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LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
3.01.09
Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de
Staten van Holland, (1589) 1603-1787

Inhoud
E Domeinzaken
II Bijzonder
e Problemen over strandvonderijen, nrs. 202-211
- 202: Brief van A. Coninck uit Hoorn aan Albert Fabricius van 28 december 1720
betreffende het bevel van de Staten van Holland aan de baljuwen en
ambachtsheren van de zeedorpen van Holland inzake het eigendomsrecht op
"strandvonderijen", 1720, 1 stuk
- 203: Stukken betreffende met pest besmette op Vlieland en Terschelling
aangespoelde goederen, 1720, 1721, klad, concept en afschriften, 1 omslag
- 205: Akte van borgstelling op 21 oktober 1701 gepasseerd voor Jan Toornheer,
notaris op Texel door Heilje Iwents van Conspack in Zweden, voor de goederen
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van het gestrande schip "de princes Ulrijcke, 1701, afschrift, 1732, 1 stuk
206: Akten op 3 april 1722 en 14 april 1732 door de rentmeestersgeneraal van de
domeinen in het Noorderkwartier verleend aan Hendrik Reaal, baljuw van Texel
en het Eijerland en aan Balthasar Huydekoper, schout en dijkgraaf van het eiland
Texel tot het bewaren van de strandvonderijen, afschriften, 1732, 2 stukken
- 207: Uittreksel uit een akte van attestatie van 4 mei 1699, gepasseerd voor Jan
Toornheer, notaris op Texel door Lambert Kickert en Pauwelis Semijn inzake het
al dan niet kisten van overleden drenkelingen, 1732, 1 stuk
- 208: Uittreksel uit de rekening over de periode 1662-1668 van Hendrik de Goyer
als gecommitteerde van Willem Dedel, rentmeester-generaal van de espargne,
van de strandvonderijen op het eiland Texel en het Eijerland, 1732, 1 stuk
- 209: Memorie van Jacob Gilles betreffende de kosten van de berging van zes
vaatjes met (Franse) piasters die te Kolhorn op Texel en te Den Helder op het
strand zijn gevonden, concept, 1735, 1 stuk
- 211: Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland van 12 december
1663 betreffende de afschaffing van het strandrecht, (eind 18e eeuw), 1 stuk
g Overige domeinaangelegenheden, nrs. 214-219
- 215: Stukken betreffende de eigendomsoverdracht door Ferdinandus II, keizer
van Duitsland, aan de Staten van Holland over het halve eiland Ameland 1636 en
1637, net en afschriften, 5 stukken. NB: Twee stukken in het Latijn
- 218: Aantekening van Jacob Gilles over een resolutie van de Staten van Holland
van 17 december 1630 betreffende de koop van het Eijerland, (1732), klad, 1
stuk
L Juridische aangelegenheden
V Bemiddeling van en beroep op de Staten van Holland bij strafrechterlijke
aangelegenheden
h Overige strafrechtelijke processen, nrs. 879-890
- 887: Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland van
5 november 1779 betreffende een vonnis door de commissaris van pilotage
benoorden de Maze gewezen tegen enige loodslieden op Vlieland, 1779; met
bijlagen, 1779, 1 katern. NB: In druk. In handen van de commissie van Justitie
Y Visserij, nrs. 1143-1148
- 1145: Stukken betreffende de door de Staten van Holland uitgevaardigde
-
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plakkaten, houdende verbod op het vissen met zogenaamde "schrobnetten".
klad, net en afschriften, 1676-1687, 1 omslag. NB: Deels in druk. Michiel ten
Hove maakte deel van het besogne hierover
Z Waterstaatszaken
I Binnen Holland
a Geschillen
a.3 over benoemingen en het vervullen van ambten, nrs. 1170-1184
- 1177: Akte van commissie van 14 maart 1732 door de Staten van Holland,
verleend aan Balthasar Huydekoper als dijkgraaf, schout en bode van Texel en
baljuw van Eijerland, 1732, afschrift, 1734, 1 stuk
g Zeeweringen
g.3 West-Friesland en de eilanden, nrs. 1229-1240
- 1230: Stukken betreffende de bedijking van het Koegras, aangezien het nietbedijken hiervan een bedreiging voor de zeedijken in West-Friesland en het
Noorderkwartier vormt, 1676, klad, net en afschriften, 1 omslag
- 1231: Stukken betreffende de werken tot behoud van het eiland Wieringen,
1687 en 1688, concept, net en afschriften, 1 omslag. NB: In handen van de
commissie tot "conservatie van het eiland Wieringen", Haarlem is hiervan
voorzitter
- 1231A: Stukken betreffende het octrooi te verlenen aan Cornelis Beets tot het
dichtmaken van de zeegaten tussen de Noordzee-eilanden in het bijzonder
tussen Vlieland en "Eyerland"*, 1717 en 1718, klad, concept, net en afschriften,
1 omslag. NB: Eijerland was destijds een eiland, nu is het een onderdeel van
Texel
- 1232: Stukken betreffende de kosten van de werken tot het behoud van het
eiland Vlieland. klad, concept, net en afschriften, 1717-1724, 1 pak. NB: In
handen van de commissie tot het "beneficeren der stranden", Haarlem is hiervan
voorzitter
- 1233: Aantekeningen door Albert Fabricius van een besogne betreffende de
beplanting van de duinen, klad, 1721, 2 stukken
- 1235: Stukken betreffende rekesten om werken uit te mogen voeren tot behoud
van het eiland Terschelling. Afschriften, 1728-1730, 6 stukken. NB: In handen van
de steden Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Alkmaar en Hoorn en van de
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Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier
1237: Stukken van de commissaris "tot de zaken van de beschadigde West-Friese
zeedijken", ingesteld op 22 maart 1732 ter inspectie van de dijken in WestFriesland, die zijn aangetast door een onbekend soort zeewormen later bekend
onder de naam van paalwormen, 1732, 1733, klad, concept, net en afschriften;
met retroacta vanaf 1640, klad en afschriften, 1 pak. NB: Deels in druk. Jacob
Gilles was lid van deze commissie. De retroacta zijn deels kladaantekeningen van
Ruyl en van Van Strijen. Voor de rest van het commissie-archief zie: Archief van
de Staten van Holland, na 1572, inv.nr. 3932
- 1238: Stukken betreffende middelen om de paalwormen, die de palen in de
dijken aantasten, onschadelijk te maken, 1732 en 1733, klad, concept, net en
afschriften, 1 pak
- 1239: Memorie houdende voorstellen tot herstel van de manufacturen, de
toestand der duinen en de bedijking van het Koegras, (1738), concept, 1 stuk
BB Zeezaken
I Equipe van oorlogsschepen, nrs. 1275-1280
II Inspectietocht door oorlogsschepen, nr. 1281
III Admiraliteitscolleges
a Financiële toestand van alle colleges, nrs. 1282-1283
b Afzonderlijke colleges
b.2 Admiraliteitscollege in Friesland, nr. 1288
- 1288: Geheim rapport en verbaal van de gecommitteerden uit de StatenGeneraal tot onderzoek van de financiën van het Admiraliteitscollege van
Friesland, 1786, 1 katern. NB: in druk
-

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
3
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het
Noorderkwartier te Hoorn

Inhoud
2. Inventaris
2.1. Algemeen, nrs. 1-823, o.a.
- 221-222: Bijlagen tot de notulen, geordend naar onderwerp voornamelijk
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betreffende: waterstaat, duinzaken, militaire zaken, kerkelijke zaken, 1749-1759,
2 pakken
- 223-234: "Loketkast" van tijdelijk apart gehouden stukken voornamelijk
betreffende: financiële zaken (met name remisse van verponding), waterstaat en
kerkelijke zaken, 1630-1794, 167 omslagen in 12 pakken
2.2. Financiën
2.2.1. Algemeen, nrs. 824-963, o.a.
- 953: Stukken betreffende de verhuring van de westgronden van Eierland op Texel
met de daarop staande woning, 1752-1763, 1 omslag
- 954: Register van ontvangen pachten en huren, 1770-1792, 1 deel
- 955: Akten van aankoop door G.R. van het huis Vrede en Vrijheid en van 2/9 in de
helft van de Kleine Keet onder Huisduinen, 1753, 2 charters
- 956: Stukken betreffende aankoop door G.R. van de goederen en rechten onder
Huisduinen en Den Helder van de erven Isaac le Maire, 1789-1790, 1 omslag
- 957: Lijst van goederen, erfpachten e.d. in de jurisdictie van Huisduinen en Den
Helder toebehorende aan G.R., inclusief de aangekochte goederen van de erven
le Maire, 1790, 1 stuk
2.2.2. Domeinen, nrs. 964-988, o.a.
- 972: Lijst van domeinen ressorterende onder het kantoor van de rentmeestergeneraal van Kennemerland en West-Friesland, 1728, 1 deel
- 975: Akten van commissie ten behoeve van secretarissen, dienaren der justitie,
vendumeesters, strandvonders, pachters van gronden, veerlieden,
binnenschippers e.d., uitgevaardigd door G.R. van het Noorderkwartier, met
inhoudsopgave, 1748-1794, 1 band
- 976-978: Akten van commissie ten behoeve van dijkgraven, baljuwen, schouten
e.d. alsmede octrooien van bedijking, akten van naturalisatie en wettiging,
uitgevaardigd door de Staten van Holland en G.R. van het Noorderkwartier; met
inhoudsopgaven, 1728-1794, 3 banden
- 984: Diverse stukken betreffende het beheer der domeinen, 1754-1794, 1 pak
- 985-987: Processen-verbaal van domeinverkopingen in geheel Holland: met
name ambachtsheerlijkheden, landerijen, tienden, gebouwen, 1722-1741, 3
banden
- 988: Lijst van in het Noorderkwartier in de jaren 1722-1731 verkochte domeinen,
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1722-1731, 1 deeltje
2.2.3. Gemenelandsmiddelen, nrs. 989-1230
2.2.4. Liquidatie met het Zuiderkwartier, nrs. 1231-1257
2.2.5. Verponding, nrs. 1258-1265
2.3. Kerkelijke Zaken, nrs. 1266-1280, o.a.
- 1273: Voorwaarden van verpachting van kerkelijke landerijen op OostTerschelling, 1759, 1 katern
2.4. Militaire zaken, nrs. 1281-1335, o.a.
- 1327: Register houdende akten van toekenning van traktement aan zeeofficieren
van de admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier, 1793, 1 deel
- 1328: Recueil van plakkaten, ordonnanties, resoluties e.d. betreffende militaire
zaken, te land en ter zee; gedrukt, 1750-1769, 1 band
- 1329: Stukken betreffende de beschikbaarstelling van de schans op Texel voor
zieke bemanningsleden van schepen der Oost-Indische Compagnie, 1771-1772, 1
omslag
- 1330: Stukken betreffende de verzorging in de Texelse schans van zieke en
gewonde bemanningsleden van twee opgebrachte Engelse oorlogsschepen, en
betreffende de bouw van een lazaret op Texel , 1779, 1780, 1 omslag
- 1331: Stukken betreffende de internering van krijgsgevangen Franse officieren in
de schans op Texel, 1794, 1 omslag
- 1332: Stukken betreffende de kustbeveiliging, met name die van Texel, 17801782, 1 omslag
- 1333: Register met korte inhoudsopgave van door G.R. verzonden brieven
betreffende militaire zaken, met name de kustbewaking in het Noorderkwartier,
1780-1783, 1 deel
- 1334: Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter verdediging van de
kust en de zeegaten, 1793-1794, 1 pak
- 1335: Rekeningen met bijlagen van de opziener L. den Berger betreffende
militaire werken, inkwartiering e.d. in Den Helder en omgeving en op de
eilanden, 1794-1797, 1 pak
2.5. Rechtspraak, nrs. 1336-1346, o.a.
- 1346: Register van uitspraken over het door de Staten van Holland aan
Terschellinger vissers verleende octrooi dd. 11 juni 1712 tot vervoer van binnen

6

het territoir van Terschelling geborgen goederen, 1785, 1 band. NB: Betreft
slechts één zaak, die niet op de rol voorkomt
2.6. Waterstaat, nrs. 1347-1408, o.a.
- 1347: Register van ordonnanties van betaling ten behoeve van
onderhoudswerkzaamheden aan zeedijken, 1732-1733; met bijlagen, waaronder
"acten van verzoek" aan G.R. om tot betaling over te gaan, 1732-1734, 1 band
- 1348-1349: Recueil van stukken, vnl. extract-resoluties, memories e.d.,
betreffende het toezicht op het onderhoud van dijken in het Noorderkwartier;
originelen en afschriften, 17e, 18e eeuw, 1 band en 1 pak. NB: Gevormd door
secretaris Mossel van Stralen, 2e helft 18e eeuw
- 1376-1405: Stukken betreffende werken te Den Helder en op de eilanden, o.a.
- 1376: Staat van peilingen voor de Helderse kust, 1693, 1 stuk
- 1377: Publicaties, ordonnanties e.d. betreffende dijkzaken, scheepvaart, visserij,
en openbare orde te Den Helder en op de eilanden Wieringen, Texel, Vlieland en
Terschelling; gedrukt; met inhoudsopgave, 1737, 1751-1791, 1 pak
- 1378: Staten van gedane uitgaven ten behoeve van de zeewerken te Den Helder
en op Texel, Vlieland en Terschelling, 1756-1784, 1 band
- 1379: Staat met totalen aan "generale onkosten" aan 's lands werken,
zeeweringen en stranden te Den Helder en op Texel, Vlieland en Terschelling
over de periode 1756-1784, z.j. (ca.1785), 1 stuk
- 1380: Beschrijving van 's lands eigendommen en van de te verrichten
onderhoudswerkzaamheden te Den Helder en op Texel, Vlieland en Terschelling,
1786, 1 deeltje
- 1382: Stukken betreffende onderhoud van zeewerken te Den Helder en
Huisduinen; met twee profieltekeningen, 1760, 1771-1785, 1 pak
- 1390: Stukken betreffende de met Amsterdam en Haarlem gevoerde
onderhandelingen over vernauwing van de zeegaten bij Den Helder, Texel,
Vlieland en Terschelling, 1717, 1 omslag
- 1391: Rekeningen van de opzichter van 's lands werken op Texel, Vlieland en
Terschelling, 1788-1795, 1 omslag
- 1392: Stukken betreffende het toezicht op het dijkonderhoud te Texel; met
afschriften van enkele 16e, 17e en 18e eeuwse stukken, 1752-1794, 1 pak
- 1393-1394: Stukken betreffende aanleg en onderhoud van de zanddijk op de

