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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 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
1.08.11: Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842)
DEEL 3. DOMEINEN IN FRIESLAND
I AMELAND
De staatkundige geschiedenis van Ameland
Ameland is een vrij jong eiland, het moet met de andere eilanden zijn ontstaan als een van de strandwallen langs de Noordzeekust. Of het ooit
verbonden is geweest met de wal is niet met zekerheid te zeggen. De strandwal groeide tot een of meer complexen van duinen en achter deze
duinen voerde het water slibdeeltjes aan die bezonken. In een eeuwen durend proces ontstond op deze wijze het eiland.
In de achtste eeuw wordt Ameland voor het eerst genoemd. In de Traditiones Fuldenses (kloostergeschriften uit de achtste eeuw) is sprake van een
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eiland: Insula que dictur Ambla (het eiland Ambla geheten). Ameland was dus in de 8e eeuw al een eiland.
De Cammingha's
Van de staatkundige geschiedenis van Ameland is voor 1400 weinig bekend. Vanaf 1424 betaalt Ameland huishoudgeld aan Holland. In dat jaar
begon Ritske Jelmera van Cammingha op te treden als vertegenwoordiger der Amelanders. Toen de Cammingha's het roer stevig in handen hadden
begonnen zij zich Heer van Ameland te noemen en ook als zodanig te gedragen. Ondanks het feit dat hun aanspraken door Friesland, Holland en
ook nog de Duitse keizer werden betwist, wisten de Cammingha's de vrijstaat Ameland onder hun beheer te houden.
In 1681 stierf de mannelijke lijn van de Cammingha's uit en kwam Ameland in handen van de familie Thoe Schwartsenberg en Hohenlandsberg.
Door huwelijk verbonden met de Cammingha's erfden zij de vrije heerlijkheid na het overlijden van de laatste mannelijke Cammingha. Tot 1704
waren zij Heren van Ameland.
De Oranje's
In 1704 wordt Ameland voor ruim 77.000 euro verkocht aan de erfstadhouder van Friesland, Johan Willem Friso Prins van Oranje. Ameland kwam
daarmee in het bezit van de Oranjes. Vandaar dat één van de titels van de koningin nog altijd 'Erf- en Vrijvrouwe van Ameland' is.
Vanaf 1810 Fries
Tijdens de Franse revolutie raakten de Oranjes het eiland kwijt. In 1810 werd verklaard dat Ameland tot Friesland behoorde. In 1814 werd dat nog
eens bevestigd. Hiermee kwam een eind aan de bijzondere positie van Ameland als Vrije Heerlijkheid. Het eiland werd vanaf toen bestuurd door
Grietmannen die later burgemeester werden genoemd.
Bron: de Vleet, Ecomare
Beheer van Ameland
Ter plaatse werd Ameland beheerd door de rentmeester. De functie werd veelal in personele unie uitgeoefend met die van baljuw, schout,
secretaris, executeur, fiscaal, etc. Deze persoon fungeerde als hoofd van de regering van Ameland. Het beheer van Ameland stond onder toezicht
van de raad en secretaris van de prins in Leeuwarden. In 1748 werd het beheer overgedragen aan de Domeinraad te 's-Gravenhage, zij het dat de
raad en secretaris de kleinere zaken zou blijven behandelen. Al vanaf 1745 worden er inspectiereizen gemaakt door leden van de Domeinraad. Na
1795 blijft het plaatselijk beheer in handen van een rentmeester onder toezicht van de administrateurs over de Nassause domeinen en hun
opvolgers.
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Rentmeesters van Ameland

Gerbrandus Metz
1705-1727,
Campegius van der Straten
1726-1761
Pieter van der Straten
1761-1762, 1772-1779
Michiel van Wetzens
1763-1772
Isak Polet (plaatsvervanger van Hans Willem van Plettenburg)
1780-1785
jhr. Julius van Burmania
1786-1799
Willem Aufmorth, genaamd Oppenaarth
1800-1805
G.F. van Asbeek
31806-1811

2.08.16.02: Ministerie van Financiën, afdeling Domeinen, 1842-1868
A. Chronologische series met toegangen, nrs.
- 1-899: Verbaal van ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken en besluiten, 1841 mei 7-1868 dec. 31, 900 pakken
- 907-969: Agenda's, 1841 juli 1-1868 dec. 31, 63 banden
- 970-1023: Index van zaken (domeinen), 1842-1868, 54 delen
- 1024-1050: Index van zaken (Wegen en Vaarten), 1842-1868, 27 delen
- 1051-1077A: Klappers van Persoonsnamen, 1842-1868, 28 delen
- 1078-1104: Hoofden- of rubriekenlijsten, 1842-1868, 27 delen
- 1106-1111: Benaderingsregisters op de nummers van de dagboeken (=agenda's van ingekomen stukken), 1846-1868, 6 delen
- 1112-1138: Benaderingsregisters, benaderd door afdoeningsagendanummers, 1842-1868, 27 delen
- 1139-1181A: Dagboeken (afdelingsagenda's), 1841-1868, 44 delen
- 1182-1191: Overig, o.a.
- 1188-1190: Stukken omtrent belangrijke zaken in de archieven van het Amortisatiesyndicaat en van de afdeling Domeinen, 1823-1868
(samengesteld c. 1900), 2 delen
B.
C.
D.
E.
IV.
I.

