - 1930
438 - 1931 - 1934
439 - 1935 - 1951
440-441 Journaalboeken Kweekschoolfonds. 1833 - 1863 2 delen
440 - 1833 - 1846
441 - 1847 - 1863
442 Jaarrekeningen van het Weduwenfonds en de Kweekschool voor de Zeevaart, gearresteerd in de vergadering van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds 1845 - 1906 1 pak
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443 Inventaris van de boeken en bescheiden betreffende de administratie en
het beheer van het Vaderlandsch Fonds, ondertekend door de boekhouder,
in verband met de overdracht door de commissaris-secretaris, mr. H.S.
van Lennep, aan de boekhouder 1867 1 stuk
In tweevoud
444 Specimina van blanco formulieren, kwitanties en briefpapier van het
Vaderlandsch Fonds 1871 - 1890 1 omslag
445 Adres van Commissarissen over het Vaderlandsch Fonds aan de Tweede
Kamer der Staten Generaal houdende bezwaren tegen het wetsontwerp
tot heffing van een rentebelasting, afschrift 1880 1 stuk
In tweevoud
446 Besluit van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam tot het verstrekken van een subsidie aan de filiaalinrichting van het Koninklijk Meteorologisch Instituut te Utrecht, gevestigd in Amsterdam en voorlopig
gehuisvest in lokalen van de Kweekschool voor. . . 1881 1 stuk
447 Tekst van een schuldbekentenis aangegaan door Commissarissen van het
Vaderlandsch Fonds bij de Holland-Amerika lijn, getypt 1916 1 stuk
448-450 Rekening en verantwoording aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschap, afdeling Nijverheidsonderwijs, met begroting, bijlagen
en (vanaf 1934) een toelichting, over de periode 1922 tot en met 1961 en
begrotingen over de periode 1924 tot en. . . 1923 - 1957 3 pakken
Vanaf 1956 met een doorslag van de accountantsverklaring
448 - 1922 - 1934
449 - 1935 - 1949
De begroting voor 1936 ontbreekt.
450 - 1950 - 1957
451 Stukken betreffende subsidies ontvangen van Rijk en Gemeente in de
periode 1927 tot en met 1931 1927 - 1931 1 omslag
452 Correspondentie met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende posten op de jaarrekening 1928 - 1929 1 omslag
453 Balansboek voor het Kweekschoolfonds met Winst- en Verliesrekening,
vanaf 1952 voortgezet als balansboek van het Vaderlandsch Fonds 1932
- 1956 1 deel
454 Balansboek voor het Weduwen- en wezenfonds, vanaf 1952 voortgezet
als balansboek van het Vaderlandsch Fonds 1932 - 1963 1 deel
455-458 Stukken betreffende de jaarrekeningen van de Kweekschool voor de Zeevaart, met bijlagen en begrotingen, ter goedkeuring voor het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1934 - 1961 3 pakken
455 - 1934 - 1945 1 omslag
Van 1934 ontbreekt de begroting
456 - 1946 - 1953
De begroting 1947 ontbreekt en van de jaarrekening 1951 zijn alleen
de bijlagen aangetroffen
457 - 1954 - 1957
458 - 1958 - 1961
459 Effectenboek 1935 - 1941 1 deel
460 Stukken betreffende een geldlening door het Vaderlandsch Fonds aan het
Waterschap de Groote Y polder 1938 - 1942 1 omslag
461-462 Accountantsrapporten 1940 - 1972 2 pakken
461 - 1940 - 1955
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462 - 1956 - 1972
463 Effectenstaten, losbladig 1940 - 1945 1 omslag
464-465 Specificaties bij de jaarverslagen van het Vaderlandsch Fonds betreffende
de periode 1951 - 1957, te weten exploitatie van het internaat en diverse
rekeningenboek 1951 - 1957 2 pakken
464 - 1951 - 1954
465 - 1955 - 1957
466-467 Jaarrekeningen over de periode 1952 - 1961, met accountantsrapporten
en -verklaringen 1952 - 1961 2 pakken
466 - 1952 - 1955
467 - 1956 - 1961
468 Handleiding voor het voeren van de administratie van het Vaderlandsch
Fonds, met concept-toelichting en inhoudsopgave 1957 ca. 3 stukken
469 Jaarstukken van de Commissarissen-Thesaurieren van het Vaderlandsch
Fonds 1959 - 1968 1 pak
De jaarstukken van 1963 bevatten een afschrift van de acountantsverklaring ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap en het accountantsrapport
470 Balansboek van het Vaderlandsch Fonds 1964 - 1978 1 deel
471 Stukken betreffende een hypothecaire geldlening door het Vaderlandsch
Fonds verstrekt aan W.J. Vrolijk 1968 - 1990 1 omslag
472 Stukken betreffende een hypothecaire geldlening door het Vaderlandsch
Fonds verstrekt aan A. Diephuis 1970 - 1995 1 omslag
1.2.4.2 Beheer van de fondsen
1.2.4.2.1 Weduwen- en wezenfonds
473 Extract van een ingezonden brief betreffende steun door het Amsterdamse Fonds aan een man die drie zonen in de slag bij de
Doggersbank had verloren, gepubliceerd in de Haarlemse Courant
1781 1 stuk
474-475 Kwartaallijsten van bedeelden uit het Weduwen- en wezenfonds
1781 - 1811 2 pakken
474 - 1781 - 1783
475 - 1784 - 1811
476-479 ’Akten tot gratificatie’, overeenkomsten tot verlening van een
gratificatie aan weduwen en wezen, verminkten en hulpbehoevende
ouders van omgekomen zeelieden, met bijlagen 1781 - 1834 4 pakken
Met verwijzing naar de folionummers in inventarisnummer 480. Na
de Franse overheersing (vanaf 1814) zijn nieuwe overeenkomsten
gesloten. Op de akte wordt verwezen naar het oude folionummer
476 Nrs. 001 - 060 1781 - 1811
477 Nrs. 061 - 125 1781 - 1811
478 Overige acten tot gratificatie 1781 - 1811
479 - 1814 - 1834
480-484 Register van gratificatiebetalingen uit het Weduwen- en wezenfonds aan nabestaanden van slachtoffers van de slag bij de Doggersbank 1781 - 1940 5 delen
Na de wederoprichting van het Vaderlandsch Fonds in 1814 heeft
men nieuwe registers in gebruik genomen, met een mededeling of
de betreffende persoon ook in het oude register voorkwam en welk
bedrag deze persoon tot en met dat moment (januari 1811) had
ontvangen aan gratificatie
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480 - 1781 - 1811
481 Weduwen 1814 - 1831
482 Verminkten 1814 - 1831
483 Hulpbehoevende ouders 1814 - 1831
484 - 1895 - 1940
485-487 Rekeningen en kwitanties inzake het Weduwen- en wezenfonds,
met brieven van Commissarissen Correspondent aan het Vaderlandsch Fonds betreffende deelnemingen in het fonds en gegevens
over begunstigden van het fonds 1781 - 1843 3 pakken
met hiaten
485 - 1781 - 1812
486 - 1814 - 1827
487 - 1831 - 1843
488 Kasboek van inkomsten en uitgaven 1781 - 1866 1 deel
489 Extracten van legaten en donaties 1781 ca. - 1900 ca. 1 pak
Bevat verzegelde enveloppen; in slechte staat
490 Stukken betreffende het inzamelen van geld voor en het verlenen van
gratificaties aan vrouwen en kinderen die ten gevolge van de slag
bij Algiers weduwe of wees zijn geworden 1797 1 omslag
491 Publicatie van een decreet van het Provinciaal Committee Holland
met de bepaling dat organisaties die zijn vrijgesteld van ’s Lands
Impositiën (belastingen), verplicht worden hun behoeftigen te (laten)
kleden in stoffen en goederen die in de Bataafsche. . . 1797 1 stuk
492-497 ’Informatiën’ bij de akten tot gratificatie, geordend op folionummer van het register van gratificatiebetalingen, met bijlagen 1797
- 1837 5 pakken
Het register van gratificatiebetalingen is op te vragen met inventarisnummers 480-484. De akten tot gratificatie zelf zijn op te
vragen met inventarisnummers 476-479
492 Nrs. 002 - 050 1797 - 1809
493 Nrs. 051 - 100 1797 - 1809
494 Nrs. 101 - 150 1797 - 1809
495 Nrs. 151 - 200 1797 - 1809
496 Nrs. 201 - 265, met bijlagen van gegratificeerden die niet in de
aangetroffen registers voorkomen 1797 - 1809
497 Chronologisch geordend, zonder folionummers 1811 - 1837 1
omslag
498 Specimina van circulaires en formulieren betreffende gegratificeerden
1800 - 1879 1 omslag
499-500 Ingetrokken akten tot gratificatie, met bijlagen 1800 ca. - 1860
2 pakken
499 - 1800 ca. - 1849
500 - 1850 - 1860
501 Lijst van betalingen aan zeelieden die gewond zijn geraakt in de actie
in 1808 tussen het Nederlandse fregat “Gelderland” en het Engelse
fregat “Virginie” 1809 1 stuk
502 Lijst van verminkte zeelieden van wie de gratificatiebetalingen uit
het Weduwen- en wezenfonds uit de kas der Invaliden van de Marine
worden betaald. 1811 ca. 1 stuk
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503 Extracten uit de notulen van het Vaderlandsch Fonds ter autorisatie
aan thesaurieren tot het verrichten van betalingen aan bedeelden
en kennisgeving van het besluit geen nieuwe begunstigden in het
Vaderlandsch Fonds op te nemen 1811 1 omslag
504 Exemplaar van de Nederlandsche Staatscourant waarin een lijst is
gepubliceerd, van zeelieden die bij de slag van Algiers gewond zijn
geraakt of gesneuveld 1816 1 stuk
505 Stukken betreffende zeelieden die bij een actie in 1821 te Palembang
verminkt zijn geraakt 1822 1 omslag
506 Verzoek van het Ministerie van Marine en Koloniën om inlichtingen
omtrent de ontvangst van een gratificatie door twee weduwen 1828
1 stuk
507-508 Stukken betreffende gratificatiebetalingen aan weduwen en wezen,
verminkten en hulpbehoevende ouders na de slag bij Algiers in 1816
uit de gezamenlijke middelen van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst en het hoofdbestuur over. . . 1831
- 1940 1 deel en 1 omslag
507 Register 1831 - 1940
Met voorin de tekst van de overeenkomst uit 1817, met aanvullingen uit 1818 en 1832
508 Lijsten en toelichtingen betreffende gegratificeerden 1870 - 1934
1 omslag
509 Verzoeken om in aanmerking te komen voor een gratificatie uit het
Weduwen- en wezenfonds, met bijlagen 1862 - 1927 1 pak
510 “Reglement voor de ondersteuning van in eene actie te water in
’s Lands dienst verminkte en van betrekkingen van als voren in
voorschreven dienst gesneuvelde zeelieden uit het Vaderlandsch
Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst”, gedrukt, met. . . 1869
- 1939 1 omslag
Met duplicaten: 1869 (2x), 1890 (2x), 1897 (2x), 1905 (2x) en 1939
(2x)
1.2.4.2.2 Kweekschoolfonds
511 Intekenlijsten met donaties ten behoeve van het Kweekschoolfonds
1783 ca. - 1792 ca. 1 pak
Aangetroffen tussen de papieren van Mathijs Romswinckel, een der
oprichters van het Vaderlandsch Fonds
512-513 Register van (jaarlijkse) legaten en giften ten behoeve van de
Kweekschool voor de Zeevaart 1785 - 1854 2 delen
Er is een overlap van drie jaren tussen beide delen
512 - 1785 - 1821
513 - 1818 - 1854
514 Extract uit de notulen van de vergadering van de bewindvoerders van
de Oost Indische Compagnie, waarbij een verzoek van het Vaderlandsch Fonds om contante betaling te mogen ontvangen van een
assignatie ten behoeve van de Kweekschool wordt afgewezen. . . 1794
3 stukken
515 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Aernout
de l’Hommel de Jonge, welke ten goede komt aan de Kweekschool
voor de Zeevaart, met bijlagen 1803 - 1807 1 pak
516 Koninklijk Besluit betreffende het toekennen van subsidie aan de
Kweekschool voor de Zeevaart op voorwaarde dat een deugdelijk
financieel beheer aangetoond kan worden, met minuten van deze

949 - 26

Versie 90.2 - 8 februari 2019

Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. . .