7

zandplaat de Horst bij Texel en de achterliggende vluchthaven; met enkele m.s.kaarten, c.1750-1763, 1 band en 1 pak
- 1396: Stukken betreffende de bedijking en de exploitatie van de polder Hoorn en
Burg op Texel, 1768-1794, 1 pak
- 1397: Stukken betreffende aanleg en exploitatie van de haven te Oudeschild,
1769, 1777-1794, 1 pak
- 1399: Rekeningen van het "abandonnement" van het Horntje en van de aanleg
van een steenglooiing voor een wierdijk te Oudeschild en een wierhoofd
bewesten de haven van Texel, 1793-1794, 1 omslag
- 1400: Profieltekening van de stuifdijk op Eierland, Texel, 1697, 1 stuk
- 1401: Stukken betreffende de voorgenomen bedijking van de westgronden van
Eierland, 1771, 1 pak
- 1402: Rekeningen betreffende het onderhoud van 's lands zeeweringen op
Terschelling, 1778-1792, 1 pak
- 1403-1405: Stukken betreffende dijkzaken op Wieringen, 1756-1761, 3 pakken
2.7. Varia, nrs. 1409-1415, o.a.
- 1412: Stukken betreffende het verzoek van Zuiderzeevissers om strakkere
reglementering van de visserij op de Zuiderzee, 1767, 1 omslag
2.8. Gedeponeerd, nr. 1416
- 1416: Lijst van ter vernietiging voorgedragen stukken uit het archief van G.R.,
kopie, 1817, 1 omslag
2.9. Kaartencollectie, nrs. 1418-1423. NB: Na de opheffing van het college van
Gecommitteerde Raden zijn de meeste kaarten overgebracht naar Den Haag, om daar
bewaard te worden bij het archief van de Staten van Holland. Deze kaarten zijn
naderhand niet teruggestuurd. Ze bevinden zich in de kaartencollectie van het Nationaal
Archief in Den Haag, in de collectie Hingman. Van de Noord-Hollandse kaarten in deze
collectie zijn zwart-wit foto's gemaakt die te raadplegen zijn in de studiezaal van het
Noord-Hollands Archief.
- 1420: Kaart van de Horst bij Texel: "Copij uyt de Kaart van de Horst en Reede
daer agter geleegen es, waer op afgeteykent, een Concept Zand Dijck die met
Planten van Riet Schuttingen uyt den vasten oever te beginnen, en het
aanwinnend stuyf Zand te vervolgen tot aen de Plaet...", afm. 61,5 x 46,5, 1758, 1
blad
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-

1421: "Differentie der diepten omtrent de repelplaet tusschen 1676 en 1688.",
gelegen in de omgeving van het eiland Wieringen, door de landmeter P. Muller,
afm. 41 x 31,5, 1688, 1 blad
1422: "Afbeeldinge van de gelegentheijt wijte ende Diepte van den Dijckbraack
beoosten het Schil op den Eijlande van Texxel geschiedt den Eersten October
1697", door de landmeter P. Muller, afm. 32,5 x 41, 1697, 1 blad
1423: "Kaarte van Noorthollandt", door Carel Christaan Kanne in opdracht van
Gecommitteerde Raden op grotere schaal gekopieerd naar de kaart van
Beeldsnijder van 1575, afm. 172 x 226, 1775, 8 bladen, op linnen gemonteerd,
ingelijst

3. Bijlagen
3.1. Bijlage 1: Specificatie "Loketkast"
3.1.1. Inv.nrs. 223-234 "Loketkast", 1630-1794. 167 omslagen in 12 pakken
3.1.1.4. Inv. nr. 226
- XLVIII: Stukken betreffende de aanvraag van de bezitters der buitengronden
onder den Helder en Huisduinen om octrooi van bedijking, 1781-1782
3.2. Bijlage 2: Overzicht van de belangrijkste stukken, die in 1818 zijn vernietigd
3.2.1. Algemeen
3.2.2. Financiën
3.2.3. Domeinen
- Stukken betreffende het geschil tussen de rentmeester der domeinen en de
baljuw van Texel, B. Huydecoper, 1818
3.2.4. Kerkelijke Zaken
3.2.5. Militaire Zaken
3.2.6. Rechtspraak
3. 2.7. Waterstaat
- Stukken betreffende de pilotage, 1818
- Stukken betreffende de zeewering e.a. zaken van het eiland Wieringen, 1818, 5
pakken
- Rapporten en petities inzake de zeeweringen van Texel, Eierland en Vlieland,
1818
- Rekeningen van kosten van helmbeplantingen, 1818
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Gewestelijke Besturen in Noord-Holland, 1799-1810

3.2.8. Diversen
3.2.9. Aanhangsel
- Veel losse kaarten
In 1798 werd het grondgebied van de Bataafse republiek verdeeld in acht
departementen. Op het grondgebied van de tegenwoordige provincie Noord-Holland
lagen de departementen van de Amstel (hoofdplaats Amsterdam) en van Texel
(hoofdplaats Alkmaar). De departementen moesten elk een ongeveer gelijk inwonertal
hebben en werden verdeeld in zeven ringen, waarvoor hetzelfde gold. Als gevolg konden
de oppervlakten van de departementen sterk verschillen. De tegenstelling was wel
bijzonder scherp bij de departementen van de Amstel en van Texel, omdat de stad
Amsterdam (met in die tijd een inwonertal van ruim 200.000) binnen eerstgenoemd
departement lag. De ringen werden onderverdeeld in gemeenten.
Het departement van Texel werd in het zuiden begrensd door dat van de Delf (grens de
Oude Rijn) en in het zuidoosten door het departement van de Rijn. Tot het departement
van Texel behoorden ook de eilanden Marken, Texel (met Eierland), Urk, Vlieland,
Wieringen en een gedeelte van de Zuiderzee.
De Staatsregeling van 1801 bracht grote veranderingen. De Bataafse Republiek bleef
weliswaar verdeeld in acht departementen, maar die kregen weer de grenzen van vóór
1798, met enkele wijzigingen op ondergeschikte punten. Er kwam dus weer een
departement Holland, zonder eigen bestuur voor Noord-Holland. Dit betekent dat het
Rijksarchief in Haarlem (Noord-Hollands Archief) geen gewestelijke bestuursarchieven uit
de periode 1802-1807 bevat.
Bij Decreet van 5 juni 1806 werd Lodewijk Napoleon koning van Holland. Op zijn voorstel
stelde het Wetgevend Lichaam een "Constitutie voor het Koningrijk Holland" vast. Deze
werd afgekondigd op 7 augustus 1806. Het Rijk bleef verdeeld in Departementen, Ringen
en Gemeenten, waaronder Amstelland, dat ongeveer overeenkwam met het huidige
Noord-Holland.
Archieven
2.1. Eerste afdeling, 1799-1802
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2.1.1. Archief van het departementaal bestuur van de Amstel
2.1.2. Archief van het departementaal bestuur van Texel
2.2. Tweede afdeling, 1807-1810
2.2.1. Archieven van het departementaal bestuur van Amstelland
Inventaris
2.1.2. Archief van het departementaal bestuur van Texel, nrs. 44-202, o.a.
- 44-85: Notulen, minuutexemplaren, 1799-1802, 42 banden
- 86-124: Notulen, netexemplaren, 1799-1802, 39 delen
- 125-183: Bijlagen tot de notulen, , 1799-1802, 59 banden
- 184: Indices - maandelijks - op de notulen, met in de meeste gevallen
hoofdenlijsten, 1801 april 1- 1802 juni 15, 1 band
- 185-187: Circulaires, houdende uittreksels uit de notulen, gericht aan de
gemeentebesturen, gedrukt, 1799-1802, 3 banden
- 188-190: Overig, 1799-1802, 3 pakken
2.1.2.1. Commissie tot de Binnenlandsche Correspondentie, nrs. 191-196 – m.n. notulen
2.1.2.2. Aanhangsel, nrs. 197-202, o.a.
- 200-201: Statistische opgaven van fabrieken en trafieken in het departement van
Texel, met aantekeningen inzake handel en scheepvaart, enz, 1800-1801, 2
pakken
2.2.1. Archieven van het departementaal bestuur van Amstelland, nrs. 203-656
2.2.1.1. Archief van de landdrost, tevens drost van het eerste kwartier
2.2.1.1.1. Landdrost
2.2.1.1.1.1. Stukken van algemene aard, nrs. 203-363 – m.n. verbalen en circulaires
2.2.1.1.1.2. Stukken van bijzondere aard, nrs. 364-485, o.a.
- 419: Ingekomen stukken van gemeente- en polderbesturen inzake maatregelen
ter bevordering van industrie en handel, naar aanleiding van de circulaire van de
landdrost van 1810 juli 28, letter C, 1810, 1 pak
- 446: Ingekomen stukken van gemeentebesturen inzake tot nader order buiten
werking gestelde keuren betreffende het uitroeien van nesten en vogels, die in
het jachtreglement niet als schadelijk staan aangemerkt, naar aanleiding van de
circulaire van de landdrost van 1809 juli 11, nummer 14, 1809, 1 pak

11

2.2.1.1.2. Landdrost en assessoren
2.2.1.1.3. Divisie van politie
2.2.1.1.4. Divisie van financiën
2.2.1.1.5. Commissie tot onderzoek en vereffening der geschillen over kerken en
kerkelijke zaken
2.2.1.2. Archieven van de kwartierdrosten
14

Departementaal Bestuur van de Zuiderzee te
Amsterdam, 1811-1814

Het Departement van de Zuiderzee omvatte globaal het grondgebied van de huidige
provincies Noord-Holland en Utrecht, met als hoofdplaats Amsterdam. Aan het hoofd
ervan kwam de prefect te staan als opvolger van de tot 1811 fungerende landdrost. Het
departement werd onderverdeeld in vier arrondissementen: Amsterdam, Hoorn, Utrecht
en Amersfoort (de vroegere kwartieren). Aan het hoofd daarvan werden onderprefecten
gesteld. Verder kwamen er in het departement een Raad van Prefectuur, een Algemene
Raad van het Departement en Raden van Arrondissementen. In de praktijk bleken de
arrondissementen Amsterdam en Hoorn te groot te zijn. Het Decreet van 21 oktober
1811 regelde daarom de splitsing van het arrondissement Amsterdam in die van
Amsterdam en Haarlem en van het arrondissement Hoorn in die van Hoorn en Alkmaar.
Verreweg het grootste deel van de archivalia is gesteld in het Frans, omdat de meeste
beleidsfunctionarissen Fransen of Walen waren, die de Nederlandse taal niet machtig
waren. Het gebruik van het Nederlands was echter geenszins verboden, maar was
bijvoorbeeld naast het Frans toegestaan bij de rechtbanken en ten aanzien van notariële
en andere akten.
2.1. Periode 1 januari - 11 februari 1811 (ambtstermijn waarnemend prefect van Styrum),
nrs. 1-23
2.2. Periode 11 februari 1811-16 november 1813 (ambtstermijn prefect de Celles)
2.2.1. Stukken van algemene aard, nrs. 24-210, o.a.
- 207: Verzoekschriften van diverse aard, soms vergezeld van daarop uitgebrachte
adviezen, van gemeenten, de kamer van koophandel en van particulieren, nu en
dan met gegevens over de slechte economische toestand, aangeboden aan
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Keizer Napoleon tijdens diens bezoek aan het departement van de Zuiderzee in
oktober en aan de prefect ter afdoening doorgezonden, 1811, 1 omslag
2.2.2. Stukken van bijzondere aard
2.2.2.01. Armen- en wezenzorg, nrs. 211-236
2.2.2.02. Belastingen, nrs. 237-296
2.2.2.03. Bestuursorganisatie, 297-316
2.2.2.04. Bevolking, nrs. 317-326
2.2.2.05. Eigendommen, nrs. 327-343
2.2.2.06. Financiën, nrs. 344-422
2.2.2.07. Handel en nijverheid, nrs. 423-471, o.a.
- 426: Rapport van de Kamer van Koophandel te Amsterdam over de scheepvaarten handelsbetrekkingen van die stad met de andere Zuiderzeeplaatsen, 1811, 1
stuk
- 428: Stukken betreffende de bevoorrading van de tot het departement
behorende eilanden Marken, Texel, Urk en Weringen, met graan en andere
levensmiddelen, 1811-1812, 1 omslag
- 436: Stukken betreffende de handel in landbouwproducten, met gegevens over
aanwezige voorraden, 1811-1813, 1 pak
- 441-442: Staten (halfmaandelijks) van de scheepvaartbeweging in de havens aan
de Noord- en de Zuiderzee, voorzover gelegen binnen het departement, over de
periode 1813 februari-oktober, met verzamelstaten 1812 mei-1813 half februari
(binnengelopen schepen) en 1812 mei-1813 half juli (uitgevaren schepen), 1813,
2 pakken
2.2.2.08. Justitie, nrs. 472-506
2.2.2.09. Kerkelijke zaken, nrs. 507-515
2.2.2.10. Landbouw, veeteelt en visserij, nrs. 516-543, o.a.
- 526: Stukken betreffende het verzamelen van statistische gegevens inzake de
verdeling van de oppervlakte van het departement in wateren, moerassen,
heide- en woeste gronden, bossen, sier- en moestuinen, weide- en
bouwgronden, 1812, 1 omslag
- 542: Staten met gedetailleerde gegevens over en andere stukken betreffende de
visserij op de Noord- en Zuiderzee en in de binnenwateren, 1811-1813, 1 omslag
2.2.2.11. Militaire zaken, nrs. 544-617, o.a.
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-