Huishoudelijke zaken, nrs. 1191-1210
Bijzondere soorten domeinbelangen, nrs. 1211-1233, o.a.
1215: Stukken betreffende de eigendom en het beheer van het Kroondomein. met retr. 1822, 1849-1860, 1 dossier
1220: Stukken betreffende het beheer van militaire landsgronden, 1818-1860, 1 bundel
Financiën, nrs. 1235-1241A
1235: Register der verkochte domeingoederen, 1819-1883, 1 deel
Goederen en belangen in de onderscheidene provinciën, nrs. 1242-1507
Noord-Holland
1366: Anna-Paulownapolder, veiling, 1865, 1 dossier
1367: Enkhuizen, geschil over de eigendom der buitendijkse gronden. met retr. 1825, 1841-1861, 1 dossier
1368: Den Helder, veiling, 1859, 1 dossier
1369: Den Helder, veiling ankerpark Willemsoord, 1863, 1 dossier
1389: Monnikendam en Den Helder, veilingen 1849, 1 dossier
1391: Terschelling, veiling 1861, 1 dossier
1392: Texel en Vlieland, veiling pakhuizen 1854, 1 dossier
Friesland
- 1471: Friesland, domeinzaken in, 1816-1821, 1 dossier
IX. Groningen
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- 1485: Groningen en Drenthe, domeinzaken, 1819-1820, 1 omslag
- 1486: Ommelander Kas, stukken betr. de, 1851-1865, met retr. 1651, 1 pak
- 1489-1490: Groningen, veilingen, 1841-1842, 2 dossiers
F. Wegen en vaarten, nrs. 1508-1517
G. Supplement
- 1519: O.a. uitroeiing van konijnen in de duinen, en vergunningen voor 't bouwen op gehuurde gronden, 1823-1868; Legger der bossen,
1856-1868
- 1525: Lijsten van eigendomstitels van gronden en gebouwen met militaire bestemming, welke in 1845 naar het departement van Oorlog
zijn overgebracht, 1841-1853, 1 omslag
- 1527-1537: Catalogi der te verkopen domeingoederen, 1841-1868, 8 banden
2.08.71: Afdeling Domeinen van het Ministerie van Financiën over de periode 1869-1944
B Dossiers
- 789: dossier 783, Nr.1B Stukken betreffende eigendom kusten Groningen en Friesland 1927, 1 omslag
- 2839: dossier 3232, Aspirant-pachters van voormalige kweldergronden, antwoorden van 1944, 1 omslag
- 2840: dossier 3232, Bestekken en voorwaarden voor diverse werken bij Uithuizen en Uithuizermeeden, 1942 – 1945, 1 omslag
- 2843: dossier 3232, Emmapolder, kaarten, adreslijst. 1941 – 1943
- 2847: dossier 3232, Rapporten inzake ontwatering en indijking kweldergronden Uithuizen en Uithuizermeeden, 1941 – 1943, 1 omslag
- 2849: dossier 3232, Verslag onderzoek bodemkundige gesteldheid kweldergronden, 1939, 1 omslag
- 3584-3586: dossier 4099, Veren Ameland en Schiermonnikoog, 1932 – 1944, 1 omslag
- 4670: dossier 5296, Dollard, 1941
- 4671-4674: dossier 5296, Friesland (landaanwinningswerken), 1936 – 1942
- 4679-4700: dossier 5296, Groninger Wadden (landaanwinningswerken verslagen), 1935-1946
- 4701-4703, 4705: dossier 5296, Landaanwinningswerken in de Lauwerszee, 1934 – 1944
- 4704: dossier 5296, Verslag betreffende studiereis naar de landaanwinningswerken aan de westkust van Sleeswijk-Holstein, 1935, 1 omslag
- 4744: dossier 5337, Verslag van de duinen en mientgronden op Texel, 1878, 1 omslag
- 4807-4810: dossier 5399 (A, B, C), diverse werken op Texel, 1879 – 1890
- 5180: dossier 5747, Verpachting van de jacht en konijnenvangst op Texel, 1896 – 1897, 1 omslag
- 5260: dossier 5837, Aankoop van grond op Texel en 't bouwen van reddingsboothuizen, 1870 – 1897, 1 omslag
- 7065: dossier 7539, Schade op domeingronden door militaire oefeningen, 1888, 1 omslag
- 7656: dossier 8022, Kantoor Den Helder, 1899 – 1941, 1 omslag
- 7691-7707: dossier 8024, Directie Groningen, 1899 – 1937
- 8493: dossier 8620, Balgzandpolder, 1931 – 1944
- 8514: dossier 8620, Geleide brieven, Directie Wieringermeerpolder, 1932 – 1940,
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- 8521-8523: dossier 8620, Griend, 1920 – 1947
- 8556-8559: dossier 8620, Verslagen van de werkzaamheden van de Wieringermeer en directie, 1935-1938
- 8560-8577: dossier 8620, Visserij, 1932 – 1944
- 8578: dossier 8620, Vogelreservaat, 1931 – 1944
- 8579: dossier 8620, Vragen van kamerleden betreffende IJsselmeer, Wieringermeer, Haarlemmermeer en het IJ, 1916 – 1935
- 8726-8727: dossier 8746, Directie Groningen en Leeuwarden, 1924 – 1938
- 8806: dossier 8837, Verkoop van heide en zand in de duin- en mientgronden, Texel, 1895 – 1897
- 8999: dossier 8991, Het blussen van branden in de staatsduinen op Texel, 1896 – 1897
- 9288: dossier 9174, Texel – Tjalleberd, 1907 – 1944
- 9686: dossier 9420, Directie Groningen, 1926 - 1939
2.08.91: Afdeling Domeinen, vanaf 1958 Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991
A. Taken
A.1. Beheer Lauwerszeegebied, nrs. 1-2
- 1: Het voorbereiden van een streekplan voor het Lauwerszeegebied in het kader van de uitoefening van het domeinbeheer in het gebied,
1966-1969, 1 pak
- 2: Stukken van het interdepartementaal overleg inzake het stichten van een openbaar lichaam voor het Lauwerszeegebied, alsmede het
ontwerp van de "Fries-Groningse streekplannen voor het Lauwerszeegebied", 1968, 1969-1970, 1 omslag. NB: met kaart
3.19.54: Heerlijkheid Terschelling, 1322-1615
Dit archief bevat stukken betreffende rechten en bevoegdheden en de overdracht van de heerlijkheid Terschelling. Verder stukken betreffende het
bestuur, het beheer van de heerlijkheid en van de heerlijke rechten, zoals het financieel beheer, het strandrecht, het recht van aanwas en het recht
van visserij en jacht.