stukken behorende bij de antwoordmemorie van het Vaderlandsch. . . 1820 - 1821 1 omslag
De memorie zelf is terug te vinden in de notulen van de vergadering
van 18 april 1821
517 Staat met opgave van inkomsten, uitgaven en samenstelling van de
bevolking van de Kweekschool [ten behoeve van de stad Amsterdam?] 1833 1 stuk
518 Bewijzen van in- en afschrijving in het Grootboek der Nationale
Schuld 1837 - 1886 1 omslag
519 Register van betalingen ten laste van het Kweekschoolfonds met
achterin een overzicht van betalingen per post- en gemeentegiro
en ontvangen gemeentesubsidies 1949 - 1952 1 deel
1.2.4.2.3 Vaderlandsch Fonds
520 Circulaire met een oproep aan alle Nederlanders om zich in te schrijven als jaarlijkse donateur van het Vaderlandsch Fonds, met inlegvel 1813 2 stukken
In tweevoud; het inlegvel is in enkelvoud aanwezig
521 Staten met overzichten van bedragen die het Fonds ter aanmoediging
en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden aan
weduwen had uitgekeerd en welke door het Vaderlandsch Fonds
aan het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de. . . 1954 1955 3 stukken
1.2.5 Eigendommen
1.2.5.1 Gebouwen en terreinen
522 Offerte voor het plaatsen van een ’secreet’ bij de ziekenzaal van de
Kweekschool voor de Zeevaart, met geschetste plattegrond 1790 ca. 2
stukken
523 Onderhandse overeenkomst tussen Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds en Henricus Beukman, pastoor van de R.K. kerk “De Pool”
te Amsterdam, waarin Beukman vergund wordt ramen te plaatsen in de
muur van het pastoorshuis dat uitkomt op de plaats van. . . 1791 1 stuk
524-550 Eigendomsakten met bijlagen, geordend op adres 1801 - 1935 18 omslagen
524 Foeliedwarsstraat 31 en 33 1934
525 Foeliedwarsstraat 39 en 41 1916
526 Foeliedwarsstraat 43, 45 1913
527 Foeliedwarsstraat 47, 49, 51 1906 - 1907
528 Foeliedwarsstraat 57, 69-71 1913
529 Foeliedwarsstraat 59 1913 2 stukken
530 Foeliedwarsstraat 61 1896
531 Foeliedwarsstraat 63, 65, 67 1817 ca. - 1865 ca. 1 pak
532 Kerregang 1935
533 Prins Hendrikkade, een terrein, kadastraal bekend onder sectie P,
nummer 1650 1901
534 Schippersgracht 8 1916
535 Schippersgracht 9 1916
536 Schippersgracht, tussen de Foeliedwarstraat en IJgracht 1873 1 pak
537 Schippersgracht (buurt U nr. 18) 1868
538 Schippersgracht (buurt U nr. 423; sectie H nr. 1915) 1873
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539 Schippersgracht (buurt U nr. 424; sectie H nr. 1914) 1872 2 stukken
540 Schippersgracht (Buijtenkant, op de hoek van de IJgracht en de
Heerengracht) 1801
541 Vrouwengang 1909 - 1913
542 Wijdegang 1818 3 stukken
543 IJgracht (Wijk U nr. 19, sectie H nr. 1912) 1805 1 pak
544 IJgracht (wijk U nr. 20) 1866
545 IJgracht (sectie H, nr. 1911) 1877
546 IJgracht, hoek Schippersgracht (sectie H, nr. 1913) 1873
547 IJgracht (buurt U nr. 19, sectie H nr. 1912) 1871 3 stukken
548 IJgracht (buurt U nr. 21) 1866 1 stuk
549 IJgracht (wijk U nr. 187, sectie H nr. 1911) 1838
550 IJgracht of Buitenkant, het vierde huis van het Schippersgrachtje,
naast het kweekschool 1801 1 stuk
551 Verzamelnota wegens werkzaamheden aan het gebouw van de Kweekschool
voor de Zeevaart, met bijlagen 1813 1 omslag
552 Bouwtekeningen en nota van timmer- en metselwerkzaamheden 1825 1
omslag
553 Stukken betreffende reparatiewerkzaamheden aan het gebouw van de
Kweekschool voor de Zeevaart 1857 - 1862 1 omslag
554 Bestek en voorwaarden met tekening voor de bouw van een woning in
het Kweekschoolcomplex 1860 - 1861 2 stukken
555-558 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe Kweekschool voor de Zeevaart 1866 - 1883 ca. 2 pakken
555 Plannen en ontwerpen 1876 - 1877
556 Aanbesteding, bouw en afwerking 1878 - 1883
557 De opening 1880 1 omslag
Bevat enveloppen met post- en lakzegels
558 Niet uitgevoerd ontwerp door architect W.A. Froger 1867 1 omslag
559 Vergunningen betreffende het lozen van huis- en hemelwater op het terrein van de Kweekschool 1872 - 1906 3 stukken
560 Stukken betreffende het verkrijgen van het eigendomsrecht op het Kweekschoolterrein van de gemeente Amsterdam met de bepaling dat er altijd een instituut voor de opleiding tot stuurlui gevestigd moet zijn, bij gebreke
waarvan het Vaderlandsch Fonds de. . . 1878 1 omslag
561 Stukken betreffende het post- en telegraafkantoor gevestigd in de Kweekschool
voor de Zeevaart 1878 - 1930 1 omslag
562 Afschrift van een huurovereenkomst tussen Gemeente Amsterdam en
Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds betreffende het gebruik van
de voormalige Hogere Burgerschool (HBS) voor meisjes op het Singel (bij
de Warmoesgracht 280) als Kweekschool, voor de. . . 1879 1 stuk
563 Contract betreffende de huur door het Vaderlandsch Fonds van Gemeente
Amsterdam, van een stuk gemeentegrond in de Walschutsluisgang, gelegen achter het terrein van de Kweekschool voor de Zeevaart 1881 - 1902
1 omslag
564 Toelichting van architectenbureau Springer met tekeningen na de nieuwbouw van de Kweekschool voor de Zeevaart 1882 1 omslag
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565 Overeenkomst tussen het Vaderlandsch Fonds en het bestuur van de
R.-K. Parochiekerk van de Heilige Nicolaas binnen de Veste, waarbij
het Vaderlandsch Fonds aan het bestuur van de parochie toestemming
verleend tot het aanbrengen van lichtramen met. . . 1902 1 stuk
566 Overeenkomst tussen het Vaderlandsch Fonds en de gemeente Amsterdam, waarbij het Vaderlandsch Fonds de gemeente toestemming verleent
tot het plaatsen van muurrozetten aan het gebouw Prins Hendrikkade
189 ter bevestiging van spandraden voor de. . . 1904 1 stuk
567 Tekening betreffende de uitbreiding van de woning van de Commandant
1907 1 stuk
568 Rapport van de Commissie van Onderwijs betreffende verbeteringen aan
het gebouw 1907 ca. 1 katern
569 Plan voor het maken van een loodsje in de tuin van het perceel Prins
Hendrikkade 187, blauwdruk 1908 1 stuk
Uitgevoerd door fa. G. Boon
570 Tekeningen betreffende de bouw en installatie van wc’s en urinoirs 1908
ca. 1 omslag
571 Bestek en voorwaarden voor de bouw van een overdekte speelplaats bij
de Kweekschool met de overeenkomst van aanbesteding 1909 2 stukken
572 Vergunningen betreffende de afsluiting van de Wijdegang en het maken
van een uitgang in de afgesloten Vrouwengang, met blauwdruk van de
uitgang en een brief van het College van Burgemeester en Wethouders
waarin het verzoek van de commandant om de. . . 1909 - 1938 1 omslag
573 Overeenkomst tussen het Vaderlandsch Fonds en J.L.A. Fernantzen betreffende het leggen van een rioolbuis in grond van de Walschutsluisgang
1909 1 stuk
574 Situatietekening van het gebouwencomplex van de Kweekschool voor de
Zeevaart 1909 ca. 1 stuk
575 Stukken betreffende de aankoop van en onderhandelingen over de percelen Schippersgracht 4, 8, 9, 10, 11 1909 - 1915 1 omslag
576 Stukken betreffende de verbouwing en uitbreiding van de Kweekschool
voor de Zeevaart, met bouwtekeningen 1912 - 1914 1 pak
577-581 Huurcontracten betreffende percelen behorende tot het kweekschoolcomplex, geordend op adres 1912 - 1934 4 omslagen en 1 pak
577 Foeliedwarsstraat 1912 - 1916
578 Prins Hendrikkade 185 en 186 1933 - 1934
579 Prins Hendrikkade 187 1897 - 1922
580 Prins Hendrikkade 189 1881 - 1902 1 pak
581 Schippersgracht 8 en 9 1923 - 1932
582 Exploit betreffende aanzegging van verantwoordelijkheid voor mogelijke
schade na de sloop van de percelen Foeliedwarsstraat 45-47 te Amsterdam 1913 1 stuk
583 Vergunning tot het plaatsen van een electrische liftinstallatie met begeleidend schrijven 1914 2 stukken
584 Plattegrond van de Kweekschool ten behoeve van de plaatsing van een
centraal verwarmingssysteem 1914 1 stuk
585 Rapport door de Commandant met suggesties voor aanpassingen en verbeteringen van de Kweekschool na de uitbreidingsverbouwing 1916 1
stuk
586 Stukken betreffende de aansluiting op het gemeentelijke waterleidingnet
van het perceel Prins Hendrikkade 187 en de levering van water 1916 1920 1 omslag
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587 Tekeningen ten behoeve van een verbouwing van de begane grond van
de Kweekschool, blauwdrukken 1917 2 stukken
588 Tekeningen betreffende de bouw van een kegelbaan 1919 2 stukken
589 Tekeningen van de verbouwing van enkele deuren en ramen, blauwdruk
1920 2 stukken
590 Vergunning tot het plaatsen van een inrichting tot het omvormen van
electrische stroom, verleend door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam aan het Bestuur van de Kweekschool voor de Zeevaart, ten
dienste van het onderwijs 1921 1 stuk
591 Tekeningen betreffende verbouwingswerkzaamheden aan schoorsteen en
zolder en de bouw van kasten, blauwdrukken 1929 3 stukken
592 Tekening van de binnenplaatsen van de Kweekschool voor de Zeevaart,
blauwdruk 1930 1 stuk
593 Tekening betreffende de verbouwing van de kamer van de directeur,
blauwdruk 1932 1 stuk
594 Stukken betreffende meubileuring van de Kweekschool 1932 - 1939 1
omslag
595 Verslag van de Rijksgebouwendienst ten behoeve van de huurberekening
voor de Kweekschool voor de Zeevaart 1932 1 stuk
596 Huurcontract betreffende de Kerregang, met 2e concept uit 1917 van
het daaraan voorafgaande besluit tot verhuur en afsluiting van de Kerregang door College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
in tweevoud 1917 3 stukken
597 Stukken betreffende een verbouwing en uitbreiding van de Kweekschool
1934 - 1937 1 pak
598 Stukken betreffende stroomlevering aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1937 - 1938 1 omslag
599 Bouwtekeningen van de dienst der Publieke Werken te Amsterdam betreffende verbreding van de Prins Hendrikkade 1938 2 stukken
600 Overzicht van kadastrale gegevens en overzichtskaart van de percelen die
het Vaderlandsch Fonds in eigendom heeft, met begeleidend schrijven,
ingekomen bij H. Kallenborn 1941 1 omslag
601 Lijst van werkzaamheden ten behoeve van de bouw van een schuilkelder
voor de Kweekschool van de Zeevaart, met bouwtekening in blauwdruk
1941 2 stukken
602 Specificatie bij het taxatierapport betreffende de gebouwen die het Vaderlandsch Fonds in eigendom heeft 1947 1 stuk
603 Stukken betreffende de reparatie van de verwarmingskelder 1949 1 omslag
604 Tekening van de herstelwerkzaamheden aan de dakbedekking 1950 ca.
1 stuk
605 Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan het Kweekschoolcomplex 1950 - 1954 1 pak
606 Stukken betreffende de beëindiging van de huurovereenkomst en de verkoop
van het pand Charlotte van Montpensierlaan 58 te Amstelveen door het
Vaderlandsch Fonds, met een taxatierapport uit 1960 betreffende de huurwaarde 1960 - 1974 1 omslag
607 Plattegrond van het gebouwencomplex van de Kweekschool voor de Zeevaart en zijn omgeving, met het tracé van de IJ-tunnel in kleur 1960 ca.
1 stuk
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608 Stukken betreffende een verbouwing in verband met de fusie tussen de
Kweekschool voor de Zeevaart en de Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis 1961 - 1971 1 pak
609 Stukken betreffende de verpachting van grond en gebouwen, kadastraal
bekend Gemeente Wieringermeer, sectie C. 202/8, 210/13, 215/6, 262,
272/74 door het Vaderlandsch Fonds en uiteindelijke verkoop aan het
Gereformeerd Weeshuis te Medemblik 1961 - 1980 1 omslag
610 Stukken betreffende aansprakelijkstelling van de Gemeente Amsterdam,
dienst Publieke Werken door het Vaderlandsch Fonds, teneinde het Vaderlandsch Fonds te vrijwaren voor schade ontstaan aan het pand Foeliedwarsstraat 31, eigendom van het Vaderlandsch. . . 1963 1 omslag
611 Taxatierapport van het gebouwencomplex van de Kweekschool voor de
Zeevaart en het internaat, gelegen aan de Prins Hendrikkade 189 en 190,
Schippersgracht 1, 2, 3, 8, 9 (gedeeltelijk) en Foeliedwarsstraat 67 te
Amsterdam 1970 1 stuk
De bijbehorende bijlage van vijf plattegronden is niet aangetroffen
612 Stukken betreffende de verhuur door het Vaderlandsch Fonds aan de
Stichting Hogere Zeevaartschool van een gedeelte van het gebouwencomplex aan de Prins Hendrikkade 189-190, Schippersgracht 1, 2, 3, 8
en 9 (gedeeltelijk) en Foeliedwarsstraat 67 en 27 1972 - 1977 1 omslag
De tekeningen ontbreken
613-615 Stukken betreffende een verbouwing van de Kweekschool voor de Zeevaart 1980 - 1985 1 pak en 1 omslag
613 Stukken betreffende de verbouwing van het perceel Prins Hendrikkade
189 tot HAT-eenheden 1980 ca. - 1985
614 Album met foto’s van de verbouwing van de Kweekschool voor de
Zeevaart en de feestelijke opening na voltooiing van de verbouwing
1984 ca. 1 deel
615 Foto’s van de verbouwing 1984 ca.
Afkomstig uit inventarisnummer 614
616 Stukken betreffende de restauratie van het hoofdgebouw van het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart 1986 - 1987 1 omslag
617 Tekening van de verbouwing van de eetzaal van de kweekschool, blauwdruk, blad 1 behorende bij bestek 669 s.d.
618 Plan van de verbouw van de recreatiezaal van de Kweekschool voor de
Zeevaart, blad 1 behorende bij bestek 684, blauwdruk en transparant
s.d. 3 stukken
Blauwdruk in tweevoud
619 Vergunning van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam betreffende de verbouwing van de eerste en tweede verdieping van het perceelgedeelte
Prins Hendrikkade 190 tot leslokalen en leraarskamer en ziekenzalen, met
tekeningen in blauwdruk s.d. 3 stukken
De set tekeningen is onvolledig
620 Plattegrond van een gedeelte van de kweekschool waarop door het Vaderlandsch Fonds aangekochte en te koop staande percelen zijn aangegeven
s.d. 1 stuk
621 Album, losbladig, met een fotoreportage van (gevel)details ten behoeve
van restauratiewerkzaamheden s.d. 1 omslag
622 Schematische tekening van de afsluitkranen van de waterleiding in de
Kweekschool en de woning van de Commandant, papier en inkt s.d. 1
stuk
Tekening is gescheurd
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623 Tekening met schematisch gevelaanzicht van de Kweekschool met observatieplat s.d. 1 stuk
624 Tekeningen van plattegronden van het gebouwencomplex Kweekschool
voor de Zeevaart, pen op kunststof[?] uit een serie van twaalf platen s.d.