612: Stukken betreffende de organisatie van en opleiding voor de marine, met
enkele naamlijsten van (voornamelijk afgekeurde of overleden) mariniers, 18111813, 1 omslag. NB: Zie voor gegevens over deserteurs de nrs.572 en 573
- 615: Naamlijsten van en andere stukken betreffende werklieden, ter beschikking
gesteld door de gemeenten voor het verrichten van werkzaamheden aan
vestingwerken (voornamelijk in Den Helder) met rapporten over de aantallen
aanwezige werklieden van de commissaris in het departement en van de
commandant van de genie, 1812-1813, 1 omslag
2.2.2.12. Onderwijs, kunsten en wetenschappen, nrs. 618-644
2.2.2.13. Openbare orde en veiligheid, nrs. 645-661, o.a.
- 647: Stukken betreffende de "Maatschappij ter redding van Drenkelingen" en
andere vormen van hulpverlening aan drenkelingen, 1811-1812, 1 omslag
- 657: Stukken betreffende de mishandeling door de Franse legercommandant op
Texel, Mouchon, van de waarnemend commissaris van politie aldaar, E.
Langeveld, 1812-1813, 1 omslag
2.2.2.14. Openbare werken, nrs. 662-668
2.2.2.15. Verkeer en waterstaat, nrs. 669-712, o.a.
- 673-699: Stukken betreffende de financiële en technische behandeling van
waterstaatszaken, met 27 kaarten; inkomsten: verkoop/verhuur/verpachting van
landerijen en delen van dijken en van gewassen; uitgaven: personeel - o.a.
salarissen -, herstel/onderhoud/levering van materialen betreffende bruggen,
duinen - o.a. helmbeplanting -, dijken, forten, havens, kustverlichting, wegen en
zeeweringen, 1811-1813, 27 pakken
- 700-703: Stukken betreffende de financiële en technische behandeling van
droogmakerijzaken (vnl. bij Mijdrecht, Nieuwkoop en Zevenhoven), met 2
kaarten; inkomsten: verkoop/verhuur/verpachting van landerijen en gewassen;
uitgaven: personeel - o.a. salarissen -, bouw of aanleg en
herstel/onderhoud/levering van materialen betreffende sloten, watermolens en
andere hulpmiddelen voor inpoldering, 1811-1813, 4 pakken
- 706-709: Processen-verbaal, met bijlagen, van openbare aanbestedingen door
het departementaal bestuur van waterstaatswerken:
aanleg/bouw/herstel/onderhoud/levering van materialen betreffende bruggen,
duinen - o.a.helmbeplanting -, dijken, forten, havens, kustverlichting, wegen en
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zeeweringen, 1812-1813, 4 pakken
2.2.2.16. Volksgezondheid, nrs. 713-733, o.a.
- 724: Stukken betreffende de betaling van de onkosten aan salarissen van het
personeel, onderhoud en herstel van gebouwen van de quarantaineplaats op
Wieringen, 1812-1813, 1 omslag
- 725: Stukken betreffende de benoeming van een quarantainegeneeskundige
voor de haven van Den Helder, 1813, 1 omslag
2.3. Periode 23 november 1813-27 september 1814 (ambtstermijnen commissaris(sen)generaal respectievelijk van de leden van de raad bij het (vanaf 1 mei voormalig)
commissariaatgeneraal)
2.3.1. Stukken van algemene aard, nrs. 734-745
2.3.2. Stukken van bijzondere aard
2.3.2.1. Bestuur, nrs. 746-753
2.3.2.2. Eigendommen, nrs. 754-756
2.3.2.3. Financiën en belastingen, nrs. 757-766
2.3.2.4. Handel en nijverheid, nrs. 767-768, o.a.
- 767: Stukken betreffende handel, nijverheid en scheepvaart, 1813-1814, 1
omslag
2.3.2.5. Justitie en openbare orde en veiligheid, nrs. 769-772, o.a.
- 772: Stukken betreffende het beramen van maatregelen tot beëindiging van de
wanordelijkheden op Texel, 1814, 1 omslag
2.3.2.6. Kerkelijke zaken en armenzorg, nrs. 773-774, o.a.
- 773: Stukken betreffende steunverlening aan armen en personen, die schade
hebben geleden als gevolg van brand en aan steden en dorpen, die slachtoffer
van oorlogshandelingen zijn geworden, 1813-1814, 1 omslag
2.3.2.7. Militaire zaken, nrs. 775-798
2.3.2.8. Onderwijs, kunsten en wetenschappen, nrs. 799-800
2.3.2.9. Verkeer en waterstaat, nrs. 801-802, o.a.
- 802: Stukken betreffende de financiële en technische behandeling van
waterstaats- en droogmakerijzaken (inkomsten: verkoop/verhuur/ verpachting
van landerijen en tollen; uitgaven: herstel/onderhoud/ levering van materialen
betreffende dijken, kustverlichting en wegen), 1813-1814, 1 pak
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2.3.2.10. Volksgezondheid, nrs. 803-804
2.3.3. Lijst van kaarten, aanwezig in de inventarisnummers, o.a.:
- Carte d'une partie du port le Nieuwediep (18 juni 1811); afm: 21,5 x 46.
A(492.629.042) 79 in inv.nr.673
- Plan du dragnage qui doit se faire dans le port dit le Nieuwediep pendant I'année
1811 (18 juni 1811); afm: 40,5 x 41. A(492.629.042) 80 in inv.nr.673
- Plan et profil de l'estacade, qui doit être renouvellé près le port le Nieuwediep
dans l'année 1811 (4 november 1811); afm: 31 x 35. A(492.629.042) 81 in
inv.nr.677
- Carte des ouvrages de défense à la mer et au port de mer, dégradé aux environs
et devant la ville de Hoorn sur laquelle les réparations proposées sont indiquées
en ligne rouge pointée (22 juni 1813); afm: 42 x 67. A(492.629.047) 55 in
inv.nr.695
- Profil d'un talud en cailloux à faire devant l' isle d'Urk (4 november 1811); afm:
26,5 x 56,5. D(492.628.1) 1 in inv.nr. 677
- Carte d'une portie des cótes de l'isle de Texel devant le polder nommé Hoornder
Nieuwland (4 november 1811); afm: 40 x 58. D(492.628.2) 3 in inv.nr.677
- Profil d'une reconstruction de la digue devant le village l’Oudeschild à Texel (4
november 1811); afm: 30 x 56,5. D(492.628.2) 4 in inv.nr. 677
- Devis des reparations a faire aux ouvrages de defense à la mer à l'isle deMarken,
met 4 kaarten
- Profil d'un talud en cailloux à faire devant le Hooge Klif a Westerland sur l'isle de
Wieringen (4 november 1811); afm: 27 x 55. D(492.628.5) 3 in inv.nr.677
- Profil de l'élargissement de la grande levée dit Keerdam-Nieuwediep/Den Helder(4 november 1811); afm: 26,5 x 64. D(492.629.042) 92 in inv.nr. 677
- Profil d'une reconstruction de la digue du Helder près le poteau no.124 (4
november 1811); afm: 23 x 41. D(492.629.042) 93 inv.nr. 677
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Provinciaal Bestuur, 1814-1850

2.1. Gouverneur
2.1.1. Hoofdarchief
2.1.1.1. Stukken van algemene aard, nrs 1-2765 – m.n. ingekomen stukken, minuten van
uitgaande stukken (met dagagenda's), agenda's, klappers op de rubrieken van de
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agenda's
2.1.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.1.2.1. Bestuur, nrs. 2766-2769
2.1.1.2.2.
Financien en eigendommen, nr. 2770
2.1.1.2.3. Militaire zaken, nrs. 2771-2772
- 2772: Stukken betreffende de bouw van woonhuizen ten westen van het
Maritieme etablissement te Den Helder, 1836, 1841-1842, 1 omslag
2.1.1.2.4. Verkeer en vervoer, nrs. 2773-2786
2.1.1.2.5. Visserij, nr. 2787
- 2787: Stukken betreffende de oestervisserij bij Vlieland, 1821, 1 omslag
2.1.1.2.6. Waterstaat, nrs. 2788-2791
2.1.1.2.7. Diversen, nr. 2792
- 2792: Ingekomen stukken betreffende diverse onderwerpen, 1814-1845, 1
omslag
2.1.2. Kabinetsarchief
2.1.2.1. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
2.1.2.1.1. Periode 1815-1839
2.1.2.1.1.1. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, geordend per onderwerp, nrs.
2793-2857
- 2793: Stukken betreffende bedelaars, overplaatsing van weeskinderen en
getroffenen van de watersnood, 1817-1827, 1839, 1 pak
- 2812: Stukken betreffende statistische opgaven van de bevolking, 1815-1824, 1
omslag
- 2850: Stukken betreffende polderzaken, m.n. bestuursverkiezingen,
dijkonderhoud en vervening, 1816-1827, 1836, 1 omslag
- 2853: Stukken betreffende waterstaatswerken, m.n. de aanleg van het NoordHollands Kanaal, de afdamming van het IJ en de watersnood van 1825, 18201828, 1 pak
- 2854: Stukken betreffende de registratie, de berging, het in quarantaine stellen
en de stranding van schepen, 1824-1838, 1 pak
- 2855: Stukken betreffende het reglement op de Rijnvaart en betreffende de vaart
tussen Amsterdam, Harlingen en Londen, 1831, 1838-1839, 1 omslag
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- 2857: Stukken betreffende diverse onderwerpen, 1815-1839, 1 pak
2.1.2.1.2. Periode 1840-1850
- 2858-2868: Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
2.1.2.2. Agenda's en indices, nrs. 2869-2874
2.1.2.3. Rapporten en jaarverslagen
- 2875-2888: Ingekomen jaarverslagen van gemeentebesturen, 1835-1841, 18431844, 1846-1850, 14 pakken
- 2889-2903: Jaarverslagen van de Gouverneur aan de Koning, netexemplaren,
1836-1849, met bijlagen, 14 banden
- 2904-2905: Veertiendaagse rapporten van de Gouverneur aan de Koning,
minuten met bijlagen, o.a. rapporten van diverse plaatselijke autoriteiten m.n. te
Amsterdam, en correspondentie met de minister van Binnenlandse Zaken, 18401851, 2 pakken
- 2906-2907: Wekelijkse rapporten van de Gouverneur aan de ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken, minuten, 1830-1844, met bijlagen, m.n.
rapporten van plaatselijke autoriteiten te Amsterdam, 1840-1844, 2 pakken
2.2. Gedeputeerde Staten
2.2.1. Stukken van algemene aard
- 2911-4302: Minuut-notulen met bijlagen en dagagenda's, Net-notulen, Indices op
de notulen
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.2.1. Armenzorg, nr. 4303
2.2.2.2.
Belastingen, nrs. 4304-4307
2.2.2.3. Bestuur, nrs. 4308-4321
2.2.2.4.
Financiën en eigendommen, nrs. 4322-4518
2.2.2.5. Gezondheidszorg, nrs. 4519-4520
2.2.2.6. Kerkelijke zaken, nr. 4521
2.2.2.7. Openbare orde en veiligheid, nr. 4522
- 4522: Stukken betreffende het beheer en het eigendomsrecht van goederen uit
strandvonderij; met reglementen en instructies, 1822-1841, 1 omslag
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2.2.2.8. Verkeer en vervoer, nrs. 4523-4524
- 4524: Stukken betreffende de vaststelling van de reglementen voor bestuur en
administratie van de Zeevarende Buidel te Graft-Noordeinde en de
Bootsgezellenbeurs te Ooster- en Wester-Blokker, 1846-1850, 1 omslag
2.2.2.9. Visserij, nr. 4525
- 4525: Stukken betreffende de wiervisserij rond Wieringen, 1845-1849, 1 omslag
2.2.2.10. Waterstaat
2.2.2.10.1. Droogmakingen en onderhoud, nrs. 4526-4530
- 4526: Stukken betreffende droogmakingen en indijkingen, 1818-1850, 1 pak. NB:
Alfabetisch geordend; met lijst
2.2.2.10.2. Financiën, nrs. 4531-4559
2.2.2.10.3. Reglementering, nrs. 4560-4564
2.2.2.10.4. Vervening, nrs. 4565-4570
2.3. Provinciale Staten, nrs. 4571-4601
- 4571-4584: Notulen van de Staten van Holland, na 1840 Staten van NoordHolland, met bijlagen; minuten en afschriften, 1815-1850, 14 pakken. NB: De
minuten en bijlagen zijn voor wat betreft de gewone vergaderingen vóór 1840
alleen aanwezig in de (oneven)jaren waarin de Staten re Haarlem vergaderden;
van de vóór 1840 te Den Haag gehouden vergaderingen zijn alleen afschriften
aanwezig uit de jaren 1818-1828
- 4585-4599: Notulen van de Staten van Holland, na 1840 Staten van NoordHolland, gedrukt, 1814-1851, 15 delen
- 4600: Index op de notulen, gedrukt, 1814-1860, 1 deel
- 4601: Verslagen van Gedeputeerde Staten, uitgebracht aan Provinciale Staten,
over de toestand van de provincie (Noord-)Holland, gedrukt, 1830, 1832-1849, 1
doos. NB: Ook gepubliceerd in de inv.nrs. 4591-4599
2.4. Bijlagen
2.4.1. Lijst van kaarten – NB: Achter de beschrijving van elke kaart is links onder
aangegeven bij welk archiefstuk de kaart als bijlage fungeert (GV = Gouverneur, GS =
Gedeputeerde Staten) en rechts onder het catalogusnummer van de kaartencollectie,
o.a.
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-
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Provinciaal Bestuur, 1851-1943

2.4.1.7. Anna Paulownapolder:
• Situatie van de Van Ewijcksluis en omliggende terreinen in de Anna
Paulownapolder, door H.P. Eskes, afm. 55x84, schaal 1 : 1000, 1850. vgl.
GV. 27 mei 1850 nr. 236 5(492.631.006)1
- 2.4.1.16: Den Helder – 4 kaarten
- 2.4.1.30: polder Nieuwland/Wieringen – 2 kaarten
• "Kaart van de geprojecteerde indijking, genaamd het Nieuwland,
strekkende langs het zuid-oostelijk gedeelte van het eiland Wieringen",
door landmeter P. van Diggelen, afm. 63 x 70, schaal 1 : 10.000, 1845.
GV. 26 feb. 1846 nr. 235 A(492.631.040)1
• Kaart van de polder Nieuwland, ingedijkt in 1846, door C.W. Bruinvis,
afm. 49 x 63, schaal 1 : 10.000, 1846. GV. 26 feb. 1846 nr. 235
A(492.631.040)2
- 2.4.1.40: Terschelling – 1 kaart
• "Kaart van een gedeelte van het eiland Terschelling, aanwijzende een
gedeelte der buitenwaarden langs de zuidzijde van dit eiland gelegen",
waarop aangegeven het plan tot indijking, afm. 52 x 83, schaal 1 : 25.000,
1847. GV. 21 dec. 1847 nr. 295 A(492.718)6
- 2.4.1.41: Texel – 4 kaarten, o.a.
• Kaart van het Buitenveld en Eierland op Texel, afm. 62 x 51, 1835. GS. 8
okt. 1835 nr. 46 A(492.628.2)7
• Uittreksel uit de kadastrale kaart, secties A, G, H en l van de gemeente
Texel, door landmeter P. van Diggelen, afm. 65 x 95, schaal l : 5000, 1842.
GS. 21 juli 1842 nr. 23 A(492.629.092)l
2.4.2. Lijst van archivalia, waarbij kaarten als bijlage fungeren
2.4.3. Lijst van vernietigde stukken
1. Archief van Provinciale Staten, nrs. 1-223
1.1.Notulen met indices, nrs. 1-127
1.2.Verslagen toestand provincie Noord-Holland, nrs. 128-200, 1851-1936. Gedrukt,
74 banden, nrs. 128-200
1.3.Overige stukken, nrs. 201-223
2. Archief van Gedeputeerde Staten
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2.1.Algemeen, nrs. 224-1773: besluiten, vergaderagenda’s, presentieregisters,
nummerregisters, indicateurs, provinciaal blad Noord-Holland, circulaires
2.2.Organisatie
2.2.1. Algemeen, nrs. 1774-1782
2.2.2. Betrekkingen tot andere publiekrechtelijke lichamen en hun organen, nrs.
1783-1786
2.2.3. Eigendommen. Werken in beheer bij de provincie (1820-1 augustus 1876),
nrs. 1787-1800
- 1787: Stukken betreffende de verpachting en uitgifte in opstal van de duinen mientgronden op Texel, in beheer en genot bij de provincie NoordHolland, 1853-1876, 1 pak
- 1788: Stukken betreffende de verpachting door de Provincie van de visserij
langs de Helderse kust, 1857-1872, 1 pak
- 1789: Stukken betreffende het overnemen in beheer en genot door de
Provincie van het Rijk van de duinen onder de gemeente Den Helder en de
verpachting van deze duinen, valleien en voorgronden, gelegen tussen de
Heldersche Zeewering en Callantsoog, 1861-1876, 1 pak
- 1790: Stukken betreffende de goedkeuring van processen-verbaal van
overdracht van gronden, benodigd voor de verbetering van kustbatterijen
aan de Heldersche Zeewering, 1875-1876, 1pak
- 1791: Stukken betreffende de regeling van het beheer van het provinciaal
meteorologisch observatorium te Den Helder, de opheffing daarvan, de
overdracht van instrumenten aan het Rijk en de overdracht door de Provincie
aan het Rijk van het gebouwtje op de Heldersche Zeewering met de daarin
aanwezige instrumenten, behoord hebbende bij het vroegere provinciaal
meteorologisch observatorium, 1881-1883, 1903-1904, 1 pak
- 1800: Stukken betreffende de mededeling aan de secretaris-generaal van
Binnenlandse Zaken, dat de Provincie gebruik wil maken van de geboden
mogelijkheid rijkseigendommen in de provincie kosteloos over te nemen,
1943, 1 omslag
2.2.4. Financiën, nrs. 1801-1863
2.2.5. Benodigdheden en hulpmiddelen, nrs. 1864-1871
2.2.6. Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd, nrs. 1872-1887
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2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
-

