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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

• Archieven in Groningen

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 Inhoud
2.08.71 Afdeling Domeinen van het Ministerie van Financiën 

over de periode 1869-1944
B   Dossiers

- 5180: dossier 5747, Verpachting van de jacht en konijnenvangst op Texel, 1896 – 
1897, 1 omslag

3.19.54 Heerlijkheid Terschelling, 1322-1615 C. Stukken betreffende het beheer van de heerlijkheid en heerlijke rechten
b. Bijzonder
IV. Het recht van visserij en jacht, nr. 40
- 40: Akte van overeenkomst tussen Karel, graaf van Aremberg, en de inwoners 

1

mailto:syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl
http://www.waddenacademie.knaw.nl/
http://www.waddenacademie.knaw.nl/Project_Waddenarchieven.188.0.html
mailto:syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl


van de heerlijkheid Terschelling over achterstallige pacht en accijns, 1611 
(afschrift), 17e eeuw

NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
18 Provinciaal Bestuur, 1851-1943 3. Archief van de Commissaris der Koningin

3.1. Hoofdarchief
3.1.15. Economische activiteiten, nrs. 7248-7270
3.1.15.3. Jacht

- 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

-

WESTFRIES ARCHIEF (HOORN)
Toegangsnr. Archieven Inhoud

REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR
Toegangsnr. Archieven Inhoud

WATERLANDS ARCHIEF (PURMEREND)
Toegangsnr. Archieven Inhoud
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FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
2 Collectie microfiches van stukken betreffende het 

bestuur van Friesland, (1498) 1524-1581 (1598), 
waarvan de originelen in het Algemeen Rijksarchief 
te Brussel berusten

Briefwisseling van de landvoogdes Maria van Hongarije met het Hof van Friesland, over 
diverse onderwerpen. 1548-1555. Fiche: Inv.nr. 1646.2, ff.20-364 – inv.nrs. 784-822

- 799: Toelichting van het Hof van Friesland op de jachtpraktijken in Friesland naar 
aanleiding van de uitvaardiging van de ordonnantie waarbij de jacht in de 
Bildtlanden verboden wordt. 1550. Fiche: Inv.nr. 1646.2, f.83

Briefwisseling van landvoogdes Margaretha van Parma en landvoogd Alva met 
stadhouder Arenberg, over diverse onderwerpen. 1561-1568 en zonder datum. Fiche: 
Inv.nr. 1731-2, ff.1-243 – inv.nrs. 909-930

- 919: Over het plakkaat op de jacht, 1563. Fiche: Inv.nr. 1731-2, f.101, f.119, f.122, 
f.224, f.225, f.225verso

7 Stadhouderlijk Archief: het archief in Tresoar 1.1.2. Tweede afdeling: Stukken van niet-bestuurlijke en niet-militaire aard
1.1.2.2. Bezittingen en financiën

- 75: Stukken ingekomen van Coenraad Peijsel als jager op Het Bildt in dienst van 
de stadhouder als bezitter van het jachtrecht aldaar, (1733-1763), 3 stukken. NB: 
Coenraad Peijsel bekleedde het ambt van 1733-1771; in één van de stukken is 
sprake van Willem van Haren, die tot 1763 grietman van Het Bildt was

8 Gewestelijke besturen in Friesland in de Franse tijd 
(BRF), 1795-1813 (1815)

1. Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795-1807
1.4. Besturen en instellingen vanaf de omwenteling
1.4.04. De commissie van gedeputeerden
1.4.04.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.4.04.2.07. Openbare orde en veiligheid, nrs. 485-506

- 494: Stukken betreffende het uitgeven van jachtakten, 1796-1798, 1 omslag
1.4.04.2.09. Landbouw, jacht en visserij

- 511: Stukken merendeels ingekomen naar aanleiding van het plakkaat van 22 
september 1795, betreffende de jacht en visserij, 1795, 1 omslag

1.6. Besturen en instellingen, 1802-1807
1.6.1. Het departementaal bestuur van Friesland
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1.6.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.6.1.2.08. Landbouw, ontginning, jacht en visserij

- 1046: Missiven van gemeentebesturen, met naamlijsten van ingezetenen die 
consent hebben om te jagen, vogelen en vissen, ingezonden naar aanleiding van 
de publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 28 oktober 1799 artikel 9, 1802, 
1803, 1 omslag

- 1047: Missiven van gemeentebesturen, houdende opgaven van geregistreerde 
particuliere zwanenjachten en visserijen, ingekomen naar aanleiding van de 
aanschrijving van 27 januari 1807 nr. 2, met een overzicht over het gehele 
departement, 1807, 1 omslag

3. De Prefect van het Departement Friesland, 1811-1813
3.04. Divisie van financien en ordonnancering
3.04.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.04.2.2. Domeinen

- 4272: Processen verbaal van de verpachting van de konijnenjacht op Vlieland 
voor 1812, ten overstaan ven de prefect, alsmede voor 1813, ten overstaan van 
de maire, met akten van borgstelling ten gunste van de pachters, 1812-1813, 1 
omslag

11 Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1922 3.2. Gedeputeerde Staten, 1814-1918 - inleiding
4. Inventaris
4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4.2.9. Gebruik van bodem en dieren
4.2.9.2. Jacht en visserij

- 3664: Stukken betreffende het tegengaan van het vangen van kieviten en van het 
stelen en doden van zwanen, 1837, 1870, 1 omslag

10. Bijlagen
Bijlage 2. Beknopte analyse van de inhoud van de gemeente- verslagen (inv.nrs. 1893-
1968, 4110-4200)
XII. Nijverheid, handel en scheepvaart 
(b). Nijverheid 
- Fabrieksnijverheid en ambachten 
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- Vervening, jacht en visserij
12-19-2 Provinciaal bestuur, 1962-1986 1.2. Inventaris

1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2.2. Taakuitvoering
1.2.2.2.9. Economische aangelegenheden

- --: Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van de jachtwet, 1919-
1963. NB: Zie het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 1923-
1961, inventarisnummer 961

43-02 Dienst der Domeinen, inspectie Leeuwarden, 1871-
1969

Supplement: Naast de archivalia van kantoren van de Ontvangers der Domeinen (1845-
1945) kwam bij de inventarisatie van het archief van de opvolger van deze kantoren , nl. 
het kantoor van de Inspektie der Domeinen te Leeuwarden (1946-1969), nog een 
bestand akten tevoorschijn. In dit bestand vinden we o.a.

- Rubriek F: afkoop van jacht- en visrechten
STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-FRIESLAND

GEMEENTE DONGERADEEL 

Toegangsnr. Archieven Inhoud

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN

Toegangsnr. Archieven Inhoud
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