1 omslag
Incompleet, enkel de platen 1 en 3-5 zijn aanwezig
625 Plattegronden van de Kweekschool voor de Zeevaart, transparant geplakt
op dik papier s.d. 3 stukken
626 Situatietekening van de omgeving van het gebouwencomplex van de
Kweekschool voor de Zeevaart s.d. 1 stuk
1.2.5.2 Boten en botenhuis
627 Stukken betreffende instructievaartuigen 1785 - 1935 1 omslag
628 Rekesten aan de Thesaurier van Amsterdam tot het maken van een ligplaats voor een vaartuig 1788 2 stukken
629 Stukken betreffende de verhuur van een wateroppervlakte in het Oosterdok en vergunning tot het plaatsen van een kabel ter afscheiding en
beveiliging, door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam aan het
Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s Lands. . . 1862 - 1925 1
omslag
630 Beschikking van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, waarbij
aan het Vaderlandsch Fonds vergunning wordt verleend om een hek te
plaatsen voor het schuitenhuis 1893 1 omslag
631 Tekeningen betreffende de verbouwing van het schuitenhuis, blauwdrukken
en papier 1895 1 omslag
632 Stukken betreffende een optieaanvraag bij de gemeente Amsterdam voor
de bouw van een botenhuis ten oosten van het in het Oosterdok stekende
deel van de IJ-tunnel 1966 - 1967 1 omslag
633 Onderhandse akte van eigendomsoverdracht van het botenhuis aan de
Nieuwevaart 201-210 (tegenover de Kerk Wittenburggracht) van het
Vaderlandsch Fonds aan Werf ’t Kromhout 1993 1 stuk
634 Gedicht ter gelegenheid van de doop van de sloep “Trang-boelan” s.d. 1
stuk
Op 2 losse blaadjes
1.2.5.3 Inventaris, inboedel, kostbaarheden en curiosa
635 Brieven van Luitenant Admiraal Maarten Harpertszn Tromp d.d. 13
augustus 1642 en 21 februari 1643[?] aan [. . . ] Cats, Schout-bij-Nacht,
met transcripties; geschonken aan het Vaderlandsch Fonds door notaris
mr Marius van Ommeren in 1815 ter gelegenheid. . . 1642 - 1643 1 omslag
636 Lijst van stukken betreffende J.A. Zoutman en zijn familie, verzameld
of ten geschenke gekregen vanwege de rol van Zoutman in de slag bij de
Doggersbank 1642 - 1814 1 stuk
De stukken zelf zijn opgenomen als inventarisnummers 636A tot en met
636O.
636A-636E Akten van transport betreffende de hofstede Kantwijk met toebehoren en
een stuk land daarachter gelegen op het blok Schravenbroek te Reeuwijk.
1642 - 1745 5 perkamenten stukken met uithangend zegel
De inv.nrs. 636B-636E zijn retroacta bij inv.nr. 636A.
636A Akte van transport voor schout en schepenen van Reeuwijk door
Margaretha van Petkum, Johan Arnold Zoutman en Dirk Anthonij
Zoutman, weduwe en nagelaten kinderen van mr. Johan Arnold
Zoutman, in leven advocaat van het Hof van Justitie in Holland,
aan mr. . . 1745
geen scans op aanvraag, De stukken 636B tot en met 636E zijn
retroacta over de periode 1642-1721 bij deze akte van transport.
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636B Akte van transport voor schout en schepenen van Reeuwijck door
de executeurs van het testament van Pieter Kooijmans, aan mr.
Johan Arnout Zoutman, van een hofstede met toebehoren en land
gelegen op het blok Schravenbrouck te Reeuwijck en van 5 stukken. . . 1721
geen scans op aanvraag, Retroactum bij inventarisnummer 636A.
636C Akte van transport voor schout en schepenen van Reeuwijk door
Meijnard de Parceval, gouverneur van de stad Hulst, aan de broers
Jan en Pieter Coijmans, van een hofstede met toebehoren en land
gelegen op het blok Schravenbrouck te Reeuwijck, en van 3. . . 1691
geen scans op aanvraag, Retroactum bij inventarisnummer 636A.
636D Akte van transport voor schout en schepenen van Reeuwijck door
mr. Floris Cant, oud burgermeester van de stad Gouda, aan Mainaert
de Parceval, gouverneur van de stad Hulst, van een hofstede met
toebehoren en land gelegen op het blok Schravenbrouck te. . . 1674
geen scans op aanvraag, Retroactum bij inventarisnummer 636A.
636E Akte van transport voor schout en schepenen van Reewijck door
Jan Buijensen Blonck aan Maria Dircxdr. Loncq, weduwe van
Meijndert Florissen Kant, van een hofstede met toebehoren en land
gelegen in een blok genaamd Schravenbrouck. 1642
geen scans op aanvraag, Retroactum bij inventarisnummer 636A.
636F Oorkonde van stadhouder Willem III betreffende de benoeming van Jacob van der Goes tot ordinaris capiteijn van de Admiraliteit op de Maze
1690 1 oorkonde
geen scans op aanvraag
636G Akten van benoeming van advocaat mr Johan Zoutman aan verschillende gerechtshoven 1710 - 1714 3 stukken
geen scans op aanvraag
636H Extract uit het verkopingboek van onroerende goederen van de stad Rotterdam met de verkoopcondities behorende bij de buitenplaats Kantwijk
onder Reeuwijk, gekocht door J.A. Zoutman sr. 1721
geen scans op aanvraag
636I Stukken van genealogische aard 1768 - 1855 ca. 1 omslag
geen scans op aanvraag
636J Extract uit de resolutiën van de Algemene Vergadering des Oeconomischen Taks van de Hollandsche Maatschappije der Weetenschappen bepalende dat het Vaderlands Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst
een zilveren beker zal worden geschonken ter nag. . . 1785 1 stuk
geen scans op aanvraag
636K Akte van transport van de verkoop van een stuk land gelegen op het
blok Schravenbroek te Reeuwijk, door Dirk Lohoff aan Anthonij Willem
van der Mijn met bepalingen inzake het recht van op- en overpad. 1786
1 stuk
geen scans op aanvraag
636L Brief van de Agent van Finantien van de Bataafsche Republiek, ingekomen bij J.A.A. Zoutman, met een verzoek om een portret van zijn
vader J.A. Zoutman af te staan ter plaatsing in een [Nationale] heldengalerij. 1801 1 stuk
geen scans op aanvraag
636M Decreet van Louis Napoleon inzake de benoeming van J.A.A. Zoutman
tot lid van de Nationale Rekenkamer en een proclamatie van koning
Willem I inzake zijn benoeming tot lid van de Algemene Rekenkamer
1806 - 1814 2 stukken
geen scans op aanvraag
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636N Extract uit de notulen van de vergadering van commissarissen betreffende de schenking van de degen van J.A. Zoutman door diens zoon
J.A.A. Zoutman, onder de bepaling dat bij opheffing of vernietiging van
de Kweekschool, de degen wordt geretourneerd. . . 1814 1 stuk
geen scans op aanvraag
636O Afbeelding van het gedenkteken op het graf van luitenant admiraal J.A.
Zoutman in de Hervormde kerk van Geertruidenberg 1846 ca. 1 stuk
geen scans op aanvraag
637 Mededeling van vervaardiging van een medaille door Joan Georges Holtzheij,
medailleur, bestemd voor kapitein Wolter Jan Baron Bentinck, gewond
geraakt bij de slag om de Doggersbank als ’Deugdsbelooning’, in opdracht van de Ed. Mog. Zeeraad 1781 ca. 1 stuk
638 “Aan de vaderlandlievende maatschappy te Amsterdam, ter bevorderinge
der Nederlandsche Zeevaart”, gedrukte lofzang door S. Styl 1785 1
katern
639 “Op het kunstryk orgelspel van den heere Anthoni Cornelis Boursse, in
navolging van den abt Vogler; in de Nieuwezyds kapel te Amsteldam”
door M.L. Griethuizen-Carelius, gedrukt gedicht 1786 1 stuk
640 Extract uit de notulen van kerkmeesters van de Oude Kerk, betreffende
een kerkbank waarvan de inwoners van de Kweekschool gebruik maken
1793 1 stuk
641 Gedicht op de edelmoedigheid van alle vaderlanders die de zeemacht
ondersteund hebben na de zeeslag bij Algiers door L. van Ryn 1797 2
stukken
In tweevoud
642 Inventarislijsten van zaken toebehorend aan of zich bevindend in de
Kweekschool voor de Zeevaart, gecontroleerd en geparafeerd in de vergadering van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds 1811 1 stuk
en 1 katern
643 Lijst van boeken in de bibliotheek van de Kweekschool voor de Zeevaart
1827 1 stuk
644 Verslagen van de inrichting en kosten van het onderwijs vanaf de herstelling in 1814 1861 2 stukken
645 Ingekomen brief van J.F.G. Titsingh Lohman, kleinzoon van Gulielmus
Titsingh, waarin hij een zilveren troffel aanbiedt, die zijn oom Claude
Pierre Titsing heeft gebruikt bij de eerste steenlegging van het gebouw
van de Kweekschool voor de Zeevaart in 1785 1864 1 stuk
646 Stukken betreffende onderhoud van kostbaarheden van het Vaderlandsch
Fonds 1885 - 1927 1 omslag
en z.j.
647 Fac simile van brieven van J.C.J. van Speyk aan zijn nicht en een nota
aan [. . . ] Meesman 1925 - 1930 3 stukken
648 Catalogus van de bibliotheek van de Kweekschool voor de Zeevaart,
gedrukt 1928 1 deeltje
649 Ontvangstbewijzen van de matrijzen der gouden en zilveren legpenning
van de Kweekschool van de Zeevaart 1929 1 omslag
650 Ontwerpen voor een eremedaille van verdienste voor de Kweekschool
voor de Zeevaart op doorzichtig papier geplakt op karton, niet uitgevoerd
1936 3 stukken
651 Envelop geadresseerd aan H.M. de Koningin esq., p/a Kweekschool voor
de Zeevaart welke het schrijven bevatte bij een zending “Nautical Almanacs”; bewaard wegens het curieuze misverstand 1937 1 stuk
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652-654 Lijsten van kostbaarheden in het bezit van het Vaderlandsch Fonds 1940
- 1958 3 omslagen
652 “Preciosa”, inventarislijsten van kostbaarheden in het bezit van het
Vaderlandsch Fonds en de Kweekschool voor de Zeevaart, met een
tekst betreffende ontstaan en groei der verzameling kostbaarheden
aan de kweekschool geschonken 1940 ca.
Losbladig: 4 pagina’s. Wellicht onvolledig
653 Catalogus van de kostbaarheden in het bezit van het Vaderlandsch
Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst opgerigt in 1781,
2e en laatste concept, met eerdere versies 1956 - 1958 1 omslag
654 Catalogus van (reproducties van) kunstwerken die betrekking hebben
op de slag bij de Doggersbank, met aantekeningen s.d. 1 katern en
2 stukken
655 Catalogus van de bibliotheek voor leraren van de Kweekschool 1945 ca.
- 1961 ca. 1 deeltje
656 Ontvangstbevestiging van een gouden geëmailleerde hanger van de Orde
van Saint Michel betreffende de verzending ervan naar een tentoonstelling te Amboise, georganiseerd door het Musée National de la Légion
d’Honneur te Parijs door [. . . ] 1970 1 stuk
656A Stukken betreffende de diefstal van een mortier op affuit uit de Kweekschool
voor de Zeevaart. 1977 - 1978 1 omslag
657 Kranteknipsel betreffende de schenking van de sterrenwacht en bibliotheek van J.L.L. Tilanus, door zijn familie s.d. 1 stuk
658 Tekening van tafels voor de Kweekschool, transparant papier, uitgevoerd
door fa. G. Boon s.d. 1 stuk
659 Schets van een buffetkast voor de Kweekschool voor de Zeevaart s.d. 1
stuk
660 Tekening van de wandbekleding en kast met versiering, schets in kleur
s.d. 1 stuk
661 Foto’s van twee schilderijen en een sieraad s.d. 3 stukken
662 Ontwerp van het wapen van de Kweekschool voor de Zeevaart s.d. 1
stuk
1.2.5.4 Archief
663 Lijsten met archiefbescheiden van het Vaderlandsch Fonds, die betrekking
hebben op de Kweekschool 1790 - 1795 2 stukken
664 Stukken betreffende de inventarisatie van archiefbescheiden van het Vaderlandsch Fonds, klad 1885 ca. 1 omslag
665 Catalogus van het archief van het Vaderlandsch Fonds, met inhoudsopgave 1928 1 deel
666 Ingekomen brief, met bijlagen, van het hoofdbestuur over het Fonds ter
aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden betreffende in het archief van het hoofdbestuur aangetroffen stukken
betreffende samenwerking tussen beide. . . 1944 1 omslag
667 Instructie voor de archivaris 1950 1 omslag
Aangetroffen in inventarisnummer 652
668 Losbladige catalogus van het archief van het Vaderlands Fonds ter aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, met onvolledige doorslag en een plaatsingslijst en naamindex, opgesteld door het Gemeentearchief Amsterdam
1960 - 1985 1 pak
1.2.6 Personeel
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669 Instructies en reglementen voor het personeel van de Kweekschool voor
de Zeevaart, met concepten en getekende overeenkomsten 1787 ca. 1932 ca. 1 pak
670-671 Correspondentie betreffende sollicitaties naar functies aan de kweekschool
van aangenomen en afgewezen kandidaten 1831 - 1946 2 pakken
Inventarisnummer 671 bevat een inhoudsopgave
670 - 1831 - 1920
671 - 1921 - 1946
672 Brieven van sollicitanten naar de betrekking van boekhouder bij de
Kweekschool voor de Zeevaart, met lijst van de sollicitanten en één
nagekomen sollicitatie 1873 1 omslag
673 Specimina van circulaires en formulieren betreffende vacatures en de
aanname van personeel 1889 ca. - 1932 ca. 1 omslag
674 Besluit tot oprichting van een pensioenfonds, met bijlagen en een afschrift van dat besluit, met bijlagen 1896 1 omslag
675 Brief van de voorzitter van de onderwijscommissie aan de leden, betreffende een vacature bij de kweekschool 1910 1 stuk