Organen, instellingen en functionarissen, nrs. 1888-2089
Bevoegdheden, nrs. 2090-2093
Documentatie, nrs. 2094-2101
2094: Aantekeningen en ter documentatie verzamelde stukken betreffende
de eigendom van de duinen, in het bijzonder de duinterreinen van de
provincie Noord-Holland, 1889-1938 (1952), 1 pak
2.3.Personeel, nrs. 2101-2177
2.4.Toezicht op de gemeenten, nrs. 2178-3511
2.5.Reglementering van en toezicht op de waterschappen, nrs. 3512-4145
2.5.2. Oprichting, wijziging en opheffing. Reglementering
2.5.2.1. Algemeen
- 3583-3592: Memories van toelichting bij ontwerp-(bijzondere) reglementen
van bestuur voor waterschappen en bij ontwerpbesluiten tot wijziging van
(bijzondere) reglementen van bestuur, ca. 1851-1932, 10 pakken. NB:
alfabetische gerangschikt per waterschap, o.a.
- 3584: B-E: Bovenkerkerpolder- polder Eijerland op Texel
- 3591: W: polder Waal en Burg op Texel -polder de Wijkerbroek
- 3634-3611: Waterschapskaarten, opgemaakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3 van het Algemeen waterschapsreglement voor NoordHolland, voor echt ondertekend door Gedeputeerde Staten/de Commissaris
der Provincie, ter waarneming van de taak van Gedeputeerde Staten, 19321943, 8 pakken. NB: alfabetisch gerangschikt per waterschap.
2.5.2.2. Waterschappen afzonderlijk
2.5.2.2.1. Waterschappen (a-z)
- 3614-3652 - Stukken betreffende het ontwerpen, de vaststelling, goedkeuring en
afkondiging van (bijzondere) reglementen van bestuur voor waterschappen,
alsmede van besluiten tot wijziging, aanvulling en intrekking van (bijzondere)
reglementen van bestuur en besluiten tot oprichting, opheffing en samenvoeging
van waterschappen, 1856-1943, 1945, 1948, 1960, 39 pakken
- 3624: Eijerland op Texel, polder, 1902-1935. Zie ook de inv.nrs. 3641 en 4746.
- 3625: Noorden op Texel, het, polder, 1922-1927. Zie ook inv.nr. 3621.
- 3628: Helder en Huisduinen, polder, 1900-1943, met retroacta, 1825, 1829, 1867
- 3630: Hoornder Nieuwland, het, 1906-1943. Betreft ook de opheffing van het
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-

Hoornder Nieuwland en de polder de Kuil als zelfstandige waterschappen en de
vereniging tot een nieuw waterschap, genaamd polder Hoornder Nieuwland en
de Kuil, 1927-1943
3632: Kuil op Texel, de, polder, 1906. Zie ook inv.nr. 3630
3635: Noorden op Texel, het, polder, 1922-1927. Zie ook inv.nr. 3621.
3641: Terschellingerpolder, 1903-1939. Zie voor een wijziging van het bijzonder
reglement van bestuur inv.nr. 4563; Texel, verschillende polders op (polder Waal
en Burg, polder het Burger Nieuwland, waterschap de Dertig gemeenschappelijke
polders opTexel en polder Eijerland), 1883-1928. Betreft ook de afwatering van
gronden en de regeling van de bemaling
3646: Waal en Burg op Texel, polder, 1902-1904. Zie ook inv.nr. 3641; WaardNieuwland op Wieringen, polder, 1885-1906
3647: Wieringen, heemraadschap, 1906-1938
3648: Wieringermeer, de, heemraadschap, 1939-1943; Wieringerwaard, polder,
1902-1905;

