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Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).
Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Landelijke archieven
• Archieven in Noord-Holland
• Archieven in Friesland
Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over archiefmateriaal betreffende het waddengebied, dan nodigen wij u uit om contact op te
nemen met de Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl

LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
1.08.11
Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842)

Inhoud
C BESTUUR
1 Regelgeving, nrs. 1842-1863
- 1860: Stukken betreffende de toestemming van de heer van Ameland voor
vestiging op het eiland, 18e eeuw, 1 stuk

2.03.01

II Periode (1937)1970-1979(1989)
7 Kunst, industriële vormgeving, ruimtelijke ordening, sport, recreatie en toerisme
711 Ruimtelijke ordening
711.31 Noord-Nederland

Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het
Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ):
Kabinet van de Minister-President (KMP), (1924)
1942-1979 (1989)
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-

2.06.087

Centraal archief van het Ministerie van
Economische Zaken, (1906) 1944-1965 (1975)

3.19.54

Heerlijkheid Terschelling, 1322-1615

10307: Rapport van de Vakgroep Planologie en Demografie van de
Rijksuniversiteit Groningen betreffende de dorpsvernieuwing in NoordGroningen, 1978, 1 deel
II. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
1.852.4 Statistiek
- 2788-2812: Stukken betreffende de Centrale Commissie en het Centraal Bureau
voor de Statistiek, 1942-1964, 19 omslagen en 6 pakken
- 2797-2800: Algemene tellingen, 1945-1964, 4 pakken
- 2798: Algemene Volkstellingen, 1945-1961, 1 pak
C. Stukken betreffende het beheer van de heerlijkheid en heerlijke rechten
b. Bijzonder
IV. Het recht van huisgeld, nr. 39
- 39: Memorie van de dorpen en het aantal huizen per dorp in de heerlijkheid Terschelling, 1603, 1 stuk

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
14
Departementaal Bestuur van de Zuiderzee te
Amsterdam, 1811-1814

Inhoud
2.2. Periode 11 februari 1811-16 november 1813 (ambtstermijn prefect de Celles)
2.2.2. Stukken van bijzondere aard
2.2.2.04. Bevolking, nrs. 317-326
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Provinciaal Bestuur, 1814-1850
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Provinciaal Bestuur, 1851-1943

2.1. Gouverneur
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
- 2812: Stukken betreffende statistische opgaven van de bevolking, 1815-1824, 1
omslag
3. Archief van de Commissaris der Koningin
3.1.Hoofdarchief
3.1.2. Organisatie, nrs. 6897-6913
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Memories van Successie (successiebelasting) in
Noord-Holland, 1806-1816

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
Op 1 januari 1806 trad in werking de "Ordonnantie eener belasting op het regt van
successie, alomme in het Bataafsch Gemeenebest in te vorderen" van 4 oktober 1805.
Deze wet was onderdeel van het geïntroduceerde nieuwe belastingstelsel voor de
Bataafse Republiek. Van oudsher waren in de Verenigde Nederlanden wetten "op den
collateralen impost" bekend, waardoor evenwel in de meeste gewesten slechts bepaalde
onroerende goederen, die iemand door overlijden aankwamen van een zijlinie of van
vreemden, belast waren met de twintigste penning. In tegenstelling tot de op de
collaterale successie betrekking hebbende wetgeving werd nu de gehele boedel van
overledenen onder de wet werd gebracht. De verschuldigde successiebelasting bedroeg
10 percent van het zuivere bedrag van de nalatenschap, tenzij deze onder een
uitzonderingsbepaling viel. Zo was al hetgeen kinderen, kleinkinderen en verdere
afstammelingen rechtstreeks erfden van ouders, grootouders, etc. in de rechtopgaande
lijn, van de belasting vrijgesteld.
Om te voorkomen dat men een nalatenschap aan de belasting onttrok, waren alle
"lijkbezorgers ofte die in eenig sterfhuis het toezicht over de begrafenis hebben"
verplicht om aan het plaatselijk bestuur waaronder het sterfhuis viel op te geven de
naam, de ouderdom en verdere van belang zijnde gegevens over de overledene, waartoe
door het plaatselijk bestuur een lijst moest worden bijgehouden. Dit heeft geleid tot
registers die interessant zijn voor bevolkingsonderzoek.
De periode 1806-1816 (1817) wordt verdeeld in drie perioden: 1806-1811, 1812-1813 en
1814-1816. In de jaren 1806-1811 werd de belasting per gemeente geheven, van de jaren
1812-1813 zijn geen archiefstukken bewaard gebleven. In de periode 1814-1816 zijn de
gemeenten georganiseerd volgens successiekantoor. Om onderzoek te doen in de
memories van successie is het noodzakelijk te weten in welke gemeente iemand is