676 Stukken betreffende salarisverhogingen voor het personeel van de Kweekschool
1911 - 1929 1 omslag
677 Besluit van de Commissie van Onderwijs betreffende een salarisregeling
voor leraren aan de Kweekschool, met bijlagen 1917 3 stukken
678 Stukken betreffende overlijden van verschillende personen, verbonden
aan het Vaderlandsch Fonds en/of de Kweekschool 1917 - 1953 1 omslag
679 Stukken betreffende een conflict tussen commandant J. Oderwald en
het hoofd van de huishouding, mejuffrouw H. Slichtenbree, ingekomen
bij Chr. Beels, voorzitter van het Vaderlandsch Fonds 1921 - 1924 1
omslag
680 Stukken betreffende klachten over de functioneren van de Commandant
van de Kweekschool voor de Zeevaart, ingekomen bij het Vaderlandsch
Fonds 1924 1 omslag
681 Stukken betreffende een geschil over uitbetaling van Kindertoeslag aan
bootslieden van de Kweekschool voor de Zeevaart 1928 - 1929 1 omslag
682 Brieven van dr. W.J.M. Engelberts, leerkracht aan de Kweekschool,
ingekomen bij de voorzitter van Commissarissen van het Vaderlandsch
Fonds, met een klacht betreffende onheuse bejegening door commandant
J. Oderwald 1929 3 stukken
683 Exemplaar van het Staatsblad nr. 556 betreffende een tijdelijke korting
op de salariëring van het personeel bij het nijverheidsonderwijs 1931 1
stuk
684 Lijst van personeelsleden van de Kweekschool voor de Zeevaart 1931 ca.
1 stuk
685 Stukken betreffende het ontslag van kleermaker [W?] Groenhart 1936 1
omslag
686 Accountantsrapport betreffende een onderzoek naar de rechtmatigheid
van de vordering van de Centrale Voorzieningen Dienst op de Kweekschool
voor de Zeevaart, met een overzicht van de opbouw van de vordering 1947
2 stukken
687 Stukken betreffende de totstandkoming van instructies voor de commandant van de Kweekschool en het hoofd van het internaat, ingekomen bij
het Vaderlandsch Fonds te Haarlem en aangetroffen in het archief van
J.J. Thöne 1949 - 1951 1 omslag
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688 Stukken betreffende de aanstelling van H. Kallenborn als administrateurboekhouder van het Vaderlandsch Fonds, ingekomen bij jhr. mr. C.C.
van Valkenburg, voorzitter van het Vaderlandsch Fonds 1950 1 omslag
689 Stukken betreffende de aanstelling van een 1e officier, belast met de
leiding van het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart 1953 1
omslag
690 Brief aan Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds betreffende een
becijfering van het invoeren van een pensioensysteem, dat gebaseerd is
op de regeling voor ambtenaren met bijlage, afschrift 1960 ca. 2 stukken
De brief is onvolledig
1.2.7 Archieven van afzonderlijke Commissarissen Correspondent
1.2.7.1 Commissarissen Correspondent in Nederland
691 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door Commissaris Correspondent
te Groningen, G.W.H. de Vriese 1797 - 1809 1 omslag
692 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door Commissaris Correspondent
te Leiden, H.G. de Bruijn Kops 1870 - 1885 1 omslag
693 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door Commissaris Correspondent
te Leiden, G. Gerlings 1886 - 1935 1 pak
694 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door mr. J.F.Th. van Valkenburg
1927 ca. - 1942 ca. 1 omslag
695 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door Commissaris Correspondent
te Oegstgeest, F.H. Sobels 1935 - 1961 1 omslag
1.2.7.2 Commissarissen Correspondent te Batavia
696 Minuut van een verslag van de oprichting en staat van de kweekschool
te Samarang te Java, Nederlands-Indië 1788 1 katern
697-698 Stukken betreffende de inzameling van gelden voor de marinescholen te
Amsterdam en Samarang te Nederlands-Indië, ingenaaid 1801 - 1833 2
pakken
697 - 1801 - 1817
698 - 1830 - 1833
699-700 Ingekomen brieven bij Commissarissen Correspondent te Batavia, ingenaaid 1817 - 1834 2 pakken
699 - 1817 - 1834
700 - 1867 - 1899
701-703 Minuten van uitgaande brieven, ingenaaid 1820 - 1834 3 pakken
701 - 1820 - 1826
702 - 1829 - 1832
703 - 1833 - 1834
1.2.8 Beheer van de Kweekschool voor de Zeevaart
1.2.8.1 Stukken betreffende vergaderingen
704 Brief van het Vaderlandsch Fonds aan Commissarissen van de Kweekschool
voor de Zeevaart met een verzoek tot wijziging van dag waarop gewone
vergaderingen gehouden worden, met berichtgeving door de afzonderlijke
commissarissen of ze daar wel of niet mee. . . 1910 1 stuk
705 Notulen van de vergaderingen van de commissie van onderwijs 1919 1936 1 deeltje
1.2.8.2 Correspondentie van het bestuur c.q. de commandant als vertegenwoordiger van het bestuur
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706-718 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de commandant 1919 - 1968
9 omslagen
706 - 1919 1 pak
707 - 1937 - 1938 1 pak
708 - 1949 - 1950
709 - 1956 1 pak
710 - 1957 1 pak
711 - 1958
712 - 1961
713 - 1962
714 - 1963
715 - 1964
716 - 1965
717 - 1967
718 - 1968
719-722 Correspondentie met de inspecteur voor het Nijverheidsonderwijs van
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1919 - 1955
3 pakken
719 - 1919 - 1929
720 - 1930 - 1944
721 - 1945 - 1953
722 - 1954 - 1955 1 omslag
723-726 Correspondentie met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1925 - 1955 4 pakken
723 - 1925 - 1944
724 - 1945 - 10/1949
725 - 11/1949 - 08/1952
726 - 09/1952 - 1955
727-729 Register van ingekomen en uitgaande brieven 1927 - 1951 3 omslagen
727 - 1927 - 1929
728 - 1930 - 08/1934
729 - 09/1934 - 1951
730 Ingekomen mededelingen en circulaires van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de Kweekschool van de
Zeevaart, met reacties en vanaf 1942 een inhoudsopgave 1931 - 1955 1
pak
731 Alfabetische klapper op het register van ingekomen en uitgaande brieven
vanaf 1934 1934 - 1955 1 pak
732 Ingekomen agenda’s en notulen van de vergaderingen van directeuren
van de Zeevaartscholen en scholen voor scheepswerktuigkundigen 1946
ca. - 1967 1 pak
In de loop van 1960 is de naam veranderd in vergadering van directeuren
van Hogere Zeevaartscholen
733 Stukken betreffende de Vereniging van Middelbare Scholen voor de Zeevaart in Nederland 1950 ca. - 1959 1 pak
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734 Correspondentie van de Commandant met de Raad van Bestuur voor de
Zeevaart betreffende de verstrekking van beurzen aan kwekelingen 1956
- 1963 1 pak
735 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Commandant betreffende
de Vereniging van Hogere Zeevaartscholen in Nederland 1960 - 1964 1
omslag
736 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Commandant betreffende
de Vereniging van Directeuren van Scholen voor Middelbaar Nijverheidsonderwijs 1960 - 1964 1 omslag
737 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Commandant betreffende
de Vereniging van Hogere Technische scholen 1961 - 1964 1 omslag
738 Stukken betreffende de Kweekschool voor de Zeevaart ingekomen bij of
opgemaakt door E. Crone, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het
bestuur van het Vaderlandsch Fonds 1961 - 1973 1 pak
1.2.8.3 (Jaar)verslagen
739 Jaarverslagen van de Kweekschool voor de Zeevaart 1920 - 1957 1 omslag
740 Jaarverslag van de Commandant van de Kweekschool 1930 1 stuk
1.2.8.4 Oprichting, organisatie en bestuur
741 Stukken betreffende de oprichting van de Kweekschool voor de Zeevaart
1784 - 1786 ca. 1 omslag
742 Reglement op het bestuur van de kweekschool, ondertekend origineel
met concept 1785 2 stukken
en z.j.
743-746 Reglement- en instructieboeken 1785 - 1914 4 delen
met hiaten
743 - 1785 - 1797
744 - 1837 - 1862
745 - 1865 - 1885
746 - 1886 - 1914
747 Rapport betreffende een verbetering van het verbandschrift voor kwekelingen 1807 1 katern
748 Stukken betreffende de opheffing van de Kweekschool voor de Zeevaart
door Napoleon Bonaparte en het herstel door koning Willem I 1810 1814 1 omslag
749 Reactie van [A.E. Tromp] op een nota van L. Zegers Veeckens betreffende
hetgeen over de Kweekschool voor de Zeevaart wordt medegedeeld in
het verslag van de Commissie voor het Zeewezen van den Staat 1853 1
katern
750 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door een Commissie ad hoc betreffende een reorganisatie van de Kweekschool voor de Zeevaart 1856 1859 1 omslag
751 Agenda’s van vergaderingen van het bestuur van de Kweekschool voor
de Zeevaart 1890 - 1920 1 omslag
752 Brochure van de Kweekschool voor de Zeevaart, getiteld: “Jaarverslag
en kort overzicht van de Kweekschool voor de Zeevaart” 1930 ca. 1
katern
753 Stukken betreffende een door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen gewenste concentratie van het zeevaartonderwijs te
Amsterdam 1931 - 1934 1 omslag
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754 Circulaire met een voorstel tot verhoging van de bijdrage die scheepvaartmaatschappijen betalen per geplaatste kwekeling 1947 1 stuk
755 Stukken betreffende een door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschap voorgenomen samenvoeging van de Kweekschool voor
de Zeevaart en de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam 1947 - 1948 1
omslag
756 Album met voorbeelden van foto’s ten behoeve van prospectussen en
cliché’s 1962 - 1967 1 deeltje
757 Stukken betreffende de fusie van de Kweekschool voor de Zeevaart en de
Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis tot Hogere Zeevaartschool
1970 - 1971 1 omslag
758 Fotokopie van de brochure voor de werving van leerlingen voor de Hogere
Zeevaartschool te Amsterdam, losbladig 1970 ca. 1 omslag
1.2.8.5 Herdenkingen, jubilea en bijzondere gebeurtenissen
759 Stukken betreffende het bezoek van de erfstadhouder [Willem V] met
gevolg aan de Kweekschool 1790 1 omslag
760 Brochure getiteld: “Gedenkschriften betreklijk tot het Kweekschool voor
de Zeevaart”, uitgave Kweekschool. 1791 1 deeltje
761 Lijst van de personen aan wie een exemplaar van het boekje “Gedenkschriften
betreklijk tot het Kweekschool voor de Zeevaart”, is gezonden 1792 1
stuk
762 Brochure getiteld: “Aanspraak” ter gelegenheid van het wederoprichten
van de Kweekschool voor de Zeevaart, door J.H. van Swinden, gedrukt
1814 3 stukken
In drievoud
763 Stukken betreffende een bezoek van koning Willem I aan de door hem
herstelde Kweekschool 1814 1 omslag
764 “Algemeene Konst- en Letterbode”, nr. 10, met een bericht betreffende
het herstel van de Kweekschool 1814 1 stuk
Niet geheel losgesneden
765 Stukken betreffende de viering van het 50-jarig jubileum van het herstel
van de Kweekschool voor de Zeevaart 1864 1 omslag
766 Oorkonde van de 1ste steenlegging voor het nieuwe gebouw van de Kweekschool
voor de Zeevaart door Koning Willem III, duplicaat 1878 1 stuk
Het orgineel is ingemetseld in de muur van het nieuwe gebouw. Zie
inventarisnummer 653
767 Stukken betreffende het 100-jarig bestaan van de Kweekschool voor de
Zeevaart 1885 1 omslag
768 Feest-couranten en feestprogramma’s van de Kweekschool 1895 - 1950
1 omslag
Programma’s van de St. Nicolaasvieringen zijn in tweevoud aanwezig.
769 Foto van een oorkonde en twee afdrukken van een groepsfoto, aangeboden aan Henrick S. van Lennep ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum
als Commissaris van de Kweekschool voor de Zeevaart. 1907 3 stukken
De foto’s zijn opgeplakt en Ã©Ãexemplaar is met vermelding van namen van Commissarissen, leerlingen en personeel
770 Menu en een foto van een oorkonde aangeboden aan E.N. Rahusen ter
gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als Commissaris van de Kweekschool
voor de Zeevaart, opgeplakt 1908 2 stukken
771 Stukken betreffende de herdenking van het 100-jarig jubileum van het
herstel van de Kweekschool 1914 1 pak
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772 Extracten uit notulen van vergaderingen van het Vaderlandsch Fonds betreffende de aanvaarding van het beschermvrouwschap over de Kweekschool
door Koningin Wilhelmina en diverse bezoeken van de koningin aan de
Kweekschool 1915 ca. 2 stukken
773 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door Commissarissen van de Kweekschool
voor de Zeevaart bij het overlijden van commandant G. Doncker 1917 1
omslag
774 Brief met een bijlage uit 1821, ingekomen bij de Commandant van de
Kweekschool betreffende het feit dat leden van de familie Kol meer dan
honderd jaar Commissaris voor het Vaderlandsch Fonds zijn. 1921 2
stukken
775 Foto van het bezoek van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de Kweekschool voor de Zeevaart, verschenen in “De
Prins” van 23 april 1921, opgeplakt 1921 1 stuk
776 Catalogus van de jubileumtentoonstelling betreffende de opleiding tot
koopvaardij officier te Amsterdam, in tweevoud, waarvan 1 exemplaar
met opdracht van commandant J. Oderwald 1923 1 deeltje
777 Programma met feestzang ter gelegenheid van de viering van het vijfentwintig jarig huwelijksfeest van commandant J. Oderwald 1927 2
stukken
778 Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van S.P. van Eeghen als commissaris van de Kweekschool voor de Zeevaart 1928 1 omslag
779 Menu’s van jaardiners van Commissarissen van de Kweekschool voor de
Zeevaart 1933 - 1961 1 omslag
780 Krantenknipsel bij de tachtigste verjaardag van S.P. van Eeghen, Commissaris van de Kweekschool voor de Zeevaart 1933 1 stuk
781-786 Stukken betreffende het 150-jarig bestaan van de Kweekschool voor de
Zeevaart 1935 4 pakken
781 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Kweekschool voor de
Zeevaart ’De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst’
door J.C.M.Warnsinck. 1935 1 deel
782 Programma’s en overzichten van de feestelijkheden, lijsten van genodigden, teksten van toespraken en foto’s van het koninklijk bezoek
1935 1 pak
auteursrechtelijk beschermd
783 Correspondentie 1935 1 pak
784 Visitekaartjes van gasten, aanwezig bij het 150-jarig bestaan van de
Kweekschool voor de Zeevaart 1935 1 omslag
785 Ingekomen dankbetuigingen voor het gedenkboek 1935 1 pak
786 Krantenknipsels betreffende het 150-jarig bestaan van de Kweekschool
voor de Zeevaart 1935 1 pak
787 Ingekomen gelukwensen bij commandant D.H. van der Hiel ter gelegenheid van zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau en het
150-jarig bestaan van de Kweekschool voor de Zeevaart, met minuten
van reacties op de gelukwensen 1935 1 omslag
788 Tekst van een toespraak door de voorzitter van het Vaderlandsch Fonds
ter gelegenheid van de heropening van de Kweekschool na de Tweede
Wereldoorlog, met een getypt verslag van de gebeurtenissen in de Kweekschool
tijdens de oorlog 1946 2 stukken
789 Stukken betreffende het 175-jarig jubileum van de Kweekschool voor de
Zeevaart 1960 1 omslag
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790 Uitnodiging voor de receptie ter gelegenheid van het veertigjarig dienstjubileum van J.J. Kruisinga, commandant van de Kweekschool voor
de Zeevaart 1960 1 stuk
791 Krantenknipsel en een artikel in ’Ons zeewezen’ betreffende de herdenking van het 150-jarig herstel van de Kweekschool voor de Zeevaart 1964
2 stukken
792 Krantenknipsels betreffende de opening van de IJtunnel, waarvan een
feest werd gegeven in de Kweekschool voor de Zeevaart 1968 2 stukken
792A Verslag Sail-700 en de Kweekschool voor de Zeevaart. Doorslag. 1975
ca. 1 stuk
793-794 Stukken betreffende het 200-jarig bestaan van de Kweekschool voor de
Zeevaart 1985
793 Stukken betreffende de samenstelling van een overzicht van Commissarissen voor het Vaderlandsch Fonds tussen 1935 en 1985 [in
verband met het tweehonderdjarig bestaan van de Kweekschool]
1985 ca. 1 omslag
794 “Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten” door G.M.W.