2.6.Eigendom. Openbare werken. Belastingen, nrs. 4146-4192
2.6.1. Eigendom, nrs. 4146-4163
2.6.1.3. Beheer van eigendommen, nrs. 4159-4163
- 4159: Stukken betreffende de grensregeling tussen de rijksgronden van de
Heldersche Zeewering en de gronden van andere eigenaren, 1857-1859,
1863, 1 pak
- 4161: Stukken betreffende de overbrenging van de onder notaris Coninck
Westenberg te Texel berustende kaart van de duin- en mientgronden op
Texel naar het kantoor van de ontvanger der Registratie en Domeinen te
Texel, 1878-1879, 1 omslag
2.7.Openbare orde, nrs. 4193-4260
2.7.2. Politieverordeningen, nrs. 4194-4245
- 4194-4242: Stukken betreffende de ontvangstbevestiging van door
gemeenteraden vastgestelde, gewijzigde of aangevulde algemene
politieverordeningen, ter regeling van zaken als openbare werken, openbare
orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheid, openbare veiligheid,
verkeer en vervoer, productie en distributie van goederen en
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volksontwikkeling en –opvoeding – alfabetisch op gemeente gerangschikt,
1851-1943, 49 pakken
- 4243: Stukken betreffende aangelegenheden die in gemeentelijke
(politie)verordeningen dienen te worden geregeld, zoals op het gebied van
de openbare zedelijkheid, verontreiniging van openbare wateren,
woonwagenkampen, bescherming van natuurschoon bij afgravingen, het
houden van wilde dieren en straat- en markthandel , 1895-1942, 1 pak
2.7.5. Toezicht op openbare grond en openbaar water, nrs. 4248-4250
- 4249: Stukken betreffende het verbod tot het betreden van het strand
tussen zonsondergang en zonsopgang, 1940-1941, 1 omslag
2.7.8. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde
2.7.8.1. Strandvonderij, nrs. 4253-4260
- 4253-4255: Stukken betreffende de wettelijke regeling van de
strandvonderij en de bemoeienis van de Commissaris der Koningin en
Gedeputeerde Staten met dit onderwerp, waaronder stukken
betreffende de verlening van machtiging door Gedeputeerde Staten aan
burgemeesters tot afgifte in natura van strandvonderijgoederen en van
geborgen schepen aan reclamanten, tot openbare verkoop van
strandvonderijgoederen en tot afgifte van de netto opbrengst daarvan,
de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van rekeningen van
burgemeesters wegens het beheer van verkochte, ongereclameerde
strandvonderijgoederen en van rekeningen van uitgaven wegens het
beheer van strandvonderijgoederen, 1852-1939, 3 pakken
- 4256-4257: Staten houdende opgave van strandingen, strandvonden of
uit zee opgeviste goederen en de naar aanleiding daarvan genomen
besluiten van Gedeputeerde Staten, 1852-1960, 2 pakken
- 4258: Stukken betreffende een tweetal aanschrijvingen respectievelijk
aan de burgemeesters en de colleges van Burgemeester en Wethouders
van de aan de Noordzee of de Zuiderzee grenzende gemeenten inzake
onderzoekingen op aangespoelde zeedieren, 1884, 1915, 1 omslag
- 4259: Stukken betreffende de uitvoering van de Wet op de
Strandvonderij van 27 juli 1931 (Stbl. 321) en de K.B. 's van 18 december
1933 (Stbl. 703 en 704), en de aan de hand daarvan vastgestelde nieuwe
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uitvoeringsvoorschriften, 1933-1942, met gedrukte exemplaren van de
wetten sinds 1852, 1 pak. NB: Zie ook de inv.nrs. 4253-4255
- 4260: Ingekomen jaarverslagen van burgemeesters betreffende de
strandvonderij, 1935, 1941-1943, 1 pak
2.8.Toezicht op de politie
2.9.Openbare zedelijkheid, nrs. 4261-4289
2.9.3. Dierenbescherming. NB: Zie het archief van de Commissaris der Koningin, inv.
nr. 7023
2.10.
Volksgezondheid, nrs. 4290-4408
2.10.5. Milieuhygiëne, nrs. 4314-4372
2.10.5.1. Hinderwet, nrs. 4314-4367
2.10.5.2. Water-, bodem- en luchtverontreiniging, nrs. 4368-4372
2.10.6. Overige bemoeiingen betreffende de volksgezondheid, nrs. 4373-4405
2.10.6.1. Drinkwatervoorziening, nrs. 4373-4405
- 4373: Stukken betreffende de drinkwatervoorziening van Terschelling, 19101913, 1929-1942, 1 pak
- 4374: Stukken betreffende de drinkwatervoorziening van Texel, waaronder
stukken betreffende de verlening van een renteloos voorschot t.b.v. het
opmaken van een definitief plan voor een drinkwatervoorziening op het
eiland en de toekenning van een bijdrage in de kosten van een geohydrologisch onderzoek naar de mogelijkheid van waterwinning, 1912-1943,
1 pak
- 4375: Stukken betreffende het onderzoek naar de technische en
economische uitvoerbaarheid van een centrale drinkwatervoorziening voor
de provincie Noord-Holland benoorden het IJ, 1915-1920, 1 omslag
- 4377: Stukken betreffende de verlening van bijdragen t.b.v. de
drinkwatervoorziening op Marken, 1918-1943, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 4562
- 4379: Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening
betreffende de winning en de levering van water in de provincie NoordHolland (Waterleidingverordening voor Noord-Holland), 1919-1935, 1 omslag
- 4388: Stukken betreffende het aangaan en de uitvoering van een
overeenkomst met de gemeente Den Helder inzake de (suppletoire) levering
van water aan die gemeente, 1921-1939, 1 omslag
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4389: Stukken betreffende de verlening van een jaarlijkse bijdrage aan de
gemeente Urk t.b.v. de aanleg en de exploitatie van een
waterleidinginstallatie, 1922-1943, 1 pak
2.10.6.2. Bad- en zwemgelegenheden. NB: Zie het archief van de Commissaris der
Koningin, inv.nr. 7030
2.10.7. Diergeneeskundig toezicht, nrs. 4406-4408
- 4407: Stukken betreffende de uitoefening van de veeartsenijkundige praktijk op
basis van de Vleeskeuringswet 1919 in het algemeen en in het bijzonder op de
eilanden Terschelling en Vlieland, 1922-1943, 1 omslag
2.11.
Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting
2.11.1. Ruimtelijke ordening, nrs. 4409-4472
2.11.2. Volkshuisvesting, nrs. 4473-4483
2.11.2.5. Vergunningen voor tijdelijke bewoning, nr. 4482
- 4482: Stukken betreffende de uitvoering van het Ketenbesluit 1924 en artikel 73
van de Woningwet inzake ingebrachte bezwaren tegen verleende of geweigerde
vergunningen voor zomerhuisjes, barakken e.d., 1929-1942, 1 pak
2.12.
Openbare veiligheid, nrs. 4484-4485
2.12.3. Brand, nrs. 4484-4485
- 4485: Stukken betreffende het nemen van maatregelen ter voorkoming van bos-,
duin-, heide- en veenbranden, 1938-1943, 1 omslag
2.13.
Waterstaat, nrs. 4486-4868
2.13.1. Algemeen, nrs. 4486-4495
- 4487: Stukken betreffende het onderzoek naar de kadastrale tenaamstelling van
de waterstaatswerken, die volgens het K.B. van 17 december 1819 no. 1 aan de
provincie Noord-Holland in beheer en onderhoud werden overgedragen, en het
onderzoek naar de eigendom van de duinen en zeeweringen in de provincie
Noord-Holland, waarvan de provincie het beheer en genot had ingevolge het
genoemde K.B., alsmede stukken betreffende de regeling van het beheer en
onderhoud van de Schoorlse duinen en van de duinen ten noorden van Petten,
1858-1869. NB: Zie ook inv.nr. 7615
- 4488: Stukken betreffende het maken van gedrukte kaarten van het strand van
de Noordzee langs de vaste wal in Noord-Holland, van de toestand van het dorp
Egmond aan Zee in de jaren 1686, 1718 en 1864 en van de duinen, landen en
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stranden bij Den Helder en Huisduinen in 1571, 1702 en 1744, 1861-1866, 1 pak
2.13.3. Uitgave "De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland", nrs. 45024521
2.13.4. Waterhuishouding, nrs. 4522-4602
2.13.4.1. Loop en beweging van het water, nrs. 4522-4524
- 4522: Ingekomen staten houdende opgave van meteorologische waarnemingen
en van de getijden te Den Helder, 1857-1883, 1 pak
- 4523: Ingekomen staten van strandmetingen langs de kust van de Noordzee in
Noord- en Zuid-Holland, 1860-1943, 1 pak
2.13.4.2. Kwaliteit van het water, nrs. 4525-4528
- 4528: Stukken betreffende de bevordering van de ontzilting en de
verhindering van de verontreiniging van het boezem- en polderwater,
alsmede stukken betreffende de zorg van de overheid voor de
waterhuishouding, 1939-1943, 1 omslag
2.13.4.3. Regeling van de waterstand. Waterberging, nrs. 4529-4602
- 4563: Stukken betreffende de vaststelling van de vergoeding door het Rijk
voor de afwatering van de domeingronden op Terschelling op de
Terschellingerpolder en in verband daarmee de wijziging van het bijzonder
reglement van bestuur voor die polder, 1914-1930, 1 pak
- 4588: Stukken betreffende de tussenkomst ter beslechting van een geschil
tussen de Anna Paulownapolder en de Zijpe en Hazepolder over de
afwatering van de Anna Paulownapolder door de Oude Sluis, 1926-1927, 1
omslag
- 4593: Stukken betreffende een geschil tussen de polders Waal en Burg en het
Burger Nieuwland op Texel inzake de toepassing van een bemalingsregeling,
waaronder stukken betreffende de onthouding van goedkeuring aan een
besluit van hoofdingelanden van de polder Waal en Burg op Texel tot het
instellen van een rechtsvordering tegen de polder het Burger Nieuwland, de
beroepen tegen deze beschikking en de goedkeuring door de Kroon, met
vernietiging van het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten, van het
genoemde besluit van hoofdingelanden, alsmede de goedkeuring van een
ontwerp met toelichting van de polder Waal en Burg op Texel, op grond van
artikel 4 van de Toezichtverordening op de waterstaat, voor het maken van
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een nieuwe duiker, 1931-1936, 1 pak
4599: Stukken betreffende de wijziging van de bemalingsrekening van de
polder Waal en Burg op Texel over 1933 en het beroep van het
polderbestuur tegen deze beschikking, 1934-1936, 1 omslag
2.13.6. Overstromingen, nrs. 4606-4625
2.13.6.2. Watersnood van 1916, nrs. 4607-4624
2.13.7. Droogmaking. Indijking, nrs. 4626-4666
- 4626: Stukken betreffende plannen voor de indijking van het Wieringermeer, de
verlening en intrekking van voorlopige concessies voor de indijking en
droogmaking, de verlening van provinciaal subsidie voor de indijking, het
wetsontwerp tot indijking en droogmaking van het Wieringermeer, de verlening
van een provinciale bijdrage in de kosten voor het maken van een plan voor de
indijking en droogmaking van de Wieringermeer en de goedkeuring van besluiten
van waterschapsbesturen en van het gemeentebestuur van Medemblik tot het
sluiten van overeenkomsten terzake van de indijking en droogmaking van de
Wieringermeer, 1848-1856, 1870-1914, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 4664
- 4635: Stukken betreffende de afwijzing van aanvragen en de verlening van een
voorlopige concessie tot indijking en droogmaking van het Hoornsche Hop en de
Goudzee, 1856-1888, 1 pak
- 4636: Stukken betreffende de verlening van vergunning tot het indijken van het
Nieuwland of de Zeerijperpolder op Terschelling, 1857-1858, 1 omslag
- 4647: Stukken betreffende de plannen tot afsluiting en droogmaking van de
Zuiderzee, het onderzoek naar de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de
Wadden en de Lauwerszee en de verlening van subsidie voor dat onderzoek,
alsmede stukken betreffende de afwijzing van een verzoek van het bestuur van
Stad en Lande van Gooiland om vergunning tot het droogmaken van een
gedeelte van de Zuiderzee nabij de Huizerhaven, 1864-1900, 1 pak. NB: Zie ook
inv.nr. 4664
- 4653: Stukken betreffende de goedkeuring van een besluit van hoofdingelanden
van de 29 gemeenschappelijke polders op Texel tot aankoop van het Noorden op
Texel, de verlening van concessie tot indijking van het Noorden en de
goedkeuring van besluiten van waterschapsbesturen in verband met deze
indijking, 1867-1876, 1922, 1 omslag. NB: Zie voor de bijbehorende kaart de
-
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collectie Griffiekaarten, nr. N 005
4664: Stukken betreffende de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de
beoordeling van het plan voor de indijking en droogmaking van de
Wieringermeer, de goedkeuring van ontwerpen met toelichting en de verlening
van ontheffingen en vergunning voor de uitvoering van werken in verband met
de afsluiting van de Zuiderzee en de indijking en droogmaking van de
Wieringermeer, de goedkeuring van besluiten van waterschapsbesturen tot het
aangaan van overeenkomsten en de verhoging van zeedijken in verband met de
afsluiting van de Zuiderzee, 1919-1933, 1 pak. NB: Zie ook de inv.nrs. 4626 en
4647
- 4666: Stukken betreffende de beoordeling, op verzoek van de minister van
Waterstaat, van een plan van de gemeente Enkhuizen tot indijking en
drooglegging van een gedeelte van het IJsselmeer, het zogenaamde Kooizand,
1932-1933, 1 omslag
2.13.8. Waterkeringen, nrs. 4667-4781
2.13.8.1. Provinciale verordeningen, nrs. 4667-4672
2.13.8.2. Provinciale werken, nrs. 4673-4687
2.13.8.3. Werken van derden, nrs. 4688-4781, o.a.
- 4688: Stukken betreffende de afneming van de duinen en het strand langs de
kust van de Noordzee in Noord-Holland en daartegen te nemen maatregelen, in
het bijzonder door duinbeplanting, 1850-1875, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 4487
- 4690-4695: "Beredeneerde staat", jaarlijkse beramingen van de verschillende
werken aan de zeewaterkerende werken (vanaf 1936 de zee- en
IJsselmeerwaterkeringen) in Noord-Holland over de jaren 1851-1862, 1864-1878,
1880-1938, 1940-1941, 1851-1942, 6 pakken
- 4697: Stukken betreffende de verlening en intrekking van vergunningen door
Gedeputeerde Staten tot het als bleekveld of bergplaats gebruiken van gedeelten
van de binnenglooiing van de Heldersche Zeewering, na 1 augustus 1876 door de
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid/de minister van Waterstaat, op
advies van de Commissaris des Konings/der Koningin, 1854-1855, 1861, 18631888, 1892, 1910, 1 pak. NB: De Heldersche Zeewering werd bij K.B. van 27 mei
1876 (Stbl. 109) door het Rijk in beheer en onderhoud teruggenomen
- 4702: Stukken betreffende de vernieling van de duinbeplanting, het roven van
-
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helm en de daartegen te nemen maatregelen, 1857-1862, 1 omslag
4711: Stukken betreffende het treffen van maatregelen tot bescherming van
natuurlijke zeewaterkeringen, zoals duinen en andere hoge gronden, 1877-1878,
1 omslag
4712: Stukken betreffende de advisering van de minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid inzake de dichting van het Eijerlandsche Gat, 1878, 1 omslag
4715: Stukken betreffende de goedkeuring van beramingen van
zeewaterkerende werken van het heemraadschap Wieringen, 1884-1885, 1905, 1
omslag
4717: Stukken betreffende het onderhoud, de herstelling en de verbetering van
de zeedijk van de Prins Hendrikpolder op Texel en de verdediging van de
zuidoostpunt van Texel, 1889-1891, 1895-1899, 1903-1904, 1910-1918, 1 pak
4719: Stukken betreffende de verlening van vergunningen en ontheffingen,
voornamelijk voor het afgraven van duinterrein, ingevolge artikel 14 van de
verordening op het in stand houden der duinen en duingronden in de provincie
Noord-Holland, 1892-1940, 1 pak
4720: Ingekomen verslagen betreffende de toestand van de duinen en
duingronden in Noord-Holland, met naar aanleiding daarvan gevoerde
correspondentie met beheerders en onderhoudsplichtigen, en andere stukken
betreffende de duinbeplanting en het overige onderhoud van de duinen aan de
vaste wal, 1893-1941, 1 pak
4728-4737: Stukken betreffende de goedkeuring van jaarlijkse opgaven wegens
het onderhoud, de herstelling of verbetering van zeewaterkerende werken op
grond van artikel 2 van de Toezichtverordening op de waterstaat, alsmede van
ontwerpen met toelichting op grond van artikel 33 van de wet van 10 november
1900 (Stbl. 176), houdende algemene regels omtrent het waterstaatsbestuur,
1905, 1907, 1911-1943, 10 pakken
4729: Dertig gemeenschappelijke polders op Texel, de, waterschap
4730: Eendracht op Texel, polder; Eijerland op Texel, polder. Zie ook inv.nr. 4746
4731: Horntje op Texel, 't, polder; Noorden op Texel, het, polder
4733: Prins Hendrikpolder op Texel
4734: Terschellingerpolder en Seerijperpolder op Terschelling; Volharding op
Texel, de, polder
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4735: Waal en Burg opTexel, polder; Wieringen, heemraadschap. Zie ook inv.nr.
4715
- 4736: Wieringerwaard, polder
- 4745: Stukken betreffende de verlening van financiële steun ten behoeve van de
verbetering van de zeewering van de Prins Hendrikpolder op Texel, 1916-1943, 1
omslag
- 4746: Stukken betreffende de afneming van de kust aan de noordoostpunt van
Texel, waaronder stukken betreffende de vorming van een reservefonds door de
polder Eijerland op Texel ten behoeve van de kustverdediging en in verband
daarmee de wijziging van het bijzonder reglement van bestuur voor die polder,
de bepaling van het bedrag van de bijzondere omslag voor het reservefonds, de
uitvoering van strandmetingen door de Provinciale Waterstaat en de
behandeling van stormschadeberichten van het bestuur van de polder Eijerland
op Texel en de goedkeuring van ontwerpen met toelichting van de
meergenoemde polder voor het maken van zeewaterkerende werken en van
daarmee verband houdende besluiten van hoofdingelanden, 1916-1943, 1 pak
- 4747: Stukken betreffende een aanschrijving aan verschillende waterschappen
inzake het doen van mededelingen van stormschade aan hun zeeweringen, met
enkele naar aanleiding daarvan ingekomen brieven, 1917-1918, 1 omslag
- 4767: Stukken betreffende het dichten van droog- en krimpscheuren in de
zeedijken, 1919-1922, 1 omslag
- 4780: Stukken betreffende de verlening van een bijdrage ten behoeve van een
onderzoek inzake kustverdediging door aanleg van strandhoofden, 1940-1942, 1
omslag
- 4781: Stukken betreffende het graven in dijken en wegen op last van de Duitse
autoriteiten, waaronder een circulaire van Gedeputeerde Staten aan
verschillende waterschapsbesturen over dit onderwerp, 1940-1943, 1 omslag
2.13.10: Bodempeil, nrs. 4850-4855
- 4851: Stukken betreffende de advisering van de minister van Waterstaat over de
verlening van vergunningen tot het zuigen van schelpen en grind in de
Waddenzee en de Zuiderzee, met ter kennisneming ontvangen afschriften van
vergunningen, 1919-1943, 1 pak
1.13.11. Beveiliging van waterstaatswerken, nrs. 4856-4868
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2.13.11.1. Ter documentatie verzamelde stukken, nrs. 4860-4868
- 4860-4864: Overeenkomsten van waterschappen, met aantekeningen, 14e-20e
eeuw, (1846) 1851-1943 (1946-1970). Gedeeltelijk afschriften. Alfabetisch
gerangschikt naar waterschappen
- 4868: Aantekeningen en uittreksels uit bronnenpublicaties en archivalia
betreffende de waterstaat van Holland, Zeeland en Utrecht, 1155-1878, ca. 1875,
1 pak
2.14.
Verkeer en vervoer
2.14.6. Aanleg, verbetering en instandhouding van havens, nrs. 5975-5994
- 5978: Stukken betreffende de benoeming van een directeur van de haven
beoosten Oudeschild op Texel, de regeling van het beheer en onderhoud van de
haven, het ontslag van de secretaris en de penningmeester, alsmede van de
havenmeester, de behandeling van het verzoek van houders van obligaties
gevestigd op de haven onder andere tot aflossing door de Staat van de schuld ten
laste van de haven, de wijziging van de regeling van het onderhoud van de haven,
de overneming van de havenwerken in beheer en onderhoud bij het Rijk en de
verlening van een jaarlijkse bijdrage door de Provincie in de kosten van beheer
en onderhoud, 1851-1854, 1871-1872, 1881-1883, 1914-1943, 1 pak. NB: Zie ook
de inv.nrs. 5979-5981, 5988 en 5994.
- 5979-5981: Stukken betreffende het onderhoud van en de uitvoering van
herstellingen aan de haven beoosten Oudeschild op Texel en de vaststelling van
de rekening en verantwoording wegens het beheer en onderhoud van de
genoemde haven, 1854-1926, 3 pakken
- 5984: Stukken betreffende de aanleg van een haven op Wieringen en de
verbetering van de aanlegplaats aan Den Oever op Wieringen door het Rijk,
uitgevoerd met provinciale subsidie, 1857-1904, 1 pak
- 5988: Stukken betreffende de verbetering en vergroting van de haven beoosten
Oudeschild op Texel en de verbetering van de toegangswegen naar deze haven,
uitgevoerd met provinciale subsidie en rijkssubsidie, 1872-1918, 1 pak. NB: Hierin
ook enige stukken betreffende de aanleg van een haven bij Oosterend. Zie ook
inv.nr. 5978
- 5989: Stukken betreffende de aanleg van een haven te Oosterend op Texel, 18731906, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 5988
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5991: Stukken betreffende de verbetering van de haven aan de Van Ewijcksluis
en van de daarvóór liggende vaargeul, uitgevoerd met provinciale subsidie en
rijkssubsidie, en de regeling van het onderhoud van deze werken tussen het Rijk,
de Provincie en de Anna Paulownapolder, waaronder de verlening van jaarlijkse
bijdragen in de onderhoudskosten, 1895-1930, 1 pak
- 5994: Stukken betreffende de verlening van een bijdrage aan het Rijk in de
kosten van vernieuwing van het noordelijk havenhoofd van de haven beoosten
Oudeschild op Texel, 1927-1933, 1 omslag
2.14.3.7. Zorg voor en toezicht op middelen van vervoer te water, nrs. 5995-6016
- 5995: Stukken betreffende de subsidieverlening aan de Stoombootrederij voor
het slepen van schepen aan het Nieuwediep, de vaststelling en goedkeuring van
het tarief van sleeplonen, de inzending van de jaarrekening (ter informatie) en de
goedkeuring van het gewijzigde artikel 14 van het reglement op de sleepdienst
van schepen aan het Nieuwediep, 1851-1876, 1 pak
- 5996: Stukken betreffende de opgave ten behoeve van het ministerie van
Defensie van stoom- en motorbootdiensten, waarvan de ondernemers in NoordHolland gevestigd zijn, 1873-1937, 1 pak
- 5998: Stukken betreffende de inzending aan de minister van Binnenlandse Zaken
van een nota met bijlage houdende opgave van stoombootdiensten in NoordHolland, 1877, 1 omslag
- 5999: Stukken betreffende de inzending aan de minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid van staten houdende opgave van de stoombootdiensten in NoordHolland, 1882, 1889-1896, 1 pak
- 6000-6001: Stukken betreffende de toekenning en betaalbaarstelling van
subsidies ten behoeve van de stoombootdienst Kampen-Urk-Enkhuizen aan
Gebr. de Groot te Kampen, de N.V. Kamper Stoomvaartmaatschappij v.h. Gebr.
de Groot te Kampen, de N.V. Eerste Urker Stoomboot Maatschappij "Urks
Belang" te Urk, de naleving van de voorwaarden aan de subsidieverlening
verbonden, waaronder stukken betreffende de goedkeuring van de jaarrekening,
de tarieven voor het personen- en goederenvervoer, de dienstregeling en de
arbeidsvoorwaarden van het personeel, de overneming door de N.V. Eerste
Urker Stoomboot Maatschappij "Urks Belang" van de N.V. Kamper
Stoomvaartmaatschappij v.h. Gebr. de Groot en enige andere stukken
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betreffende de uitoefening van deze stoombootdienst, 1894-1943, 2 pakken.
6003-6004: Stukken betreffende de subsidieverleningen aan A.D. zur Mühlen te
Amsterdam (Stoomboot-reederij "Terschelling"), C. Bosman te Alkmaar (N.V.
Maatschappij Alkmaar-Packet) en de N.V. Terschellinger Stoomboot
Maatschappij te Alkmaar (later Terschelling) voor de stoombootdienst HarlingenVlieland-Terschelling en de voorwaarden verbonden aan de subsidieverleningen,
onder andere terzake van de financiële verantwoording, de tarieven voor het
personen- en goederenvervoer, de dienstregeling, de arbeidsvoorwaarden van
het personeel en de verdere uitoefening van deze dienst, 1895, 1903-1943, 2
pakken. NB: Zie ook de inv.nrs. 6008
- 6006: tukken betreffende de subsidieverlening ten behoeve van het geregeld
personenvervoer tussen het eiland Wieringen en de Van Ewijcksluis, de
goedkeuring van de dienstregeling van deze motorbootdienst en de verdere
uitoefening van deze dienst, 1906-1922, 1 pak.
- 6007: Stukken betreffende de subsidieverlening aan de N.V. Texels Eigen
Stoomboot Onderneming ten behoeve van haar stoombootdienst Texel-Den
Helder v.v, 1912-1921, 1 pak. NB: Zie ook de inv.nrs. 6008
- 6008: Stukken betreffende het onderzoek naar de wenselijkheid van provinciale
exploitatie van de stoomvaartverbindingen tussen de eilanden en het vasteland
van Noord-Holland, 1916-1921, 1 pak. NB: Zie ook de inv.nrs. 6003-6004 en 6007
- 6015: Stukken betreffende de plannen tot verbetering van de aanlegsteiger van
N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming in de haven te Nieuwediep en de
toekenning van een bijdrage in de kosten daarvan, 1926-1937, 1 omslag
- 6018: Stukken betreffende de afwijzing van subsidieverzoeken van
stoombootondernemingen ten behoeve van verbindingen met de NoordHollandse eilanden, 1932-1933, 1 omslag
2.14.3.8. Maatregelen en voorschriften voor het verkeer te water, nrs. 6020-6029
- 6020: Stukken betreffende de herstelling van de kerktorens op Texel, te
Callantsoog en op Urk, tevens dienende tot zeemerk voor de scheepvaart, met
rijkssubsidie en onder toezicht van Gedeputeerde Staten, 1860, 1862-1877,
1895-1897, 1 pak
2.14.4. Verkeer en vervoer door de lucht, nrs. 6057-6063
- 6060: Stukken betreffende de medewerking bij de toepassing van de bepalingen
-
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van de Luchtvaartwet ten aanzien van het vestigen van een bouwverbod op
grondstroken, gelegen om en aansluitende aan de grenzen van het
luchtvaartterrein "de Kooij" te Den Helder, alsmede stukken betreffende de
uitbreiding van het bouwverbod op terreinen grenzende aan het genoemde
luchtvaartterrein, 1933-1940, 1 pak
2.14.5. Posterijen, nrs. 6064-6066
- 6065: Stukken betreffende de regeling van Gedeputeerde Staten met de
inspecteurs der Posterijen en Telegrafie te Leeuwarden en Amsterdam terzake
van de dienstregelingen van de N.V. Maatschappij "Alkmaar Packet" (HarlingenVlieland-Terschelling) en de postdienst Wieringen-Van Ewijcksluis, 1921, 1
omslag
- 6066: Stukken betreffende de verlening van een bijdrage aan het Rijk ten
behoeve van de postverbinding tussen Texel en Vlieland, 1922-1928, 1 omslag
2.15.
Economische aangelegenheden
2.15.2. Industrie. Handel. Energievoorziening
2.15.2.4. Energievoorziening, nrs. 6131-6176
- 6169: Stukken betreffende de verlening van vergunningen aan de N.V.
Terschellinger Elektriciteits Maatschappij te Midsland tot het leveren van
elektriciteit op Terschelling, met stukken betreffende een eerdere, niet
doorgegane, aanvrage, 1924, 1932-1942, 1 pak
2.15.6. Wiermaaierij, nrs. 6182-6185 – zie: http://www.pagowirense.nl/wr-ges53.asp
- 6182: Stukken betreffende de behandeling van een verzoekschrift van de polder
Waard en Groet tot het bij algemene maatregel van bestuur verbieden van het
wiermaaien binnen de afstand van 500 m van de buitenteen van de zeedijken,
1861-1867, 1 omslag
- 6183: Stukken betreffende de aanspraak van de Provincie op de opbrengst van
de wiermaaierij in het vaarwater de Mok bij Texel en de instelling van een
commissie om de regering te adviseren inzake de wiermaaierij, 1863-1867, 1
omslag
- 6184: Stukken betreffende de behandeling van klachten over de belemmering
van de wiermaaierij door het polderbestuur van Wieringen, 1868-1870, 1 omslag
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-