3

overleden, en onder welk successiekantoor deze gemeente viel. Een lijst van gemeenten
met verwijzing naar het kantoor waar de betreffende gemeente onder valt is opgenomen
in de inventaris. In het jaar 1817 is geen successiebelasting geheven, archiefstukken uit
dat jaar hebben betrekking op de afhandeling van eerder gestarte zaken. Overigens werd
in de periode 1806-1816 (1817) alleen successiebelasting geheven als iemand zonder
nakomelingen overleed. Liet iemand (klein)kinderen na, dan is over het algemeen niets te
vinden.
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Memories van Successie (successiebelasting) in
Noord-Holland, 1818-1902

2.1. Memories van aangifte
2.2. Staten en verantwoordingen
2.3. Lijsten van begraven en registers van overledenen
2.4. Overige stukken
2.5. Aanvulling
Tot 1878 werd alleen successiebelasting geheven als iemand zonder nakomelingen
overleed. Liet iemand (klein)kinderen na, dan is er alleen iets te vinden als die persoon
onroerende goederen naliet. In de periode 1818-1856 zijn er geen alfabetische
overzichten. Wel kan over het algemeen worden gezocht op datum van overlijden. Voor
de periode 1856-1902 moet eerst gezocht worden in de 'Tafel V-bis'. Dit is een overzicht
van alle sterfgevallen op min of meer alfabetische volgorde. Vóór de naam staat het
dossiernummer waarmee verder gezocht kan worden in de memories. Daarnaast is van
een aantal kantoren de 'Tafel VI' bewaard, waarin op min of meer alfabetische volgorde
nagekeken kan worden of iemand een testament heeft gemaakt, en zo ja op welke
datum en voor welke notaris.
2.6. Kantoor Den Helder - Dit kantoor is opgericht in 1842. Hiervoor ressorteerden de tot
dit kantoor behorende gemeenten onder het kantoor Schagen. Onder kantoor Den
Helder ressorteerden de gemeenten Den Helder en Wieringen.
- "Memories van successie", akten van vaststelling van het recht van successie en
van overgang bij overlijden, met stukken betreffende die vaststelling, 1842-1902,
61 banden
- "Tafel V-bis", alfabetisch register van overledenen, met aantekening van de
afhandeling der nalatenschap en met verwijzing naar de memories van successie,
1856-1903, 10 delen
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2.11. Kantoor Schagen - Onder dit kantoor ressorteerden o.a. de gemeenten Anna
Paulowna (ingesteld 1870), Den Helder (vanaf 1842 kantoor Den Helder), Sint Maarten,
Warmenhuizen, Wieringen (vóór mei 1818 kantoor Texel, vanaf 1842 kantoor Den
Helder), Wieringerwaard, Zijpe.
- "Memories van successie", akten van vaststelling van het recht van successie en
van overgang bij overlijden, met stukken betreffende die vaststelling, 1818-1902,
81 banden
- "Tafel V-bis", alfabetisch register van overledenen, met aantekening van de
afhandeling der nalatenschap en met verwijzing naar de memories van successie,
1856-1908, 12 delen
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Memories van Successie (successiebelasting) in
Noord-Holland, 1903-1927

Economisch-Technologische Dienst, Provinciale
Planologische Dienst, Provinciaal Bestuur,
Planologie, 1943-1989

2.12. Kantoor Texel - Vóór 1840 werden geen akten aangetroffen. Onder dit kantoor
ressorteerden de gemeenten: Terschelling, Texel, Vlieland, Wieringen (vanaf mei 1818
kantoor Schagen).
- "Memories van successie", akten van vaststelling van het recht van successie en
van overgang bij overlijden, met stukken betreffende die vaststelling, 1840-1903,
27 banden
- "Tafel V-bis", alfabetisch register van overledenen, met aantekening van de
afhandeling der nalatenschap en met verwijzing naar de memories van successie,
1856-1898, 5 delen
Beschrijving in voorbereiding.
In de periode 1903-1927 moet eerst gezocht worden in microfilms van de 'Tafel V-bis'. Dit
zijn min of meer alfabetische lijsten van alle binnen het gebied van het betreffende
successiekantoor overleden personen. Als de betreffende persoon gevonden is en er
staat geen geldbedrag in de eerste kolom van de tweede pagina, dan is er geen memorie
bewaard. Staat daar wel een geldbedrag genoteerd, dan staat vóór de naam het
dossiernummer waarmee verder gezocht kan worden in de memories.
2. Inventaris
2.1. Economisch-Technologische Dienst
2.1.2. Stukken van bijzondere aard
2.1.2.3. Economische ontwikkeling
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104-105: Informatie over visserij, industrie, toerisme, bevolking en ontwikkeling
in de gemeente Texel, 1979, 2 omslagen
• 104: rapport
• 105: Statistische gegeven

FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
8
Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd
(BRF), 1795-1813 (1815)