Acda e.a., gedenkboek bij het 200-jarig jubileum van de Kweekschool
voor de Zeevaart 1985 1 deel
1.2.8.6 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de commandant in zijn hoedanigheid
van hoofd van de Kweekschool voor de Zeevaart
795-851 “Aanteekenswaardige zaaken en gedachtenis der voornaamste voorvallen”,
journalen van de commandant 1785 - 1967 57 delen
In de periode 1802 - 1820 is er een enkele maal een overlap van enkele
dagen tussen het ene en het volgende deel
795 - 1785 - 23/10/1786
796 - 1786 - 1788
797 - 24/09/1788 - 09/03/1790
798 - 10/03/1790 - 30/06/1791
799 - 01/07/1791 - 23/09/1792
800 - 24/09/1792 - 1793
801 - 1794 - 26/03/1795
802 - 27/03/1795 - 20/07/1796
803 - 21/07/1796 - 28/05/1798
804 - 29/05/1798 - 02/04/1800
805 - 03/04/1800 - 06/01/1802
806 - 01/01/1802 - 15/06/1803
807 - 1803 - 1805
808 - 01/01/1805 - 05/02/1806
809 - 25/03/1807 - 02/09/1808
810 - 07/09/1808 - 03/01/1810
811 - 01/01/1810 - 02/01/1811
812 - 01/01/1811 - 15/02/1815
813 - 1815
814 - 1816
815 - 1818 - 16/02/1819
816 - 17/02/1819 - 20/04/1820
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817 - 19/04/1820 - 05/09/1821
818 - 08/09/1824 - 12/04/1826
819 - 1826 - 1827
820 - 1827
821 - 06/12/1827 - 14/08/1828
822 - 06/01/1830 - 06/09/1831
823 - 07/09/1831 - 08/08/1932
824 - 09/08/1832 - 06/1833
825 - 07/1833 - 25/06/1834
826 - 26/06/1834 - 13/07/1835
827 - 14/07/1835 - 21/09/1836
828 - 22/09/1836 - 04/09/1838
829 - 05/09/1838 - 22/09/1841
830 - 1841 - 1843
831 - 26/10/1843 - 21/09/1845
832 - 22/09/1845 - 22/09/1847
833 - 23/09/1847 - 20/06/1849
834 - 21/06/1849 - 23/04/1851
835 - 24/04/1851 - 16/02/1853
836 - 17/02/1853 - 25/04/1855
837 - 26/04/1855 - 04/05/1859
838 - 05/05/1859 - 1862
839 - 1863 - 03/1868
840 - 04/1868 - 08/02/1874
841 - 09/02/1874 - 05/07/1884
842 - 1884 - 1892
843 - 1893 - 1896
844 - 1897 - 1900
845 - 1901 - 1904
846 - 1905 - 23/11/1909
847 - 24/11/1909 - 11/09/1916
848 - 12/09/1916 - 25/04/1929
849 - 26/04/1929 - 21/11/1940
850 - 22/11/1940 - 04/06/1953 1 deel en 1 stuk
Bevat een uittreksel van de gebeurtenissen op de Kweekschool
tussen 4 september 1944 en 20 juni 1945; het laatste jaar van de
Tweede Wereldoorlog en het begin van de bevrijding
851 - 05/06/1953 - 1967
852-861 “Kopieboeken”, register van afschriften van uitgaande brieven 1901 1919 10 delen
852 - 19/10/1901 - 17/09/1912
853 - 1912 - 1913
854 - 1913 - 1914
855 - 1914 - 1915
856 - 1915
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857 - 1915 - 1916
858 - 06/09/1916 - 17/05/1917
859 - 18/05/1917 - 11/03/1918
860 - 12/03/1918 - 06/12/1918
861 - 07/12/1918 - 02/01/1919
862 Correspondentie met Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds en
Commissarissen-Correspondent 1928 - 1935 1 pak
863 Handgeschreven tijdbalk van Commandanten van de Kweekschool en
[. . . .] 1935 ca. 1 stuk
864 Correspondentie met oud-kwekelingen 1946 - 1954 1 pak
Bevat voorin een lijst van de betreffende (oud-)kwekelingen
865 Lijst van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds die zee-officier
zijn geweest 1950 ca. 1 stuk
1.2.8.7 Financiën
866-874 Rekeningen en kwitanties soldijkas 1785 - 1850 9 pakken
De jaren 1812 - 1813 ontbreken wegens de Franse overheersing
866 - 1785 - 1794
867 - 1795 - 1800
868 - 1801 - 1810
869 - 1811 - 1821
870 - 1822 - 1825
871 - 1826 - 1832
872 - 1833 - 1840
873 - 1841 - 1845
874 - 1846 - 1850
875 Kasboek van contant meegegeven voorschotten of op hand ontvangen
gages 1786 - 1791 1 deel
876 Conceptinstructie voor de te voeren boekhouding van de Kweekschool
voor de Zeevaart 1788 2 stukken
z.j.
877-882 Register van afrekeningen met kwekelingen; afrekeningen van inkomsten
en uitgaven per kwekeling, met alfabetische index en journaal [?], met
achterin in chronologische volgorde een opsomming van bedragen ontvangen van en betaald aan kwekelingen 1788 - 1916 6 delen
877 - 1788 - 1795
878 - 1788 - 1800
879 - 1800 - 1827
880 - 1824 - 1853
881 - 1854 - 1898
882 - 1896 - 1916
883-888 Kasboek soldij, chronologisch geordend, met verwijzing naar de folionummers in de registers van afrekeningen met kwekelingen; zie inventarisnummers 877-882 1791 - 1916 6 delen
883 - 1791 - 1797
Rug is in slechte staat
884 - 1798 - 1820
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885 - 1842 - 1858
886 - 1859 - 26/04/1888
887 - 1888 - 1899
888 - 1899 - 1916
889 Stukken betreffende gages, door de overheid verschuldigd aan (voormalige) kwekelingen 1793 - 1836 1 omslag
890 Stukken ingekomen bij P.C. Gulcher, thesaurier voor de Kweekschool
voor de Zeevaart 1855 - 1861 1 omslag
891 Rapporten van de commandant betreffende de uitgaven voor de Kweekschool
en het internaat, met aantekeningen 1919 - 1930 1 omslag
892-906 Tabellarisch kasboek ingericht volgens de rekening en verantwoording
1932 - 1949 15 delen
892 met getekend exemplaar van de Rekening en Verantwoording en behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1932
893 met getekend exemplaar van de Rekening en Verantwoording en behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1933
894 - 1934
895 - 1935
896 - 1936
897 - 1937
898 - 1938
899 - 1939
900 - 1940
901 - 1941
902 - 1942
903 - 1943
904 - 1944 - 1945
905 - 1946 - 1947
906 - 1948 - 1949
907-910 Kasboeken uitgaven internaat 1933 - 1950
907 - 1933 - 31/12/1936
908 - 1936 - 1940
909 - 06/1940 - 11/1944
910 - 12/1944 - 1950
911-912 Kasboeken ontvangsten internaat. 1933 - 1950
911 - 1933 - 31/10/1941
912 - 1941 - 1950
1.2.8.8 Huisvesting en huishouding
913 Contracten gesloten tussen Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds
enerzijds en achtereenvolgens Regenten van het Waalse Weeshuis, broodbakker Gotliep Seegers en het Huiszittenhuis betreffende het bakken van
brood voor de Kweekschool 1785 - 1814 3 stukken
914 Offertes voor kleding 1844 2 stukken
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915 Contract tussen Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds en de Hollandsche Gazfabrijk betreffende gasleveringen 1851 - 1864 3 stukken
916 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door L. Zegers Veeckens, in zijn
hoedanigheid van voorzitter van de commissie tot den inkoop, betreffende de broodvoorziening aan het internaat 1852 ca. - 1853 ca. 1
omslag
917 Staat van de inschrijving voor de volkstelling, minuut 1859 1 stuk
918 Voedingslijst 1860 1 stuk
919 Anonieme brieven, ingekomen bij de voorzitter en de magazijnmeester
van de Kweekschool voor de Zeevaart met klachten over het reilen in de
Kweekschool voor de Zeevaart 1860 2 stukken
920 Stukken betreffende inkoop van levensmiddelen en kleding voor de Kweekschool
1860 - 1861 1 omslag
921 “Bevolking-Register”, staat van de bewoners van de Kweekschool voor
de Zeevaart 1862 1 stuk
Onvolledig
922 Getuigschriften betreffende een kleermaker in zeemansuitrustingen, I.H.
Fritz 1866 3 stukken
923 Stukken betreffende de levering van water aan de Kweekschool voor de
Zeevaart door de Duinwater-Maatschappij 1867 - 1887 1 omslag
924 Reglement van de gemeente Amsterdam, houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder gas aan particulieren geleverd mag worden 1885
1 stuk
925 Vergunning tot aansluiting op het gemeentelijk telefoonnet en een onderhandse overeenkomst betreffende het in gebruik geven van een bijzondere
telefooninstallatie 1906 - 1932 2 stukken
926 Voorlopige vergunning tot het gebruik van een verwarmingstoomketel,
verleend door de Ingenieur voor het Stoomwezen 1913 1 stuk
927 Stukken betreffende problemen met de distributie van levensmiddelen
aan de Kweekschool 1917 - 1918 1 omslag
928 Rapport over de stand van zaken van de voorraad voedingsmiddelen in
de Kweekschool en de wenselijkheid eten te betrekken uit de centrale
keuken. 1918 1 stuk
929 Register van textielvoorraden en -gebruik ten behoeve van de kleermakerij, met index 1930 - 1947 1 deel
930 Staat met overzicht van verbruikte levensmiddelen in het internaat 1947
- 07/1951 1 deel
931 Voordracht voor de Commissarissen van de Kweekschool voor de Zeevaart door Commissaris J.C. Backer Overbeek betreffende het verbeteren
van de opvoeding in het internaat 1949 1 stuk
932 Stukken betreffende een voorstel tot wijziging van de dagindeling in het
internaat 1949 - 1950 1 omslag
933-944 “Proviandboeken”, staten van de voorraad levensmiddelen in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart, per cursusjaar 1949 - 1961
12 delen
Een cursusjaar loopt van september tot en met juli van het jaar eropvolgend
933 - 1949 - 1950
934 - 1950 - 1951
935 - 1951 - 1952
936 - 1952 - 1953
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937 - 1953 - 1954
938 - 1954 - 1955
939 - 1955 - 1956
940 - 1956 - 1957
941 - 1957 - 1958
942 - 1958 - 1959
943 - 1959 - 1960
944 - 1960 - 1961
945 Menulijst 1951 - 1952 1 deeltje
946-952 “Mededelingen officieren”, dienstaantekeningen ten behoeve van en door
officieren betreffende het reilen en zeilen in het internaat 1957 - 1971 7
delen
946 - 1957
openbaar vanaf 2033
947 - 1963 - 1964
openbaar vanaf 2040
948 - 1969 - 19/05/1969
openbaar vanaf 2045
949 - 20/05/1969 - 12/11/1969
openbaar vanaf 2045
950 - 1969 - 1970
openbaar vanaf 2046
951 - 18/04/1970 - 09/1970
openbaar vanaf 2046
952 - 12/1970 - 1971
openbaar vanaf 2047
953 Staat met een overzicht van de kosten van de voeding van kwekelingen
in de periode 1957 tot en met 1962 1963 ca. 1 stuk
954-980 “Wachtboeken”, journaal van het wachtlopen, bijgehouden door de officieren van het internaat 1965 - 1999 27 delen
954 - 1965 - 04/1966
openbaar vanaf 2042
955 - 09/1966 - 01/1967
openbaar vanaf 2043
956 - 09/1967 - 02/1968
openbaar vanaf 2044
957 - 05/1968 - 10/1968
openbaar vanaf 2044
958 - 1979 - 1980
openbaar vanaf 2056
959 - 1982 - 1983
openbaar vanaf 2059
960 - 1986 - 06/1986
openbaar vanaf 2062
961 - 11/1986 - 08/03/1987
openbaar vanaf 2063
962 - 09/03/1987 - 17/07/1987
openbaar vanaf 2063
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963 - 20/07/1987 - 09/1987
openbaar vanaf 2063
964 - 1988 - 1989
openbaar vanaf 2065
965 - 1990 - 09/12/1990
openbaar vanaf 2066
966 - 10/12/1990 - 11/04/1991
openbaar vanaf 2067
967 - 12/04/1991 - 15/09/1991
openbaar vanaf 2067
968 - 16/09/1991 - 11/05/1992
openbaar vanaf 2068
969 - 12/05/1992 - 08/02/1993
openbaar vanaf 2069
970 - 09/02/1993 - 09/09/1993
openbaar vanaf 2069
971 - 1993 - 1994
openbaar vanaf 2070
972 - 25/04/1994 - 27/09/1994
openbaar vanaf 2070
973 - 1994 - 1995
openbaar vanaf 2071
974 - 1995
openbaar vanaf 2071
975 - 06/06/1995 - 20/10/1995
openbaar vanaf 2071
976 - 1995 - 1996
openbaar vanaf 2072
977 - 1996 - 1997
openbaar vanaf 2073
978 - 22/02/1997 - 16/12/1997
openbaar vanaf 2073
979 - 17/12/1997 - 02/09/1998
openbaar vanaf 2074
980 - 03/09/1998 - 1999
openbaar vanaf 2075, Band laat los
981-987 “Wachtboek portiers”, journaal van het wachtlopen, bijgehouden door
kwekelingen 1965 - 1999 7 deeltjes
981 - 1965 - 1966
openbaar vanaf 2042
982 - 1966 - 1967
openbaar vanaf 2043
983 - 1986 - 06/10/1986
openbaar vanaf 2062
984 - 1986 - 1987
openbaar vanaf 2063, Zie ook inventarisnummer 985
985 - 05/04/1987 - 12/1987
openbaar vanaf 2063
986 - 1988
openbaar vanaf 2064
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987 - 1998 - 1999
openbaar vanaf 2075
988 Orders voor het wachtlopen 1966 1 stuk
Aangetroffen in inventarisnummer 954
989 Teksten van gebeden, gebruikt in het internaat; een van de teksten is
voorzien van handgeschreven commentaar door een onbekend persoon
s.d. 1 omslag
Een avondgebed is ingelijst
1.2.8.9 Kwekelingen
1.2.8.9.1 Inschrijving en registratie
990-1006 ’Comportementboeken’, register van kwekelingen, met index
verwijzend naar de folionummers 1785 - 1971 17 delen
Van de lichting van 1971 zijn enkel de namen en personalia van
de kandidaten opgenomen in verband met de aanstaande fusie
van de Kweekschool met de Hogere Zeevaartschool van het Zeemanshuis tot Hogere Zeevaartschool Amsterdam; rapportcijfers en
gagegegevens ontbreken
990 Nrs. 0001 - 0438 1785 - 21/12/1791
991 Nrs. 0439 - 0900 22/12/1791 - 09/1802
992 Nrs. 0901 - 1700 10/1802 - 07/1819
993 Nrs. 1701 - 1908 08/1819 - 1839
994 Nrs. 1909 - 2414 1840 - 29/08/1857
Omslag beschadigd
995 Nrs. 2415 - 2934 1857 - 1889
Omslag beschadigd
996 Nrs. 2935 - 3461 1890 - 01/09/1908
In 1902 is de betekenis der rapportcijfers gewijzigd. Zie na
de index.