6185: tukken betreffende de verpachting door de Staat aan de gemeente
Wieringen van de wierwaarden in de Zuiderzee en de exploitatie van de
wiermaaierij en de wierhandel door deze gemeente, waaronder stukken
betreffende de goedkeuring van suppletoire begrotingen van de gemeente
Wieringen, 1895-1929, 1 pak
2.16.
Arbeid
2.16.2. Werkgelegenheid. Bestrijding van werkloosheid
2.16.2.1. Werkverschaffing en werkverruiming
2.16.2.1.1. Algemeen, nrs. 6189-6190
2.16.2.1.2. Toezicht, nrs. 6191-6194
- 6191: Stukken betreffende incidentele regelingen bij het uitvoeren van
werken in werkverschaffing door gemeenten en waterschappen, zoals
stopzetting in de winter en verplaatsing van arbeiders, 1922-1943, 1 pak
- 6194: Registers houdende opgaven van verrichte werkzaamheden in het
kader van de werkverschaffing, 1935-1946, 1 pak
2.16.2.1.3. Beloning arbeid, nrs. 6195
2.16.2.1.4. Uitvoering van werken. Subsidiëring, nrs. 6196-6221
- 6211: Stukken betreffende de subsidieverlening aan waterschappen voor het
uitvoeren van werken in werkverschaffing, alsmede stukken betreffende de
subsidieverlening voor deze projecten door het ministerie van Sociale Zaken en
de Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1922-1943, 1 pak. NB: De stukken zijn
alfabetisch op naam van het waterschap gerangschikt
- 6212: Staten houdende gegevens betreffende de hoogte van de toegezegde
provinciale en rijkssubsidies voor het doen uitvoeren van werken in
werkverschaffing door gemeenten en waterschappen, in een enkel geval ook
door de provincie zelf, met nota's en andere stukken betreffende deze
werkzaamheden, 1922-1943, 1 pak
2.17.
Maatschappelijke zorg
2.17.1. Maatschappelijke zorg in het algemeen, nrs. 6233-6280
2.17.1.2. Particuliere zorg, nrs. 6234-6278
2.17.1.2.3. Fondsen, stichtingen en verenigingen, nrs. 6240-6276
2.17.1.2.3.9. Terschelling, nrs. 6271-6275
- 6271-6275: Stukken m.b.t. het Dirk Mentzfonds te Terschelling, 1884-1943, 5
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pakken
2.17.1.4. Steun bij algemene rampen, nrs. 6280
- 6280: Stukken betreffende de evacuatie van personen uit diverse kustgemeenten
van Noord-Holland in verband met de ontruiming en sloop van percelen, op last
van de Duitse weermacht, alsmede stukken betreffende de ondersteuning aan en
de zorg voor huisvesting van die personen elders, 1941-1943, 1 pak
2.18.
Onderwijs. Cultuur
2.18.4. Natuur- en landschapsschoon, nrs. 6628-6667
2.18.4.1. Algemeen, nr. 6628
2.18.4.2. Verordeningen tot wering van ontsiering van natuurschoon, nrs. 6629-6637
2.18.4.3. Natuurgebieden en landgoederen, nrs. 6638-6663
2.18.4.3.1. Provinciaal Landgoed onder Castricum, nrs. 6638-6646
2.18.4.3.2. Andere natuurgebieden en landgoederen, nrs. 6647-6663
- 6653: Stukken betreffende het onderzoek van de Vaste Commissie voor
Uitbreidingsplannen in Noord-Holland naar het behoud van natuurschoon in de
duinstreek, 1931-1933, 1 pak
- 6662: Stukken betreffende de advisering van de directeur van het Bureau van de
Rijksdienst voor het Nationale Plan over de toetsing van bouwplannen in door de
president van die rijksdienst aangewezen natuurgebieden in verschillende
Noord-Hollandse gemeenten, 1941-1943, 1 pak
2.18.4.4. Molens, nrs. 6664-6667
2.28.7. Sport, recreatie en toerisme, nrs. 6671-6685
- 6672: Stukken betreffende subsidieverleningen aan de Algemeene
Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en de ContactCommissie voor Vreemdelingenverkeer in Noord-Holland, pogingen om te komen
tot de oprichting van een Provinciale Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en
andere stukken betreffende verenigingen voor vreemdelingenverkeer, 19271943, 1 pak
- 6673: Stukken betreffende de afwijzing van subsidieaanvragen van de besturen
van de jeugdherbergen in Ouder-Amstel, Den Helder en Haarlem, 1929-1931, 1
omslag
2.19.
Militaire aangelegenheden
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3. Archief van de Commissaris der Koningin
3.1.Hoofdarchief
3.1.1. Algemeen, nrs. 6694-6898: ingekomen stukken en minuten van uitgaande
stukken, agenda’s met indices, nummerregisters, Provinciaal Blad van NoordHolland, circulaires, overige stukken
3.1.2. Organisatie, nrs. 6897-6913
3.1.2.1. Algemeen
3.1.2.1.1. Statistiek, nrs. 6897-6898
- Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van het bureau voor de
statistiek van de provinciale griffie, voornamelijk met gegevens over de loop van
de bevolking, economische zaken en de geschiedenis van de statistiek, 18611910, 1 pak. NB: Fragmentarisch en waarschijnlijk het enige residu van de
stukken behandeld door dit bureau
3.1.2.7. Organen, instellingen en functionarissen
3.1.2.7.6. Provinciale diensten en bedrijven
3.1.2.7.6.2. Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN), nrs. 6912-6913
- 6913: Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen wildschade en de
uitoefening van de jacht in de provinciale duinen, 1935-1943, 1 omslag
3.1.3. Personeel, nrs. 6914-6915
3.1.4. Toezicht op de gemeenten, nrs. 6916-6947
- 6916: Stukken betreffende het bestaan en het vaststellen van gemeentewapens
en –vlaggen, 1853-1938, 1 pak. NB: De stukken die op de wapens betrekking
hebben, zijn alfabetisch gerangschikt op de namen van de gemeenten
3.1.5. Reglementering van en toezicht op de waterschappen, nr. 6948
- 6948: Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken betreffende de
verlening van wapens aan de Anna Paulownapolder en het hoogheemraadschap
Amstelland, 1871-1876, 1 omslag
3.1.6. Eigendom. Openbare werken. Belastingen, nrs. 6949-6959
3.1.6.1. Eigendom
3.1.6.1.1. Kadaster, nrs. 6949-6950
- 6949: Stukken betreffende de herziening door de minister van Financiën van het
kadaster van de Anna Paulownapolder, gemeente Zijpe, en enkele andere
stukken betreffende het kadaster van meer algemene aard, 1851-1859, 1 omslag
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3.1.7. Openbare orde, nrs. 6960-6994
3.1.7.6. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde
3.1.7.6.2. Strandvonderij, nrs. 6979-6989
- 6979: Stukken betreffende de voldoening via de Commissaris der Koningin door
het ministerie van Binnenlandse Zaken van declaraties wegens het begraven van
uit zee aangespoelde lijken van burgers en militairen, met gegevens over
identificatie, 1851, 1912-1943, 1 pak. NB: Zie ook inv.nr. 6988
- 6980: Stukken betreffende de benoeming van hulpstrandvonders, met vier
naamlijsten van deze functionarissen, 1854-1941, 1 pak. NB: Alfabetisch
geordend op de namen van de gemeenten. De naamlijsten verkeren in minder
goede staat
- 6981: Stukken betreffende de berging van goederen uit het wrak van het in 1799
bij Terschelling gezonken Engelse fregat de Lutine, 1856-1912, 1933-1939, 1 pak
- 6982-6984: Registers houdende gegevens betreffende op de kusten van de
provincie Noord-Holland aangespoelde of uit zee aangebrachte lijken, 18571875, 3 delen
- 6985: Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van de
Commissaris des Konings met beschikkingen betreffende de berging van
gezonken schepen en hun lading in het Noordhollands kanaal en de Zuiderzee,
alsmede stukken betreffende de verlening van machtiging door Gedeputeerde
Staten aan burgemeesters tot de openbare verkoop van geborgen goederen en
de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van rekeningen van burgemeesters
wegens het beheer van deze goederen, 1859-1876, 1 pak
- 6987: Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken (voornamelijk
circulaires aan burgemeesters) betreffende het beheer van gestrande vreemde
schepen en goederen door consulaire ambtenaren, 1895-1930, 1 pak
- 6988: Stukken betreffende de vaststelling van de identiteit van personen, wier
lijken op het strand zijn aangespoeld of uit zee zijn aangebracht en het begraven
van uit zee aangespoelde lijken, 1912-1931, 1 omslag. NB: Zie ook inv.nr. 6979
- 6989: Stukken betreffende de behandeling van strandvonderijgoederen,
afkomstig van oorlogsschepen van oorlogvoerende mogendheden, en de berging
en het beheer van het onder de gemeente Velsen aangespoelde casco van een
onderzeeboot en van een duikbootpersdok, 1914-1926, 1 pak. NB: Zie ook het
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archief van Gedeputeerde Staten, inv.nrs. 4253-4255
3.1.8. Toezicht op de politie, nrs. 6995-7020
3.1.8.1. Organisatie en personeel van rijks- en gemeentepolitie en marechaussee
3.1.8.1.1. Gemeentepolitie en –veldwachters, nrs. 7001-7014
- 7004: Stukken betreffende de uitoefening van het politietoezicht op Vlieland en
in verband daarmee het ontslag van de buitengewoon gemeenteveldwachter A.
Kooyman, 1909, 1913-1914, 1926-1927, 1 pak. NB: Deels kabinetsarchief
3.1.9. Openbare zedelijkheid, nrs. 7021-7026
3.1.9.3. Dierenbescherming, nrs. 7022-7025
- 7022: Stukken betreffende de uitvoering van de Vogelwetten 1912 en 1936,
waaronder stukken betreffende eventuele wetswijzigingen, de benoeming van
landbouwkundige adviseurs en de ophokplicht voor postduiven, 1913-1943, 1
pak. NB: Zie ook inv.nr. 7265
- 7025: Stukken betreffende het verlenen door de minister van Binnenlandse
Zaken en in een aantal gevallen door de Commissaris der Koningin van
vergunningen krachtens de Vogelwetten 1912 en 1936 tot het rapen van eieren
van en het schieten op meeuwen, voornamelijk in kustgemeenten, 1917-1938, 1
pak
3.1.10. Volksgezondheid, nrs. 7027-7031
3.1.11. Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting, nrs. 7032-7033
3.1.12. Openbare veiligheid, nrs. 7034-7044
3.1.12.2. Overstroming en verdrinking, nrs. 7035-7036
- 7035: Stukken betreffende strandingen en het vergaan van schepen en andere
zeerampen in Noord- en Zuiderzee, gerapporteerd door de burgemeesters en
andere instanties aan de Commissaris des Konings/Commissaris der Koningin,
met stukken, voor een klein gedeelte ook behandeld door Gedeputeerde Staten,
voor wat betreft aangespoelde goederen e.d., betreffende strandvonderij in
samenhang met de plaatsgehad hebbende strandingen, 1851-1939, 1 pak. NB:
Van 1851-1911 chronologisch, van 1912-1939 alfabetisch gerangschikt op de
namen van de gemeenten
- 7036: Stukken betreffende het toekennen van buitenlandse onderscheidingen
aan zeelieden, zoals personeel van reddingsboten, die bij het vergaan van
schepen schipbreukelingen hebben gered, 1887-1889, 1 omslag
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3.1.13. Waterstaat, nrs. 7045-7069
3.1.13.1. Algemeen
- Rapporten over stormen en stormvloeden en stukken betreffende het herstel van
schade aan waterstaatswerken, ontstaan door stormen, stormvloeden en ijsgang,
1852-1936, 1 pak. NB: Zie ook het archief van Gedeputeerde Staten, inv.nrs.
4746, 4747 en 4772
- 7046: Stormrapporten en stukken betreffende het herstel van schade aan
waterstaatswerken, ontstaan door stormen in januari en februari 1877, alsmede
stukken betreffende de instelling van een commissie ter bepaling van de schade,
geleden door inwoners van Marken, die voor vergoeding door de Algemene
verenigde commissie ten behoeve van noodlijdenden door watersnood te
Amsterdam in aanmerking komt, 1877, 1 omslag
3.1.13.2. Uitgave "De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland"
3.1.13.3. Waterhuishouding
- 7049: Stukken betreffende de verbetering van de afwatering van de rijksduin- en
mientgronden op Texel en het plan van de regering tot verkoop van een gedeelte
van die gronden, 1877-1883, 1 omslag. NB: Zie ook het archief van Gedeputeerde
Staten, inv.nr. 1787
3.1.13.4. Wateren. Watergangen
3.1.13.5. Overstromingen
3.1.13.5.1. Watersnood van 1916
- 7052: Stukken betreffende de watersnood, voornamelijk inzake de herstelling
van de zeedijken, de uitvoer uit Duitsland van motoren voor de droogmaling van
de overstroomde gebieden en de toegang tot deze gebieden, 1916, 1 pak
3.1.13.6. Droogmaking. Indijking
- 7059: Stukken betreffende de afwijzing van verzoeken tot verkoop of uitgifte in
erfpacht door het Rijk van de Mok op Texel met het oog op de indijking en
droogmaking van de Mok, 1878-1881, 1 omslag
3.1.13.7. Waterkeringen
3.1.13.7.2. Werken van derden
- 7062: Stukken betreffende de verhuur van de duinen en wildernissen op
Terschelling en de regeling tussen Rijkswaterstaat in Noord-Holland en
Staatsbosbeheer van het beheer van de staatsduin- en andere gronden op de
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eilanden Vlieland en Terschelling, 1857-1910, 1 pak
7067: Stukken betreffende het maken en onderhouden van werken tot
verdediging van de Noordzeekust in de provincie Noord-Holland ingevolge de
wet van 15 juli 1898 (Stbl. 187), 1899-1919, 1 pak. NB: Zie ook het archief van
Gedeputeerde Staten, inv.nr. 4731 (Noord-Holland, rijkswaterstaat in de directie)
- 7069: Stukken betreffende de tussenkomst bij de aanbesteding en gunning, de
goedkeuring van staten van meerwerk en de registratie van processen-verbaal
van aanbesteding, overeenkomsten en staten van meerwerk wegens het
onderhoud en herstel en de verbetering van de Heldersche Zeewering,
behorende tot de rijkszeewerken in Noord-Holland, 1905, 1911-1921, 1 pak
3.1.13.8. Verveningen
3.1.13.9. Beveiliging van waterstaatswerken
3.1.14. Verkeer en vervoer, nrs. 7070-7247
3.1.14.3. Verkeer en vervoer te water
3.1.14.3.6. Aanleg, verbetering en instandhouding van havens
- 7225: Stukken betreffende de verbetering van de haven van Terschelling,
alsmede stukken betreffende het voorstel van de Commissaris des Konings aan
de minister van Binnenlandse Zaken tot wijziging van artikel 21 van het voorlopig
reglement van politie voor de havens van de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk
en Marken (naar aanleiding van overtredingen van het reglement van politie voor
de haven van Terschelling), 1868-1869, 1 omslag
3.1.14.3.9. Toezicht op waterwegen en havens en het verkeer en vervoer daarover
- 7238: Stukken betreffende de regeling van het onderhoud en het gebruik van de
havens op de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk en Marken, alsmede stukken
betreffende de vaststelling van reglementen van politie voor deze havens en van
tarieven van havenrechten, 1851-1860, 1 pak. Zie ook inv.nr. 7225, alsmede het
archief van Gedeputeerde Staten, inv.nr. 6030
3.1.15. Economische aangelegenheden, nrs. 7248-7270
3.1.15.2. Industrie. Handel. Energievoorziening
- 7254: Stukken betreffende de goedkeuring door het departement van
Binnenlandse Zaken van de oprichting en installatie door de gemeenten Alkmaar,
Haarlem, Den Helder en Zaandam van Kamers van Koophandel en Fabrieken, met
statuten, 1851, 1853, 1855, 1 pak
-
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-

