
Comité tot de Zaken van de Marine 1795-1798 

27-02-1795 Besluit van de Staten-Generaal: opheffing van de Admiraliteiten en oprichting van een Comité tot 
de Zaken van de Marine. 
Datum en dagnummer: 1795 februari 27  -  Actief vanaf 27-02-1795 tot 01-02-1798 
 

Aantekeningen: 
Het Comité tot de Zaken van de Marine verving de voormalige Admiraliteiten, zowel voor de zeezaken als zodanig als 
voor de inning van de convooien en licenten en de militaire rechtspraak ter zee. 
 
Het Comité telde eenentwintig leden, door de Staten-Generaal zonder onderscheid te benoemen uit de gehele 
Republiek. De president wisselde om de acht dagen. 
 
Het Comité telde drie departementen van elk zeven leden, een substituut-secretaris en eigen klerken: 1) equipage en 
directie van de oorlog te water, 2) financiën en 3) rechtspraak inzake convooien en licenten. 
 
Het Comité had een secretaris en een advocaat-fiscaal-generaal die bevoegd was voor de convooien en licenten, 
voor de militaire zaken en voor andere delicten van het landspersoneel. Op 3 december 1795 werd ook besloten de 
taken van de ontvanger-generaal van de Unie op te splitsen en een afzonderlijke ontvanger-generaal voor de 
administratie te water aan te stellen. 
 

Wetgeving:  
1795/02/27 Besluit van de Staten-Generaal: opheffing van de Admiraliteiten en oprichting van een Comité tot de 
Zaken van de Marine.  1795/12/03 Besluit van de Staten-Generaal: splitsing van de taken van de ontvanger-generaal 
per 1 januari 1796 in ontvanger-generaal van de Unie, ontvanger-generaal van de marine en ontvanger van de 
loterijen  
1796/02/08 Besluit van de Staten-Generaal: vaststelling van de instructie voor de ontvanger-generaal van de 
administratie te water 
 

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen  
• Aeneae, Henricus als lid 

• Backer, Cornelis als lid 

• Beets, Willem van der als lid 

• Berghuis, als lid 

• Besier, Augustijn Gerhard als lid 

• Betouw, Alexander in de als lid 

• Blok, Bernardus als lid 

• Boeye, Leendert Schuurbeque als lid 

• Dijckmeester, Herman Jacob als lid 

• Doorn, van als lid 

• Eck, Lambert Engelbert van als secretaris 

• Gelre, Pieter Paul van als lid 

• Gevers, Paulus als lid 

• Gilse, P.P. van als lid 

• Haersma, Hans Hendrik van als lid 

• Hogendorp, Willem van als lid 

• Jacobson, Gerrit Jan als lid 

• Kempenaer, de als lid 

• Olivier, Gerrit van als lid 

• Pasteur, Jan David als lid 

• Paulus, Pieter als lid 

• Peer, J. van als lid 

• Penning, J. AZn als lid 

• Rademaker, F.R. als lid 

• Ramhorst, J. van de als lid 

• Rom, Martinus als lid 

• Roos, Pieter als advocaat-fiscaal over de zeemacht 

• Schilge, Hendrik als lid 

• Sels, Jan als lid 

• Speleveld, Dirk als lid 

• Stapert, J. als lid 

• Swinden, Jean Henri van als lid 

• Teylingen, Jan van als commies-generaal van de Convooien en Licenten 

• Vaillant, Christiaan Everard als lid 

• Vos van Avezaat, Willem als lid 
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