997 Nrs. 3462 - 3990 1908 - 1916
998 Nrs. 3991 - 4517, met losliggend krantenartikel over één van
de leerlingen 1917 - 03/09/1925
999 Nrs. 4518 - 4917 1925 - 1931
1000 Nrs. 4918 - 5440 1932 - 04/09/1939
1001 Nrs. 5441 - 5968 1939 - 1943
1002 Nrs. 5969 - 6496 1943 - 1949
openbaar vanaf 2025
1003 Nrs. 6497 - 7023 1950 - 01/09/1955
openbaar vanaf 2031
1004 Nrs. 7024 - 7521 1955 - 1960
openbaar vanaf 2036
1005 Nrs. 7522 - 8035 1960 - 1964
openbaar vanaf 2040
1006 Nrs. 8036 - 8522 1964 - 1971
openbaar vanaf 2047
1007-1010 ’Comportementboeken’, register van kwekelingen, met index,
duplicaten 1785 - 1877 4 delen
1007 Nrs. 0001 - 0950 1785 - 01/1804
1008 Nrs. 0951-1560 03/1804 - 13/06/1825
1009 Nrs. 1561-2100 1825 - 1846
Versie 90.2 - 8 februari 2019

949 - 49

Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. . .
1010 Nrs. 2101-2731 1846 - 1877
1011-1014 ’Comportementboeken’, register van kwekelingen, met index,
triplicaten 1785 - 1877 4 delen
Na 4 augustus 1877 is het schrijven van triplicaten beÃindigd.
1011 Nrs. 0001 - 1000 1785 - 10/1804
1012 Nrs. 1001 - 1550 11/1804 - 15/07/1824
1013 Nrs. 1551 - 2112 21/07/1824 - 29/08/1846
1014 Nrs. 2113 - 2731 1847 - 1877
1015-1067 “Inschrijvingsbrieven”, lijsten van aangenomen kwekelingen
per inschrijvingsdag, met bijlagen en vanaf 1949 met pasfoto van
de aspirant-kwekeling 1785 - 1969 48 pakken
Vanaf ca. 1930 zijn de stukken van Commissarissen Correspondent
als bijlage aan de inschrijvingsbrieven toegevoegd.
1015 - 1785 - 1862
1016 - 1863 - 1865
1017 - 1866 - 1872
1018 - 1873 - 1881
1019 - 1882 - 1888
1020 - 1889 - 1891
1021 - 1892 - 1894
1022 - 1895 - 1900
1023 - 1901 - 1905
1024 - 1906 - 1909
1025 - 1910 - 1913
1026 - 1914 - 1915
1027 - 1916 - 1917
1028 - 1918 - 1920
1029 - 1921 - 1922
1030 - 1923 - 1924
1031 - 1925 - 1926
1032 - 1927 - 1928
1033 - 1929
1034 - 1930 - 1931
1035 - 1932 - 1933
1036 - 1934
openbaar vanaf 2020
1037 - 1935
openbaar vanaf 2021
1038 - 1936
openbaar vanaf 2022
1039 - 1937
openbaar vanaf 2023
1040 - 1938
openbaar vanaf 2024
1041 - 1939
openbaar vanaf 2025
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1042 - 1940
openbaar vanaf 2026
1043 - 1941
openbaar vanaf 2027
1044 - 1942
openbaar vanaf 2028
1045 - 1943
openbaar vanaf 2029
1046 - 1944
openbaar vanaf 2030
1047 - 1945
openbaar vanaf 2031
1048 - 1946
openbaar vanaf 2032
1049 - 1947
openbaar vanaf 2033
1050 - 1948
openbaar vanaf 2034
1051 - 1949
openbaar vanaf 2035
1052 - 1950
openbaar vanaf 2036
1053 - 1951
openbaar vanaf 2037
1054 - 1952
openbaar vanaf 2038
1055 - 1953
openbaar vanaf 2039
1056 - 1954
openbaar vanaf 2040
1057 - 1955
openbaar vanaf 2041
1058 - 1956
openbaar vanaf 2042
1059 - 1957
openbaar vanaf 2043
1060 - 1958
openbaar vanaf 2044
1061 - 1959 1 omslag
openbaar vanaf 2045
1062 - 1962 1 omslag
openbaar vanaf 2048
1063 - 1963
openbaar vanaf 2049
1064 - 1964 1 omslag
openbaar vanaf 2050
1065 - 1965 1 omslag
openbaar vanaf 2051
1066 - 1966
openbaar vanaf 2052
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1067 - 1969 1 omslag
openbaar vanaf 2055
1068 Stukken betreffende plaatsing van kwekelingen bij de marine 1789
- 1891 1 pak
1069 Register van uitgegeven goederen aan zeevarende kwekelingen, met
handtekening voor ontvangst van de kwekeling 1792 1 deel
1070 Stukken betreffende bepalingen omtrent aanneming en opleiding
van kwekelingen. 1794 ca. - 1947 1 pak
1071 Extracten uit notulen van vergaderingen van regenten van weeshuizen
betreffende verzoeken tot het plaatsen van weesjongens in de Kweekschool
voor de Zeevaart 1795 2 stukken
1072 Register betreffende de kwaliteiten en rangen van kwekelingen 1814
- 1828 1 deel
1073 Hoofdregister van kwekelingen 1814 - 1952 1 deel
openbaar vanaf 2028
1074-1081 Register waarin werd bijgehouden welke zeereizen de kwekelingen aansluitend aan hun opleiding maakten. geordend op folionummer in de comportementboeken 1820 - 1949 8 delen
1074 Nrs. 1417 - 2068 1820 - 30/08/1845
1075 Nrs. 2069 - 2465 1845 - 1858
1076 Nrs. 2247 - 3346 30/08/1851 - 26/08/1907
1077 Nrs. 3437 - 4428 26/08/1907 - 03/09/1923
1078 Nrs. 4429 - 5429 03/09/1923 - 05/09/1939
1079 Nrs. 5430 - 6445 05/09/1939 - 05/09/1949
openbaar vanaf 2025
1080 Nrs. 6445 - 7496 06/09/1949 - 01/09/1959
openbaar vanaf 2035
1081 Nrs. 7497 - 8392 01/09/1959 - 18/08/1969
openbaar vanaf 2045
1082-1083 Algemeen register van kwekelingen 1826 - 1850 2 delen
1082 Nrs.1395 - 1908 1826 - 1839
1083 Nrs.1909 - 2236 1840 - 1850
1084 Nominatieve lijsten van kwekelingen 1828 - 1831 2 katernen
1085 Stukken betreffende de opleiding van kwekelingen die ’voor rekening van den Lande’ opgeleid willen worden voor de Gouvernementsmarine in Nederlands-Indië 1830 - 1925 1 pak
1086 Specimina van circulaires en blanco formulieren betreffende informatie aan en inschrijving van aspirant-kwekelingen 1817 - 1961 1
omslag
1087 Advertenties door het Vaderlandsch Fonds geplaatst in kranten betreffende inschrijvingsdagen, examenuitslagen, vacatures en mededelingen van de kweekschool, uitgeknipt 1890 - 1954 ca. 1 omslag
1088 Staten van leerlingen die voortijdig ontslagen zijn wegens het niet
kunnen volgen der lessen of meerdere malen doubleren in de periode
1890 tot en met 1920 1920 ca. 2 stukken
1089 Stukken betreffende de wijziging van de bepalingen voor de aanneming en opleiding van kwekelingen, ingekomen bij Commissaris
Beels 1922 - 1926 3 stukken
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1090-1102 ’Rapportboeken’, register van kwekelingen waarin misdragingen en de opgelegde straffen werden opgetekend, geordend per cursus per kwekeling, met index 1927 - 1971 13 delen
1090 - 09/1927 - 06/1932
1091 - 09/1931 - 06/1938
1092 - 09/1937 - 06/1942
1093 - 09/1940 - 05/1947
openbaar vanaf 2023
1094 - 09/1947 - 05/1952
openbaar vanaf 2028
1095 - 09/1950 - 06/1955
openbaar vanaf 2031, Bevat een index per cursusjaar per klas
1096 - 09/1953 - 06/1958
openbaar vanaf 2034, Bevat een index per cursusjaar per klas
1097 - 09/1956 - 11/1961
openbaar vanaf 2037
1098 - 09/1959 - 06/1962
openbaar vanaf 2038
1099 - 09/1960 - 05/1964
openbaar vanaf 2040
1100 - 11/1962 - 05/1966
openbaar vanaf 2042
1101 - 09/1964 - 03/1969
openbaar vanaf 2045
1102 - 09/1967 - 03/1971
openbaar vanaf 2047
1103 Stukken betreffende de (loopbaan)verrichtingen van kwekelingen
die in de jaren 1931 tot en met 1954 examen deden, in de eerste
twee jaren na hun examen 1931 - 1956 1 omslag
openbaar vanaf 2032
1104-1108 Inschrijvingsbrieven van afgewezen en afgekeurde kandidaten
1940 - 1945 4 pakken
1104 - 1940 - 1941
1105 - 1942
1106 - 1943
1107 - 1944
openbaar vanaf 2020
1108 - 1945 1 omslag
openbaar vanaf 2021
1109 Stukken betreffende de uitvoering van de opdracht van de Duitse
overheid tot opgave van alle personen in dienst van de overheid
en alle kwekelingen, die geheel of gedeeltelijk Joods zijn 1941 1
omslag
1110 Stukken betreffende een enquête naar aanleiding van een verzoek
om opgave van adressen door de Duitse overheid 1944 1 omslag
openbaar vanaf 2020
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1111 Register met aantekeningen van misdragingen van kwekelingen met
opgelegde straf, chronologisch geordend 1954 - 1969 1 deel
openbaar vanaf 2045, De aantekeningen in dit register werden overgenomen
in het ’Rapportenboek’, waarin per kwekeling een overzicht staat
van de overtredingen
1112-1116 Rapporten van tweede beoordelaar van kandidaten die ingeschreven willen worden voor de kweekschool 1963 - 1967 5 omslagen
Het jaartal verwijst naar het jaar van inschrijving
1112 - 1963
openbaar vanaf 2039
1113 - 1964
openbaar vanaf 2040
1114 - 1965
openbaar vanaf 2041
1115 - 1966
openbaar vanaf 2042
1116 - 1967
openbaar vanaf 2043
1117-1119 “Rapportenboek”, journaal van misdragingen van kwekelingen 1965 - 1984 3 deeltjes
De gegevens in deze rapportenboeken werden overgenomen in het
Rapportenregister (inventarisnummers 1100-1102)
1117 - 1965 - 06/11/1965
openbaar vanaf 2041
1118 - 08/11/1965 - 1966
openbaar vanaf 2042
1119 - 1984
openbaar vanaf 2060
1.2.8.9.2 Overige stukken
1120-1121 Teksten van toespraken uitgesproken bij de jaarlijkse prijsuitreikingen ter gelegenheid van het klein of groot rapport aan
kwekelingen 1786 - 1971 1 band
1120 - 1786 - 1810 1 band
1121 - 1810 - 1971 1 omslag
1122 Brieven van gezagvoerders op schepen, betreffende kwekelingen,
ingekomen bij de commandant 1789 - 1795 1 omslag
1123 Specimina van circulaires en formulieren betreffende de opleiding
van kwekelingen 1790 ca. - 1947 ca. 1 pak
1124 Verslag van de Commissie van ’t Amsterdamsch Genootschap ter
bevordering van de koepok inenting, wegens de inenting van koepokken aan enkele kwekelingen, met de verslagen van het verloop
der inenting bij de afzonderlijke kwekelingen 1804 1 omslag
1125 Extract uit de resoluties van de kerkenraad van de Hervormde
gemeente te Amsterdam, waarbij besloten is positief te beslissen,
op een verzoek van Commissarissen van de Kweekschool voor de
Zeevaart om kwekelingen toe te staan te worden aangenomen zonder. . . 1816 1 stuk
1126 Circulaire betreffende de gratis plaatsing van één kwekeling uit
hoofde van een erfbepaling, ingekomen bij Commissaris D.A. van
Heemskerck Veeckens 1868 1 stuk
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1127 Album met foto’s van kwekelingen, lokalen en gedeelten van het
kweekschoolgebouw, het oefenschip, activiteiten, reünies, etc. 1873
- 1925 1 deel
Beschadigd
1128 Album met foto’s van kwekelingen, activiteiten en de kweekschool,
met getypte, losbladige inhoudsopgave 1873 ca. - 1926 ca. 1 deel
1129 Adres van het Vaderlandsch Fonds aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal met een verzoek het wetsontwerp tot regeling van de
krijgsdienst op enkele punten aan te passen ten behoeve van de
kwekelingen 1891 1 stuk
in drievoud
1130 “Kweekschool-Gazette”, nr. 1, jrg. 0, schoolkrant 1898 1 stuk
1131 Album met foto’s van de Kweekschool voor de Zeevaart en activiteiten van kwekelingen 1900 ca. 1 deel
Tevens foto’s van een [jubileum?]viering
1132 Fotoalbum met kwekelingen, de school en activiteiten en de kweekschool
te Tandjong Priok te Nederlands-Indië 1900 ca. 1 deel
1133 Verslag met minuutverslag van het verloop van de Spaanse griep
in de Kweekschool voor de Zeevaart 1918 2 stukken
Minuutverslag is niet volledig
1134 Stukken betreffende de roodvonkepidemie in de Kweekschool voor
de Zeevaart 1919 - 1921 1 omslag