7255: Staten van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels en stoomboten in
de provincie, 1852-1859 (Minuten), 1 omslag
3.1.15.3. Jacht
- 7261: Register houdende de registratie van eendenkooien, vermoedelijk
opgemaakt op last van de Commissaris der Koningin, 1849-1949
- 7262: Stukken betreffende de uitgifte van registratiebewijzen en de verlening van
vergunningen voor de oprichting van eendenkooien door de Kroon aan
particulieren in diverse gemeenten, 1851-1943, 1 pak. NB: De stukken zijn
alfabetisch op plaatsnaam gerangschikt
- 7264: Stukken betreffende de uitgifte van registratiebewijzen door de
Commissaris des Konings en de verlening van vergunningen door de Kroon aan
particulieren in diverse gemeenten voor het houden van zwanendriften, 18521885, 1 pak. NB: De stukken zijn alfabetisch op plaatsnaam gerangschikt
- 7265: Stukken betreffende de uitvoering van de Vogelwetten van 1912 en 1936,
onder meer het afgeven van vergunningen voor het afschieten van schadelijke
vogels en voor het verkopen van beschermde vogels, 1914-1943, 1 pak. NB: Zie
ook inv.nr. 7022
- 7266: Stukken betreffende de uitvoering van de Jachtwet van 1923, waaronder
stukken betreffende het afgeven van jachtakten, vergunningen voor het
afschieten van zeehonden, de ophokplicht van kooieenden, het instellen van
wildschadecommissies, de vaststelling door Provinciale Staten van verordeningen
op grond van deze Jachtwet; met de handelingen van de Staten-Generaal inzake
de voorbereiding van deze wet, 1921-1943, 1 pak
- 7267: Stukken betreffende de opgave van het aantal geregistreerde
eendenkooien, 1924-1943, 1 omslag
3.1.15.4. Visserij
- 7268: Stukken betreffende de oesterteelt en het vissen van mosselen in de
Zuiderzee, 1880, 1883-1884, 1894, 1898, 1 omslag
3.1.15.5. Wiermaaierij
- 7270: Stukken betreffende de verpachting van de wiermaaierij langs de NoordHollandse eilanden, 1851-1872, 1888, 1 pak
3.1.16. Arbeid, nrs. 7271-7273
3.1.17. Maatschappelijke zorg, nrs. 7274-7316
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3.1.17.1. Maatschappelijke zorg in het algemeen
3.1.17.1.2. Particuliere zorg
3.1.17.1.2.3. Fondsen, stichtingen en verenigingen
- 7287: Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van bestuursleden van
het Ondersteuningsfonds op Terschelling, alsmede stukken betreffende de
goedkeuring van wijzigingen in de statuten van dit fonds, 1894-1943, 1 pak
3.1.17.1.2.4. Overige aangelegenheden betreffende particuliere zorg
- 7288: Stukken betreffende de verstrekking van inlichtingen aan de minister van
Binnenlandse Zaken inzake de heffing van scheepsschellingen ten behoeve van
de armen op Vlieland, 1858-1859, 1 omslag
3.1.18. Onderwijs. Cultuur, nrs. 7317-7391
3.1.18.3. Natuur- en landschapsschoon
3.1.18.3.2. Natuurgebieden en landgoederen
3.1.18.3.2.2. Andere natuurgebieden en landgoederen
- 7373: Stukken betreffende de vaststelling door de Rijksdienst voor het Nationale
Plan van de lijst van te beschermen natuurgebieden, 1942-1943, 1 omslag
3.1.18.4. Zeden en gewoonten
3.1.18.4.1. Onderscheidingen
- 7379: Ingekomen brief van de burgemeester van Urk, met oorkonde naar
aanleiding van een ijstocht over de Zuiderzee, met minuut van een bedankbrief,
1891, 2 stukken
- 7380: Stukken betreffende de voorbereiding van de oprichting van een
monument te Den Helder ter nagedachtenis aan Dorus Rijkers, 1928, 1 omslag
3.1.19. Militaire aangelegenheden, nrs. 7392-7403
3.1.20. Justitie, nrs. 7404-7408
3.2.Kabinetsarchief, nrs. 7409-7586
3.2.1. Algemeen
3.2.2. Toezicht op de gemeenten
3.2.3. Toezicht op de politie
3.2.4. Openbare orde
3.3.Bijlage bij de inventaris: trefwoordenlijst kabinetsarchief, 1914-1943
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4. Commissiearchieven, nrs. 7587-7623
4.2. Ingesteld door Gedeputeerde Staten
4.2.4. Waterstaat
4.2.4.1. Archief van de Commissie van onderzoek naar de eigendom van de duinen en
zeeweringen in de provincie Noord-Holland, waarvan de provincie het beheer en
genot heeft ingevolge het K.B. van 17 december 1819 no. 1, 1858-1867
5. Gedeponeerde archieven en archiefbescheiden, nrs. 7624-7738
5.1.Organisatie
5.1.3. Archief van de Raad van Advies voor de Economisch-Technologische Dienst
voor Noord-Holland, 1935-1942 Archief van de griffier der Staten van NoordHolland
- 7649: Notulen en andere stukken betreffende de werkzaamheden van de Raad
van Advies voor de Economisch-Technologische Dienst voor Noord-Holland,
1935-1942, 1 omslag
6.
24

Provinciale Waterstaat, 1882-1910

Archief van de griffier der Staten van Noord-Holland, nrs. 7739-7743

2. Inventaris
2.1. Agenda's, nrs. 109-130. NB: De agenda's vormen de toegang op de correspondentie
(inv.nrs. 1 t/m 108); Van 1882 - 1895 zijn er jaarlijks twee agenda's, respectievelijk op
de ingekomen en de uitgaande stukken. De agenda's zijn gerubriceerd (zie 3. Bijlage 1
Lijst van rubrieken in de agenda's).
2.2. Correspondentie, nrs. 1-108
2.3. Dossiers, nrs. 131-150
- 134a: Duinen - Vergunning - Afgravingen 1893 – 1911
- 140b: Tramweg Schagen-Wieringen 1905/1910
- 142b: Stoomtramweg op Texel 1903/1915
2.4. Bestekken en voorwaarden, rapporten, nrs. 182a-187
- 183-184: Bestekken en voorwaarden inzake de Haven Oude Schild op Texel,
1889-1935, 2 omslagen
2.5. Bestekken en voorwaarden Rijkswaterstaat/ Dienst Zuiderzeewerken, nrs. 188-216
- 188: Index op de serie bestekken en voorwaarden over de periode 1920-1982

45

-

189-216: Bestekken en voorwaarden voor het uitvoeren van waterstaatswerken,
met tekeningen, 1920-1982, 27 dozen
2.6. Commissie van overleg inzake de aanleg van leidingen in wegen en vaarten in NoordHolland, nrs. 151-155
2.7. Commissie van advies inzake de oeververbindingen over het Noordzeekanaal en het
IJ, nrs. 156-182
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Schagen, heerlijkheid, 1427-1830

3. Lijst van rubrieken ("nummers van orde") in de agenda's (51 rubrieken), o.a.
- 4: Fabrieken, stoomtuigen enz. (uitvoering Hinderwet en Veiligheidswet)
- 8: Middelen van vervoer te land en te water
- 12: Rampen, stormen, overstromingen.
- 13a: Statistiek; algemeen verslag; waarnemingen te Den Helder
- 17-20: Waterschappen (reglementen, keuren, personeel, rekeningen en
begrotingen, vrijdom polderlasten)
- 27: Waterstaat, rijkswaterkeringen
- 28: Waterstaat, provinciale waterkeringen
- 29: Waterstaat, alle andere waterkeringen
- 30: Waterstaat, petitiën van werken aan de zeeweringen
- 31: Waterstaat, rijkshavens
- 32: Waterstaat, verschillende havens
- 38: Waterstaat, Noordzee, Zuiderzee
- 39: Waterstaat, gezonken schepen
- 40: Waterstaat, strand en duinen
- 41: Waterstaat, werken van Marine
- 42: Waterstaat, droogmakerijen en bedijkingen
- 44: Waterstaat, waterleidingen
- 45: Waterstaat, wiermaaierij
- 46: Waterstaat, grint en schelpenvisserij
- 47: Waterstaat, verschillende zaken; provinciale kaarten; bakens;
driehoeksmetingen
- 50: Zeldzaam voorkomende zaken
De geschiedenis van de hoge heerlijkheid van Schagen is in het begin ingewikkeld en
verward. De heerlijkheid, aanvankelijk Schagen, maar later "Schagerkogge" of "Schagen
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en Schagerkogge" genaamd, omvatte naast Schagen ook Barsingerhorn met Kolhorn en
Haringhuizen en is later nog uitgebreid met Burghorn en de Keinze. Bovendien waren de
tienden in Schagen, de visserij van de Schager- en Niedorperkogge en het
Pluimgraafschap van West-Friesland, Texel en Wieringen aan de heerlijkheid verbonden.
De eerste uitgifte van de heerlijkheid Schagen vond plaats op 29 juni 1427, toen Willem,
bastaardzoon van graaf Albrecht van Beieren en Maria van Bronckhorst, door Philips van
Bourgondië, in kwaliteit van ruwaard van Holland, beleend werd met de hoge- en lage
heerlijkheid in recht leen, zodat uitsluitend mannelijke afstammelingen konden
opvolgen.
Voor informatie over de historie van Schagen, zie verder: Stichting Erfgoed Schagen
1. Inventaris van het archief van de Heren en Vrouwen van Schagen en hun aanverwante
geslachten 1414-1830
1.2.1. Heren en Vrouwen van Schagen
1.2.1.1. Stukken van persoonlijke aard, nrs. 1-21
1.2.1.2. Stukken van zakelijke aard
1.2.1.2.1. Heerlijkheid Schagen c.a., nrs. 22-268
1.2.1.2.1.1. Titels van verkrijging, nrs. 22-39
- 35: Specificatie van de ten behoeve van Florens van Oultremont en Warfusé
betaalde leenrechten inzake Leiderdorp, Pijnakker, Putten, de Schagerkogge, het
huis en slot van Schagen, nieuw land in de Zijpe, Woudrichem, Stipthout in
Rijnland, de zwanendrift in de Drecht en het pluimgraafschap West-Friesland,
Texel en Wieringen, met een memorie, 1734, 2 stukken
1.2.1.2.1.4. Beheer van goederen en rechten, nrs. 46-258
1.2.1.2.1.4.01. Algemeen
- 46: Cartularium betreffende de heerlijkheid Schagen, 1414-1444, 1 deeltje. NB:
op perkament
- 47-49: Registers van akten en brieven betreffende de rechten en goederen van
de heren van Schagen, 1414-1794, 17e eeuw, 1 band, 1 deel en 1 katern
1.2.1.2.1.4.02. Tienden en visserijen, nrs. 51-54
1.2.1.2.1.4.03. Patronaat, nrs. 55-116
1.2.1.2.1.4.04. Jacht op zwanen en zwanendrift, nrs. 117-131, o.a.
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-

125: Akte van attestatie door Jan Vlaming en Pieter Schepers voor notaris Jan
Star te Texel ten verzoeke van Cornelis Schagen, pluimgraaf van Texel, over het
zoeken en wegnemen van zwaneneieren in de Waalebrugpolder, 1767,1 stuk
- 126: Advies van Mr. Hoynk van Papendrecht, advocaat te 's-Gravenhage, voor de
rentmeester Duwooz inzake de vervolging van het schieten van zwanen binnen
het territoir van het pluimgraafschap West- Friesland, Texel en Wieringen; het
passeren van een akte van obligatie onder verband van de heerlijkheid Schagen
en het voornemen van regenten in de Wieringerwaard tot bedijking buiten de
dijk van Colhorn, 1776, 1 katern - zie Historisch Zuiderzeedorp Kolhorn
1.2.1.2.1.4.05. Rietsnijden, nr. 132
- 132: Stukken betreffende de procedure, gevoerd voor het Hof van Holland tussen
Elisabeth van Bronckhorst, vrouw van Willem van Schagen, en de gedeputeerden
van den Nieuwe Dijk over het recht van rietsnijden in de kuilen van Burghorn,
1463-1550, afschriften z.j.(17e eeuw), 1 omslag – zie: polder Burghorn
1.2.1.2.1.4.06. Strandvonderij, nrs. 133-135
- 133: Stukken betreffende de door de heer van Schagen gemaakte aanspraak op
strandvonderij van een bij Wieringen verongelukt schip, 1645, authentieke
afschriften, 1645, 1 omslag
- 134: Memorie inzake het recht van de heer van Schagen op zeevond te Colhorn,
1713, afschrift, 1778, 1 katern – zie Historisch Zuiderzeedorp Kolhorn
- 135: Akten uit het "memoriaalboek voor meester Jan de Jonge" inzake de
strandvond in Noord- Holland; akte houdende gratie voor Pieter Heynszoon te
Delft; met lijsten van de edelen en de ridderschap van Holland en Friesland en
van de steden, dorpen en baljuwschappen van Holland en Friesland, die Karel van
Bourgondië hebben gehuldigd als graaf van Holland, z.j., authentiek afschrift,
1621, 1 katern
1.2.1.2.1.4.07. Functionarissen, nrs. 136-151
1.2.1.2.1.4.08. Onroerende goederen, nrs. 152-168
1.2.1.2.1.4.09. Financiën, nrs. 169-248
1.2.1.2.1.4.10. Diversen, nrs. 249-258
- 250: Akte van octrooi van Karel V voor Jan van Schorel, priester kanunnik van St.
Mariën te Utrecht om de Zijpe te bedijken onder gehoudenheid met de
kerkmeesters van Schagen tot overeenkomst te komen over 4 morgen land bij de
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-