Inhoud
3. De Prefect van het Departement Friesland, 1811-1813
3.01. Inleiding
3.01.2. Divisie van administratie en plaatselijke belastingen
3.01.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.01.2.2.03. Aanstelling c.q. verkiezing van bestuursfunctionarissen, Leden van
vertegenwoordigende lichamen en vrederechters
3.01.2.2.03.2. Hoogstaangeslagenen
- 3638: Ingekomen stukken van de onderprefecten van de arrondissementen
Heerenveen en Sneek en van de maires van Dokkum, Franeker, Harlingen en
Leeuwarden met opgave van een aantal notabele Joden, naar aanleiding van de
circulaire van de prefect van 1812 augustus 24 no. 817a en b, 1812, 1 omslag
- 3640: Staten van de honderd hoogstaangeslagenen in de belastingen in de
communes Harlingen, Leeuwarden en Sneek, alsmede concept staat voor de
commune Harlingen en gedrukt exemplaar voor de commune Leeuwarden, 1812,
1 omslag. NB: Deze staten werden opgesteld ten behoeve van de verkiezing van
kandidaten voor de municipale raden
- 3641: Staat van twintig notabele inwoners van Terschelling, 1812, 1 stuk. NB: De
staat werd opgesteld ten behoeve van de benoeming van een maire, een adjunct
maire en Leden van de municipale raad
3.01.2.2.05. Bevolking
- 3710: Maandstaten van geboorten, huwelijken en sterfgevallen op
Schiermonnikoog over 1813 februari september, met hiaten, 1813, 1 omslag
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6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922
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6.2.7. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- 4708: Stukken betreffende de toestand van de woningen in de Friese gemeenten,
1894-1918, 1 omslag
10. Bijlagen
Bijlage 2. Beknopte analyse van de inhoud van de gemeente- verslagen (inv.nrs. 18931968, 4110-4200)
I. Bevolking - De loop der bevolking in het verslagjaar

12-01

Provinciale en Gedeputeerde Staten van Friesland,
1919-1961

12. Inventaris
12.1. Commissarissen-generaal, sinds 1814 gouverneur, sinds 1850 commissaris des
konings (der koningin): hoofdarchief
12.1.2. Inventaris
12.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.1.2.2.2. Bevolking
- 9342: Register van het aantal inwoners van de dorpen en steden in Friesland, met
aantekening van het aantal mannen en vrouwen, hun burgerlijke staat en de
godsdienstige gezindte waartoe ze behoren èn van het aantal gealimenteerden
dat ten laste komt van de diaconieën c.q. de burgerlijke armbesturen, 1815, 1
katern. NB: 1. Achterin index van dorpen en steden; 2. Uit handschriftencollectie
Provinciale Bibliotheek, HS. 7421
- 9348: Stukken betreffende de oprichting, de reglementering en de samenstelling
van de commissie van toezicht op het vertrek van landverhuizers via de haven
van Harlingen, 1871-1916, 1 omslag
- 9349: Staten van de loop der bevolking in de Friese gemeenten, 1878- 1909, 1
pak
12.3. Griffier der staten
12.3.2. Inventaris
12.3.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.3.2.2.10. Religieuze aangelegenheden
- 9962: Overzichten van de aantallen Joodse inwoners van Friese gemeenten en
dorpen, 1872, 1875, 1 omslag
4. Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961
4.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
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12-03

Provinciale Planologische Dienst in Friesland

4.2.6. Gedeponeerde archieven
- 3806: Stukken betreffende de Commissie voor volkshuisvesting ten plattelande,
1939-1941, 1 omslag
II. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
B. Taakuitvoering
1. Bevolkingsstatistieken
- 90-92: Stukken betreffende algemene volkstellingen, 1946-1980, 3 omslagen
- 93-97: Stukken betreffende bevolkingsstatistiek, 1948-1982, 4 omslagen, 1 pak
- 98-99: Nota's betreffende de bevolkingsontwikkeling in Friesland, met
bijbehorende stukken, 1971-1979, 2 omslagen
3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (-1.777.81)
3.3. Volkshuisvesting
- 236: Stukken betreffende woningtellingen, 1947-1956, 1 omslag
- 242-243: Stukken betreffende onderzoek en problematiek ten aanzien van
tweede woningen in Friesland,, 1968-1985, 2 omslagen
Commissies en werkgroepen waarvan de secretariaten bij de provinciale planologische
dienst berustten
17. Streekplancommissie voor Noord-Friesland, 1970-1974
- 689-691: Stukken betreffende in de commissie behandelde onderzoeknota's van
de Provinciale Planologische Dienst ten behoeve van het Streekplan NoordFriesland, 1971-1972, 2 omslagen en 1 pak
• 689: Nota 192 (later 194); Bevolkingsontwikkeling en -spreiding en de
inkomensontwikkeling, 1971, 1 pak
• 690: Nota 198; Het Wonen, 1971
• 691: Nota 200; Economische- en werkgelegenheidsstructuur, 1972

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Toegangsnr. Archieven

Inhoud
-
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