1135 Stukken betreffende de kwestie van kwekeling Barens – dr. Van
Dieren, ingekomen bij Commissaris Beels 1920 ca. 1 omslag
1136 Specimina van verlof- en zeil- en vaarboekjes voor kwekelingen 1920
ca. - 1930 ca. 1 omslag
1137 Rapport betreffende de gedragingen van kwekeling Avenarius 1922
1 stuk
1138 Stukken betreffende klachten over onrechtvaardigheden en hardvochtig optreden jegens kwekelingen door de commandant, ingekomen
bij of opgemaakt door de voorzitter van het Vaderlandsch Fonds
1924 1 omslag
1139 Rapport betreffende de keuring van stuurmansleerlingen 1926 1
stuk
1140 Stukken betreffende het proces in eerste aanleg en hoger beroep van
Jan van Gelderen tegen Het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging
van ’s Lands Zeedienst betreffende een vordering door het Vaderlandsch Fonds op Van Gelderen, voortvloeiende uit het feit. . . 1927
- 1928 1 omslag
1141 Foto van [kwekelingen in het internaat?] met in dorso het opschrift
“[. . . ] (open tram) Collectie: kw. v.d. L[?]” 1929 ca. 1 stuk
1142 Reglementen van orde 1929 - 1950 1 omslag
1143 Album met foto’s van verschillende activiteiten op de Kweekschool
1929 - 1931 1 stuk
1144 Brief met bijlage, ingekomen bij de voorzitter van Commissarissen
van het Vaderlandsch Fonds, Chr. Beels, betreffende het oneervol
ontslag van kwekeling H. Smit 1930 2 stukken
1145 Circulaires met mededelingen van de commandant aan de ouders
van kwekelingen 1934 - 1946 1 omslag
1146 Correspondentie met dr. Julius Pée inzake zijn onderzoek naar
Multatuli, betreffende Engel Douwes Dekker, oud-kwekeling van
de Kweekschool voor de Zeevaart en vader van Eduard Douwes
Dekker, met een handgeschreven aantekening betreffende dr. Pée
1935 1 omslag
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1147-1154 Correspondentie van de commandant met en betreffende kwekelingen die uit verband ontslagen zijn, geordend op het cursusjaar
waarin de betreffende kwekeling uit verband ontslagen is 1939 1948 8 pakken
Met voorin elk pak een naamlijst van de betreffende kwekelingen
1147 1940/41 1934 - 1945
openbaar vanaf 2021
1148 1939/40 1937 - 1940
1149 1939/40, zeekwekelingen 1938 - 1940
Deze kwekelingen hebben eindexamen gedaan in de jaren
1938, 1939 of 1940
1150 1941/42, gedurende het jaar uit verband ontslagen 1938 1945
openbaar vanaf 2021
1151 1941, leerlingen die de kweekschool ná het eindexamen hebben
verlaten 1938 - 1946
openbaar vanaf 2022, Na het eindexamen 1941, zijn alle kwekelingen beschouwd als ’uit verband ontslagen’, in verband met
de oorlogsomstandigheden
1152 Examen 1942 1940 - 1945
openbaar vanaf 2021
1153 Examen 1944 1941 - 1947
openbaar vanaf 2023
1154 Examen 1943 1941 - 1948
openbaar vanaf 2024
1155 “Voor en Achter”, mededelingenblad voor leerlingen op het opleidingsschip’“Calypso” van de K.N.S.M., ingekomen bij de commandant 1942 1 stuk
1156 Stukken betreffende de Nederlandse Arbeidsdienst 1942 - 1944 1
pak
openbaar vanaf 2020
1157 Voorblad van de Radiobode waarop een foto van kwekelingen van
de Kweekschool voor de Zeevaart staat, met onderschrift: “Zeeliedenin-de-dop maken eigen programma!” 1950 1 stuk
1158-1161 Correspondentie met scheepvaartmaatschappijen betreffende
de aanneming van kwekelingen en verstrekte studiebeurzen 1951 1964 3 omslagen
1158 Shell Tankers N.V. 1956 - 1964
1159 N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 1951 - 1964
1160 Holland-Amerika Lijn 1959 - 1964
1161 Overige scheepvaartmaatschappijen 1959 - 1964 1 pak
1162 Album met foto’s van kwekelingen op een schip en Commissarissen
aan een maaltijd 1964 ca. 1 deel
1163 Afbeelding van een kwekeling aan het werk in kleur, [kopie van een
schilderij? door J. Reekers?] s.d. 1 stuk
1164 Het Vaderlandsch Historiespel, bordspel gebaseerd op hoogtepunten uit de Vaderlandse geschiedenis, [ontworpen voor de Kweekschool?]
waarvan het doel is de Kweekschool voor de Zeevaart te bereiken,
met spelregels s.d. 2 stukken
1165 Modellen van insignes van de Kweekschool voor de Zeevaart in een
envelopje gericht aan H.L. van Lennep: drie in potlood en één in
lak s.d. 1 omslag
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1166 “Kweekelingenlied”, tekst door J.J. van Doesburg, oud-kwekeling
s.d. 2 stukken
In tweevoud
1.2.8.10 Onderwijs/opleidingen
1.2.8.10.1 Zeevaartonderwijs
1.2.8.10.1.1 Organisatie en inhoud van het zeevaartonderwijs
1167 Minuten van advertenties betreffende [inschrijvingsdata?], geplaatst
in verschillende couranten 1790 ca. 1 omslag
1168 Rapport betreffende een reorganisatie van het onderwijs 1807
1 katern
1169 Wet houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op
koopvaardijschepen, gebruikt ten dienste van de Kweekschool
voor de Zeevaart 1856 1 deeltje
1170 Adressen van Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds
betreffende het zeevaartkundig onderwijs aan verschillende
instanties, concepten 1870
1171 Stukken betreffende de oprichting van een herhalingsschool
1879 - 1897 1 omslag
1172 Afschrift van de resoluties betreffende eisen die aan het zicht
van zeelieden gesteld moeten worden, aangenomen tijdens een
medisch congress 1881 ca. 1 stuk
1173 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Commissie voor
reorganisatie van het onderwijs betreffende een reorganisatie
van de stuurliedenexamens 1884 1 omslag
1174 Stukken betreffende een voorstel van C. Hartsen om een voorbereidende cursus toe te voegen aan de Kweekschool 1887 1889 1 omslag
Voorstel, rapport en preadvies in tweevoud
1175 Rapporten, verslagen en staten betreffende onderwijsresultaten behaald aan andere zeevaartscholen en vooropleidingen
ter vergelijking met de behaalde onderwijsresultatein aan de
Kweekschool voor de Zeevaart 1890 - 1932 ca. 1 omslag
1176 Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende
het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp betreffende
de toelating als schipper en het aan boord daarvan in dienst
hebben van stuurlieden en machinisten waarin wordt aangesloten bij een. . . 1898 1 stuk
1177 Stukken betreffende een reorganisatie van het onderwijs 1907
1 omslag
1178 Verslagen en statistische gegevens betreffende het onderwijs
aan de Kweekschool voor de Zeevaart ten behoeve van het
Ministerie van Onderwijs, Gemeente Amsterdam en Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds 1918 - 1946 1 pak
1179-1183 Notulen van lerarenvergaderingen 1918 - 1962 5 deeltjes
1179 - 1918 - 02/1928
1180 - 07/1928 - 05/1941
1181 met bijlagen 07/1941 - 03/1951
openbaar vanaf 2027
1182 - 05/1951 - 07/1956
openbaar vanaf 2032
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1183 - 12/1956 - 1962
openbaar vanaf 2038
1184 Verzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten Generaal
betreffende een wetsontwerp tot regeling van het vakonderwijs
aan zeevaartscholen, met bijlage 1919 2 stukken
1185 Exemplaren van het Staatsblad betreffende wetswijzigingen
die verband houden met de zeevaart en het zeevaartkundig
onderwijs 1920 - 1926 1 omslag
1186 Korte uiteenzetting betreffende de inrichting van het onderwijs in verband- en ziekteleer door dr. E.A. Rodrigues Pereira,
een geschreven en een getypt exemplaar 1926 2 stukken
1187 Brochures met informatie betreffende de Kweekschool en de
opleidingen 1925 - 1927 1 omslag
1188 Stukken betreffende foto- en tekenwedstrijden 1928 3 stukken
1189 Notulen van de vergadering van de subcommissie “Zeevaartscholen” van de Commissie tot herziening der officiersopleidingen bij de zeemacht, met bijlagen en begeleidend schrijven
aan en kladantwoord van Commissaris L.H. van Lennep 1934
1 omslag
1190 Correspondentie met ouders van kwekelingen betreffende het
instellen van een 3e leerjaar 1935 - 1936 1 omslag
1191 Overzicht van de diverse opleidingen aan de Kweekschool voor
het cursusjaar 1936/37, de vereiste vooropleiding en het aantal leerlingen 1936 ca. 1 stuk
1192 Ingekomen stuk van een kapitein van Stoomvaartmaatschappij Nederland betreffende de opleiding van stuurmansleerlingen met minuut van de reactie aan de directeur van deze
stoomvaartmaatschappij 1937 2 stukken
1193 Krantenartikel van een interview met de commandant van de
Kweekschool, D.H. van der Hiel, betreffende een proef met de
praktijkopleiding van kwekelingen aan boord van een koopvaardijschip 1937 1 stuk
1194 Circulaire aan Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds
betreffende het herstel van het internaat na de Tweede Wereldoorlog, het handhaven van de opleiding 3e Stuurman Grote
Handelsvaart (A.S.) en het toelaten van externe kwekelingen
1946 1 stuk
1195 Stukken betreffende de cursus moderne navigatiemiddelen (Radarcursus) 1948 - 1950 1 pak
1196 Deelnemerslijsten voor de cursus moderne navigatiemiddelen
1949 - 1950 1 omslag
1197 Rapport van een bezoek aan zeevaartscholen in Engeland met
het doel een indruk te krijgen van de radaropleidingen aldaar
met een syllabus van een engelse radarcursus 1955 2 stukken
1198 Stukken betreffende het rendement van een tweejarige cursus
1956 1 omslag
1199 Bekendmaking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
betreffende de stabiliteit van kustvaartuigen, ingekomen bij
de Kweekschool voor de Zeevaart 1956 1 stuk
1200 Rapport betreffende de wenselijkheid van een reorganisatie
van de eenjarige theoretische opleiding tot eerste stuurman
(B.S.) door verlenging met een jaar en een verplichte, tussentijdse vaarperiode, met bijlage s.d. 2 stukken
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1.2.8.10.1.2 Leermiddelen
1201 “Nuovo trattato sulla vera rettificazione del circolo misurato
esattamente con il diametro. Utile alla trigonometria, alla
misura delle curve, e degli spazi curvilinei”, zeevaartkundig
tractaat (deel 1) en begeleidend schrijven in het Italiaans,
met. . . 1814 3 stukken
1202 Lijsten van leermiddelen aanwezig in de Kweekschool voor de
Zeevaart 1827 3 stukken
1203 “Eene manier om de breedte en den tijd te bepalen” door J.
Jonkhert, gedrukt leerboekje 1861 ca. 1 katern
1203A-1203B Zeevaartkundige tafelen, benevens eene korte verklaring van hare inrichting en haar gebruik, door D.J. Brouwer.
1896 2 delen
1203A Deel 1.
1203B Deel 2.
1204-1205 Dictaat Zeevaartkunde 1896 - 1903 2 delen
1204 - 1896 - 1897
1205 - 1902 - 1903
1206 “Submarine signalling” uitgegeven door de Submarine signal
company 1912 1 deel
1206A “Maritieme Meteorologie en Oceanografie. Leerboek voor
Koopvaardijofficieren” door P. Bossen en P. van der Zee.