-

-

-

Keynze en een veer tussen Petten en Huisduinen, door Joost van Borselen, heer
van Schagen, als man en voogd van Josina van Schagen aan de kerk van Schagen
in leen gegeven, 1552, eenvoudig afschrift en extractafschrift, z.j.(16e of 17e
eeuw), 2 stukken
251: Akte houdende de voorlezing van Elisabeth van Bronckhorst als moeder van
Jan van Schagen over de door haar vader Joost van Bronckhorst aan Jan van
Schorel uitgebrachte insinuatie om bij de bedijking van de Zijpe de gronden van
Schagen en Burghorn niet aan te tasten, 1552; afschrift z.j.(16e of 17e eeuw), 2
stukken
252: Rekest van Jan van Schorel aan de keizer om de dijkage van de Zijpe te
mogen uitbreiden met appointement van de rekenkamer te Brussel, 1553,
afschrift z.j.(16e of 17e eeuw); met een brief van Joost Jacobs te 's-Gravenhage
aan N.N. (vermoedelijk de heer van Schagen of zijn rentmeester) over de nieuwe
bedijking van de Zijpe en de daartegen gemaakte protesten, 1664(??), afschrift
z.j.(17e eeuw), 1 omslag
254: Kaart van het Barsingerwad met de waterlozing bij de Barsingerkade tot de
sluizen, alsmede de watering voor Barsingerhorn, 1626, 1 omslag. NB:
Vervaardigd door de secretaris en de landmeter van Schagen, getekend Pieters,
ingekleurd en bestaat uit 8 delen, afm. 84x130 – zie verder: Barsingerhorn
255: Stukken betreffende de bemoeiingen van de heer van Schagen als lid van de
Statencommissie, die zich bezig houdt met de nieuwe verstoeling van de WestFriese omringdijk, 1636, 1637, gedeeltelijk afschriften, z.j.(17e eeuw), 1 omslag

1.2.2. Aanverwante geslachten, nrs. 276-365
1.2.2.2. Stukken van zakelijke aard, nrs. 347-365
1.2.2.2.1. Noord-Holland, nrs. 347-349
- 348: Akte van belening door Floris V van Willem van Egmond met de dorpen
Huisduinen en Ouderdorp, 1283, extract afschrift authentiek afschrift, 17e eeuw,
1 stuk
- 349: Akte van belening door Jacoba van Beieren van Eduard, bastaard van
Holland, zoon van Willem VI met de heerlijkheid Hoogwouderban en Aartswoud,
alsmede de tienden van Wognum, 1429, extract afschrift, z.j. (17e eeuw), 1 stuk –
zie Aartswoud en Hoogwoud
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1.2.3. Stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken, nrs. 366-370
- 367: Sententie van het Hof van Holland waarbij de eis, van de waarschappen van
de Geestmerambacht, tegen de grafelijkheid van Egmond om een
onbelemmerde lozing toe te staan van het water van de Geestmerambacht door
de Witsmeer, Woudmeer, Bleekmeer en de Waard langs de Lange Reis in de
Zuiderzee of in de Schermeer wordt afgewezen, 1594, 1 charter
- 369: Stukken betreffende het verzoek van Abraham en Isaac Speeck aan de
Staten tot uitvaardiging van een ordonnantie op de visserij, z.j. (1e helft 17e
eeuw), 1 omslag
- 370: Brief van W. Havius aan Anthonie Kievit, rentmeester, over een
achterstallige huur van Pieter Dirksz. van Abbeste te Schagen wegens panden en
land gelegen in de Wieringerwaard, 1651, 1 stuk
1.

640

Economisch-Technologische Dienst, Provinciale

Inventaris van een collectie archiefstukken betreffende de heerlijkheid Schagen,
nrs. 1-21, o.a.
- 2: Aantekeningen over de geschiedenis van Schagen, 19e eeuws, 2 stukken
- 4: "Annotatie ofte Aanteekeningboek van den Hoog Ed. Heere van Schagen, van
alderhands saaken, No 1", ca 500 pagina's met aantekeningen betreffende
ontvangsten en uitgaven, belastingkohieren, memorie over processen en
juridische zaken, onderhoud molens, sluizen, dijken, etc., etc., kennelijk bij
ouden door de Heer van Schagen zelf, ca 1600-ca 1610, 1 deel in perkamenten
band
- 5: "Annotataie ofte Aanteekeningboek van den Hoog Ed. Heere van Schagen van
allerhandse saaken en no 4", ca 150 pagina's met aantekeningen als in het
bovenstaande nummer, ca 1610-ca 1660, 1 deel in perkamenten band. NB: Op
los briefje in Inv. nr 4 staat "Drie annotatie ofte aanteekenboeken van de Hoog
Ed. Heer van Schagen, getekend no 1, 2, en 3". De registers en 3 zijn niet
aanwezig
- 9: "Waarschuwing raakende het doodslaan, rooven en beschadigden van
Zwanen", uitgaande van Theodore van Oultremont en Warfuzee, heer van
Schagen, gedrukt, plano, z.j. (18e eeuws), 1 stuk
2. Inventaris
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Planologische Dienst, Provinciaal Bestuur,
Planologie, 1943-1989

2.1. Economisch-Technologische Dienst
2.1.1. Stukken van algemene aard, nrs. 1-36 – jaarverslagen; maandverslagen van de
directeur, Toespraken; lezingen en publicaties van drs J. G. Brautigam, directeur
2.1.2. Stukken van bijzondere aard
2.1.2.1. Organisatie, nrs. 37-64
2.1.2.2. Personeel, nrs. 65-84
2.1.2.3. Economische ontwikkeling, nrs. 85-113
- 85: Onderzoek naar economische ontwikkelingsgebieden in Noord-Holland, 1949,
1 omslag
- 91-93: Rapporten en correspondentie over de haven van Oudeschild, gemeente
Texel, 1955-1958, 1961, 3 omslagen
- 95: Reacties van de directie van de ETD op een onderzoek naar het
pendelverschijnsel in noordelijk Noord-Holland en westelijk Noord-Brabant van
het Nederlands Economisch Instituut (NEI), 1961, 1963, 1 omslag
- 98: Rapport over de sociaal-economische veranderingen in de gemeente Texel,
1964, 1 omslag
- 100: Overzicht van economische investeringen in Noord-Holland noord, 1970, 1
omslag
- 104-105: Informatie over visserij, industrie, toerisme, bevolking en ontwikkeling
in de gemeente Texel, 1979, 2 omslagen
• 104: rapport
• 105: Statistische gegevens
- 112: Correspondentie met GS over de economische ontwikkeling van de Gooi- en
Vechtstreek, Zaanstreek en West-Friesland, 1984-1986, 1 omslag
- 113: Nota 'Economische verkenningen voor Noord-Holland', 1988, 1 omslag
2.1.2.5. Bedrijfsleven/Industrie, nrs. 124-150
- 134: Rapport van een onderzoek naar voorwaarden voor industrievestiging in
West-Friesland, 1960, 1 omslag
- 143-144: Adresboek van de industrieën in de provincie Noord-Holland, 1965,
1969, 2 banden
- 146: Stageverslag over enige Nederlandse rederijen en aanverwante
havenbedrijven in de periode 1963-1975, 1976, 1 omslag
- 147: Rapport over de aanlanding, op- en overslag van Liquid Petroleum Gas (LPG)
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in Noord-Holland, 1980, 1 omslag
2.1.2.6. Bedrijfsterreinen, nrs. 151-167
- 152: Overzicht van de industrieterreinen in Noord-Holland, 1953, 1 omslag
- 153: Rapport over de beschikbare ruimte in de gemeenten Den Helder, Alkmaar
en Hoorn, 1959, 1 omslag
- 154: Onderzoek naar mogelijkheden voor bedrijfsterreinen in West-Friesland,
1960, 1 omslag
- 157-158: Inventarisatie van de bedrijfsterreinen in oostelijk West-Friesland, 1977,
2 omslagen
• 157: rapport
• 158: cijfermateriaal
- 161-165: Overzicht van de bedrijfsterreinen in Noord-Holland, 1978-1980, 5
omslagen
2.1.2.7. Bedrijfsvestigingen, nrs. 168-187
- 176: Rapport over bedrijfsvestiging op Texel, 1974, 1 omslag
- 181: Rapport over de vestigingsplaatskeuze en personeelswerving van bedrijven
in Noord-Holland, 1978, 1 omslag
- 186: Overzicht van het aantal bedrijven dat zich sinds 1974 in de groeikernen van
Noord-Holland-Noord gevestigd heeft, 1981, 1 omslag
2.1.2.8. Infrastructuur, nrs. 188-198
- 191: Rapport over Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO), een veerdienst
tussen Texel en Den Helder, 1957, 1 omslag
- 197: Correspondentie met bijlagen over de veerverbinding tussen de gemeenten
Den Helder en Texel, 1976-1987, 1 omslag. NB: met hiaten
2.1.2.9. Landbouw en visserij, nrs. 199-219
- 199: Rapport over de mogelijkheden voor verbetering van de visserij, 1937, 1
omslag
- 201: Overzicht van markten, veilingen en beurzen van agrarische producten en
vis in de provincie Noord-Holland, 1943, 1 omslag
- 202-203: Rapport over de ontwikkeling van de visserij van Texel, 1953, 2
omslagen – rapport; samenvatting en conclusies van het rapport
- 204: Rapport over de visserijproblemen rondom de waddenzee, 1955, 1 omslag
- 205-206: Rapporten over visaanvoer uit de Waddenzee in enkele
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Waddenzeehavens, 1956, 1960, 2 omslagen
207: Overzicht van de ontwikkelingen vanaf eind 1930 in de visserij, met name
van de verre visserij, 1957, 1 omslag
- 208: Correspondentie met bijlagen over de scheepvaart en visserij in de
gemeente Texel, 1958-1974, 1 omslag
- 209-210: Rapporten over de verplaatsing van het Zeeuwse mosselbedrijf naar het
noorden van het land, 1961, 1972, 2 omslagen
- 211: Correspondentie met bijlagen over de visafslag in de gemeente Den Helder,
1961-1965, 1972, 1 omslag
- 212: Correspondentie met bijlagen over de visserij van de gemeente Texel,
1961-1972, 1 omslag. NB: met hiaten
213: Verslag van een overleg met het gemeentebestuur van Texel over de
mogelijkheden voor Oudeschild om betrokken te worden bij de mosselkwekerij
in de Waddenzee, 1962, 1 omslag
- 214: Correspondentie met bijlagen over visverwerking van de gemeente Marken,
1966-1974, 1 omslag
- 216: Rapport over de problemen in de visserij van de gemeenten Texel, Den
Helder en Wieringen, 1972, 1 omslag
- 217: Visserijnota van de provincie Noord-Holland, 1974, 1 band
2.1.2.10. Recreatie en toerisme in Noord-Holland, nrs. 220-270
- 220-223: Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV), 1943-1948,
1975-1987, 4 omslagen
- 224-228: Toerisme in de gemeente Texel, 1951-1958, 5 omslagen
• 224: Rapporten over de vakantiedrukte op Texel, 1951-1952, 1953
• 225: Verslag over het toerisme in de gemeente Texel, 1954
• 226: Rapport over de voorzieningen nodig op het eiland Texel in verband
met het toenemende toerisme, 1958
• 227: Rapport over de jachthaven van Oudeschild, gemeente Texel, 1958
• 228: Overzicht van overnachtingen in de gemeente Texel in 1956 en
1957, 1958
- 238-243: Rapporten van de Commissie voor het vreemdelingenverkeer in de
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 1960, 1962, 2 omslagen
- 244: Schematisch overzicht van de belangrijkste zomerse recreatiemogelijkheden
-
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in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 1962, 1 omslag
245: Rapport over hengelsportmogelijkheden in Noord-Holland en in het
bijzonder in West-Friesland, 1964, 1 omslag
- 246-247: Meerjarenprogramma's van plannen voor recreatie en toerisme in de
provincie Noord-Holland, 1965, 1970, 2 omslagen
- 248: Rapport over de watersportmogelijkheden langs de oostkust van NoordHolland, 1966, 1 omslag
- 257: Onderzoek naar de gevolgen voor de watersport bij de sluiting van de dijk
tussen de gemeenten Enkhuizen en Lelystad, 1973, 1 omslag
- 258-260: Rapport en correspondentie over de ontwikkeling van de watersport in
Noord-Holland, 1973-1974, 3 omslagen
- 261: Gegevens over de bestedingen van watertoeristen in passantenhavens in de
Kop van Noord-Holland, 1974, 1 deel
- 262: Onderzoek naar jachthavenaccommodaties in Noord-Holland, 1978, 1
omslag
- 263: Onderzoek naar de welstand van botenbezitters, 1978, 1 omslag
- 264: Verslag van een onderzoek naar de toeristische attracties in Noord-Holland,
1981, 1 omslag
- 265-267: Onderzoek naar de structuur en werkgelegenheid in het toerisme, 1981,
3 omslagen
• 265: Hotelsector
• 266: Kampeersector
• 267: Overige toeristische bedrijven
- 268: Onderzoek naar het toerisme via de Afsluitdijk, 1984, 1 omslag
- 269: Notulen met bijlagen van de begeleidingsgroep Beleidsplan voor Recreatie
en Toerisme, 1984-1985, 1 omslag
- 270: Correspondentie met gemeenten en waterschappen en bedrijven over
kanovoorzieningen, 1984-1988, 1 omslag
2.1.2.11. Werkgelegenheid, nrs. 271-311
- 271-272: Overzicht van het aantal mensen werkzaam in bepaalde bedrijfstakken
in de provincie Noord-Holland, 1942, 1950, 2 omslagen
- 274: Rapport over de arbeidsmarkt in Den Helder, in het bijzonder over de
vrouwelijke arbeidskrachten, 1950, 1 omslag
-
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-

275: Rapport over de werkloosheid in Noord-Holland, 1950, 1 omslag
276: Uitgangspunten voor een onderzoek naar mogelijkheden voor
werkgelegenheid op het platteland, 1952, 1 omslag
278: Rapport over de werkgelegenheid in de landbouw op Texel, 1958, 1 omslag
279: Rapport over de werkloze- en geschoolde arbeidskrachten in de gemeente
Wieringen, 1960, 1 omslag
280-283: Rapporten over de niet-agrarische werkgelegenheid, 1967-1969, 4
omslagen
• 280: Oostelijk West-Friesland, 1967-1968
284: Notitie over de arbeidsontwikkeling Noord-Holland Noord, 1969, 1 omslag
285: Rapport over het effect van recreatie en toerisme op de werkgelegenheid,
1972, 1 omslag
286: Notitie over de relatie tussen bevolking, werkgelegenheid en forensisme,
1973, 1 omslag
287: Nota over de beroepsbevolking, werkgelegenheid en forensisme in NoordHolland in 1970 en 1980, 1973, 1 omslag
288-289: Rapport over de toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt in
zeehavengebieden in Nederland, 1973, 2 omslagen
291: Onderzoek naar de positie van de mediterrane werknemer in het NoordHollandse bedrijfsleven, 1976, 1 omslag
295: Onderzoeksrapport over de rol van de overheid op de Noord-Hollandse
arbeidsmarkt, 1977, 1 omslag
296: Rapport over de samenhang van werkgelegenheid en bevolking in NoordHolland, 1977, 1 band
298: Voorstel voor een werkgelegenheidsbeleid in Noord-Holland, 1977, 1 omslag
299: Voorstel voor een onderzoek naar de invloed van vervroegde pensionering
op de arbeidsmarkt in Noord-Holland, 1978, 1 omslag
300: Methode om de potentiële beroepsbevolking te schatten voor de periode
1971-1977, 1978, 1 omslag
301: Voortgangsrapportage van de berekening van de beroepsbevolking, 1978, 1
omslag
302: Rapport over de forensenstromen in Noord-Holland, 1978, 1 band
303: Onderzoek naar de mogelijke concentratie van West-Friese veilingen ter
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bevordering van de werkgelegenheid, 1978, 1 omslag
2.4. Griffie, Planologie/Ruimtelijke ordening
2.4.2. Landelijk en interprovinciaal, nrs. 906-929
- 925-926: Interprovinciale Structuurschets ' Waddenzee', met verslagen, 19741988, 2 pakken. NB: met hiaten
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