Uigave van de Kweekschool voor de Zeevaart 1912 1 deel
1207 Stukken betreffende tochten met (oefen)schepen 1925 - 1950
1 omslag
1208 “Handboekje bij de practische oefeningen” door J. Oderwald,
tweede druk 1926 1 deeltje
1209 Stukken betreffende problemen rond de totstandkoming en
uitgave van het boek Zeemanschap: de “kwestie Noordraven”
1926 - 1930 1 pak
1209A “Het beladen. Een handboek over het beladen van zeeschepen,
het stuwen van lading, de vrachtberekening en de beginselen
van de stabiliteitsleer” door T.J. Noordraven, leraar aan de
Zeevaartschool. 1928 1 deel
1210 Memorandum van twee leerkrachten van de Kweekschool voor
de Zeevaart aan Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds,
betreffende het besluit van het Vaderlandsch Fonds, een door
deze leerkrachten geschreven leerboek niet in druk te doen
verschijnen, met. . . 1931 2 stukken
1210A Technisch woordenboek voor den scheepsdienst in vier talen,
met een bijvoegsel van scheepstermen Nederlandsch-Maleisch.
Uitgave van de Kweekschool voor de Zeevaart. 1931 1 deel
1211 Verslag van de besprekingen betreffende de herdruk van het
leerboek “Zeevaartkunde” van Haverkamp en Van Roon 1939
2 stukken
1212 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de commandant
van de Kweekschool voor de Zeevaart betreffende de aanschaf
van een Perry Gyroscoop 1947 - 1953 1 omslag
1213 Instructie van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het gebruik van het wippertoestel bij redding
van schipbreukelingen s.d. 1 stuk
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1.2.8.10.1.3 Resultaten en examens
1214-1215 Staten van opgeroepen kandidaten voor het examen aan
de Kweekschool 1830 - 1923 1 pak
met hiaten
1214 - 1830 1 stuk
1215 met hiaten 1875 - 1923
1216 Lijsten van kandidaten voor examens van de Kweekschool
voor de Zeevaart 1846 - 1927 1 pak
1217 Specimina van toelatingsexamens 1849 - 1908 1 omslag
De jaren 1850, 1852 - 1854, 1860, 1862, 1867 en 1871 ontbreken
1218 “Conduitestaten”, rapportages van kapiteins betreffende vorderingen en gedrag van kwekelingen tijdens hun vaartijd, met bijlagen 1851 - 1859 1 pak
1219 Stukken betreffende de regeling van het zeevaartkundig onderwijs en de stuurmansexamens. 1884 ca. - 1960 ca. 1
pak
1220 Krantenknipsel met mededeling van de kwekelingen die hun
eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd 1890 ca. 1 stuk
1221 Stukken betreffende het instellen van een schriftelijk eindexamen na de tweejarige cursus van de Zeevaartscholen, zoals
voorgesteld door de inspecteur van het Middelbaar Onderwijs
1917 - 1918
1222-1234 Stukken betreffende eind- en overgangsexamens 1920 1958 13 pakken
1222 - 1920 - 1926
1223 - 1927 - 1929
1224 - 1930 - 1931
1225 - 1932 - 1933
1226 - 1934 - 1935
1227 - 1936 - 1937
1228 - 1938 - 1939
1229 - 1940
1230 - 1941 - 1942
1231 - 1943
1232 - 1944 - 1946
openbaar vanaf 2022
1233 - 1947 - 1949
openbaar vanaf 2025
1234 - 1950 - 1958
openbaar vanaf 2034
1235 Correspondentie met de Scheepvaartcommissie inzake de herstructurering van de stuurliedenexamens in verband met bezuinigingen, met bijlagen 1924 - 1928 1 omslag
1236 Stukken betreffende het reglement voor de eindexamens van
opleidingen voor stuurmansleerling en machinistleerling 1937
- 1948 2 stukken
1237 Stukken betreffende de reorganisatie van de examenprogramma’s
1946 - 1947 1 pak
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1238 Stukken betreffende een nieuwe verdeling van de opleiding
3e stuurman Grote Handelsvaart (A.S.) en de opleiding voor
het diploma 1e stuurman (B.S.) over de Kweekschool voor de
Zeevaart en de Zeevaartschool van het Zeemanshuis; de B.S.
opleiding is een. . . 1949 1 omslag
1239 Verslag van de Rijkscommissie voor de stuurliedenexamens
over 1960, met twee doorslagen van overzichten van behaalde
resultaten per school voor zeevaartonderwijs 1961 3 stukken
en z.j.
1.2.8.10.2 Overige opleidingen
1240 Stukken betreffende de opleiding tot radiotelegrafist 1921 - 1938 1
omslag
1241-1243 Stukken betreffende de opleiding tot navigator 1930 ca. 1942 ca. 3 pakken
1241 Verslagen en rapporten, met bijlagen
1242 Examengegevens
1243 Overige 1 pak
1244-1246 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1931 - 1938 2
omslagen
1244 - 1931 - 1935 1 pak
1245 - 1936 - 08/1937
1246 - 09/1937 - 1938
1247 Correspondentie met cursisten 1933 - 1941 1 pak
1248 Krantenknipsels betreffende de opleiding tot verkeersvlieger en radiotelegrafist voor de luchtvaart met oproepen tot inschrijving voor
de opleidingen aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1934 ca. 1
omslag
en z.j.
1249 Correspondentie met en betreffende ex-cursisten 1934 - 1936 1 omslag
1250 Correspondentie betreffende de opleiding tot verkeersvlieger 1935
- 1936 1 omslag
1251 Stukken betreffende psycho-technische onderzoeken door kwekelingen te ondergaan 1935 - 1938 1 pak
1252 Stukken betreffende de bouw en ingebruikneming van het woonschip bij Schiphol, met bouwtekeningen en foto’s 1936 - 1939 1
pak
2 Stichting “Internaat Kweekschool voor de Zeevaart”
1253 Agenda’s en notulen van de vergaderingen van het bestuur van de stichting “Internaat Kweekschool voor de Zeevaart”, met bijlagen 1981 - 1988 1 omslag
1254 Accountantsrapportages aan het Bestuur van de Stichting Prins Hendrik Huis inzake de jaarrekening over de periode 1982 - 1983, 1985 - 1990 en 1994 - 1998 1982
- 1999 1 pak
openbaar vanaf 2020, met hiaten
1254A “Kaatje”. Periodiek. Jrg. 3, nr. 1 1987 ca. 1 stuk
1254B Brochures van “Stichting Internaat Kweekschool voor de Zeevaart”. Met aangehecht aanmeldingsformulier. In meervoud. 1987 - 1990 3 stukken
1254C Stukken betreffende de roosters en instructies voor personeel van het internaat.
Fotokopie 1991 - 1992 1 omslag
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1254D Verslag van de voorzitter van het bestuur Stichting Internaat Kweekschool voor
de Zeevaart 1992 1 stuk
3 Vereniging van oud kwekelingen
1255 Toespraken door het Vaderlandsch Fonds bij verschillende gelegenheden, ingekomen
bij de Vereniging voor Oud-Kwekelingen 1814 - 1947 1 pak
1256 Krantenartikelen betreffende activiteiten van [de vereniging van] oud-kwekelingen
1880 - 1881 1 omslag
Exemplaar 122 is dubbel
1257 Lijsten met namen van oud kwekelingen 1886 - 1913 1 omslag
De lijst ter ere van het 100-jarig jubileum van het Vaderlandsch Fonds in tweevoud,
waarvan Ã©Ãexemplaar met harde kaft
1258 “Copyboek” register van afschriften van uitgaande brieven ter gelegenheid van de
reünie bij de viering van het 100-jarig herstel van de Kweekschool voor de Zeevaart
1913 - 1914 1 deel
1259 Jaarboeken van de Vereniging van Oud-Kwekelingen 1931 - 2001 1 pak
1260 Programma van de herdenking van het 150-jarig bestaan van de Kweekschool voor
de Zeevaart door de Vereniging van Oud-Kwekelingen 1935 1 stuk
1261 Notulen van de algemene ledenvergaderingen (voorin) en van de bestuursvergaderingen (achterin) van de Vereniging van Oud-Kwekelingen 1937 - 1960 1 band
1262 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door de Vereniging van Oud-Leerlingen 1939
- 1945 3 stukken
1263 Presentielijsten van de algemene ledenvergaderingen van de Vereniging van OudKwekelingen 1946 - 1958
Aangetroffen in inventarisnummer 1261
1264 Toespraak van de Vereniging van Oud-Leerlingen van de Kweekschool ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan 1947 1 stuk
1265 Voorbeelden van tekeningen van [J. van Wachtendonk], gebruikt bij diverse gelegenheden [door de Vereniging van Oud-Kwekelingen?] s.d. 3 stukken
4 Schoolvereniging van de Kweekschool voor de Zeevaart “Mare Liberum”
1266 Exemplaren van het orgaan van de Schoolvereniging van de Kweekschool voor de
Zeevaart “Mare Liberum”, getiteld “Grommer”, 1e jaargang, nrs. 1-12 1945 - 1946
1 omslag
1267 Stukken betreffende “Mare Liberum”, met foto 1945 - 1948 1 omslag
1268 Programma’s van feestavonden aangeboden bij de uitreiking van het ’Klein rapport’ 1947 - 1948 2 stukken
1269 Huishoudelijk reglement “Mare Liberum” 1958 1 stuk
5 Documentatie/bibliotheek
1270 “Korte schets van den oorsprong & den tegenwoordigen staat van het Kweekschool
voor de Zeevaart, benevens een uittreksel uit het laatstgedaane openbaar verslag
van het bestuur over die Stichting”, artikel in de [Konst-] en Letterbode 1790 1
stuk
1271 Krantenknipsels van verschillende gelegenheden die betrekking hebben op de Kweekschool,
opgeplakt 1916 - 1935 1 stuk
1272 Ingekomen jaarverslag van de Rijksgebouwendienst over 1937 met een vermelding
van een verbouwing aan de Kweekschool op pagina 26 1938 1 stuk
1273 Artikel over de Kweekschool voor de Zeevaart, verschenen in Het Nationale Dagblad, nr. 282, jrg. 4 1940 1 stuk
1274 “Signal”, tijdschrift, nummer 9, waarin de Kweekschool voor de Zeevaart wordt
genoemd 1944 1 katern
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1275 Ingekomen mededelingenblad van het College Zeemanshoop met bijlagen, waaronder een lijst van verliezen van de Nederlandsche Koopvaardijvloot tijdens W.O. II
1945 3 stukken
1276 Krantenknipsel met een fotoserie van de Kweekschool voor de Zeevaart bij een
onbekende gelegenheid 1962 1 stuk
1276A Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s lands Zeedienst (1781) en de
Kweekschool voor de Zeevaart (1785) in Kort Bestek. (geen auteursvermelding,
oud-kwekeling) 1976 1 stuk
1276B De Kweekschool voor de Zeevaart vanaf de oprichting in 1785 tot de “vernietiging”
in 1811 : een Amsterdams antwoord op het kwantitatieve en kwalitatieve tekort
aan zeevarenden door N.D. B. Habermehl. Scriptie M.O. 1979 1 deel
1277 “Doggersbank en de Kweekschool voor de Zeevaart”, lezing[?], dictaat[?] door een
onbekende persoon 1981 ca. 1 stuk
Losbladig: 9 pagina’s; aangetroffen in inventarisnummer 652
1278 “De kweekeling voor de Zeevaart”, door Jacob van Lennep in: “De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende
standen”, 1841, fotokopie 1981 ca. 1 omslag
1279 “Het ontstaan van het Zeevaartonderwijs in Nederland” door [. . . ], in “Student”,
jaargang 23, nummer 5-215, maart/april 1987 1 stuk
1280 “Kweekschool voor de Zeevaart”, door P.A. de Groote; artikel over de oudste zeevaartschool ter wereld, verschenen in [?], met een korte levensloop van de schrijver
s.d. 1 stuk
1281 “De nagelaten actuarieele handschriften van prof. Van Swinden (1746-1823)”,
door dr. M. van Haaften, overdruk, met een noot op pagina 1 betreffende het
gedenkboek “De kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst 1785 - 1935”,
door J.C.M. Warnsinck s.d. 1 stuk
1282 Fotonegatieven van onbekende gelegenheden bij de Kweekschool voor de Zeevaart
s.d. 1 omslag
6 Afgedwaalde stukken
1283 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door C. Vennekool, kwekeling 1869 - 1876 1
omslag
het getuigschrift van 24 december 1869 is op de vouw en het stempel gescheurd
1284 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door J.G. Dekker, kwekeling 1901 - 1902 2
stukken
1285 Stukken afkomstig van Arnold Wilhelm Loos, kwekeling 1907 - 1958 1 omslag
1286 Brief ingekomen bij H. Kallenborn betreffende zijn benoeming tot assistent-boekhouder
van het Vaderlandsch Fonds 1920 1 stuk
1287 Stukken ingekomen bij of opgemaakt door L.J. van Rossum, lid van de Commissie
van Onderwijs. 1936 - 1948 1 pak
1287A Studie Informatiegids van de Hogere Zeevaartschool “Amsterdam” en het Instituut
voor Hoger Technisch en Nautisch Onderwijs “Amsterdam”. 1985 ca. 1 stuk
7 Stukken waarvan het verband met het archief niet vaststaat
1288 Affiche met bekendmaking van maatregelen ter bevordering van het dienstnemen
op schepen van koopvaardij en visserij door de Commissie ter directie des Oeconomischen taks 1781 1 stuk
Deze bekendmaking dateert van voor de oprichting van het Vaderlandsch Fonds
[en heeft wellicht gediend als voorbeeld voor de oprichters?]
1289 Pamflet met de bekendmaking van de instelling van een voorlopig stadsbestuur en
reglement ter verkiezing van een definitief stadsbestuur 1795 1 stuk
Diverse Commissarissen waren lid van het voorlopig stadsbestuur
1290 Kranten, ingekomen en/of verzameld 1797 - 1830 1 omslag
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1291 Schets met onbekende voorstelling, transparant papier s.d. 1 stuk
1292 Stamboom van de familie Marin in de periode ca. 1605 - ca. 1676, pentekening
met opgeplakte tekening van een zegel s.d. 1 stuk
Beschadigd
1293 Tekening betreffende [de aanleg van?] centrale verwarming in het perceel Marinewerfkade 4-6, blauwdruk Rijksgebouwendienst s.d. 1 stuk
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