A. Stukken betreffende rechten en bevoegdheden
a. Verwerving, belening en leenrechterlijke verhouding, nrs. 1-4
b. Liquidatie van de heerlijkheid, nrs. 5-15

B. Stukken betreffende het bestuur van de heerlijkheid
a. Algemeen, nrs. 16-18
- 16: Akte van bescherming van graaf Willem VI van Holland, voor de inwoners van de heerlijkheid Terschelling, met toestemming om in
Holland en Friesland handel te drijven, zolang de Friezen niet onderworpen zijn, 1405, 3 charters, aan elkaar gehecht. NB: met akten van
bevestiging, 1479 en 1497 (reg. nrs. 2, 9, 10).
b. Personeel, belast met het bestuur van de heerlijkheid, nrs. 19-20
C. Stukken betreffende het beheer van de heerlijkheid en heerlijke rechten
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a. Algemeen, nrs. 21-24
b. Bijzonder
I. Financieel beheer, nrs. 25-26
II. Het strandrecht, nrs. 27-30
- 27: Plakkaat, uitgevaardigd door Cornelis van Zevenbergen voor de inwoners van de heerlijkheid Terschelling, om alle aangespoelde en
opgeviste goederen aan te geven bij de drossaard van de heerlijkheid, (16e eeuw), 1 stuk
- 28: Attestaties van (oud)-burgemeesters en schepenen van de heerlijkheid Terschelling, op verzoek van Jan van Veen, drossaard van de
heerlijkheid, betreffende ontvangst van 10 procent van de opbrengst van gestrande schepen, 1605, 2 stukken. NB: 1 origineel en 1 afschrift,
(17e eeuw)
- 29: Attestatie van Terschellinger zeelieden, op verzoek van Jan van Veen, drossaard van de heerlijkheid Terschelling, betreffende gestrande
schepen, 1606, 1 stuk
- 30: Ordonnantie voor de inwoners van de heerlijkheid Terschelling, betreffende de strandvonderij, vastgesteld door Karel, graaf van
Aremberg, authentiek afschrift, 1612, 1 katern
III. Het recht van aanwas, nrs. 31-38
NB: De nrs. 31-34 zijn afkomstig uit de collectie Hingman, nr. 4251.
- 31: Schets van een plan tot bedijking van de aanwassen ten zuiden van Stryp (het Nieuwland), 1533. NB: M.S. pentekening, 21,5 x 29 cm,
zuiden boven, op de kaart gegevens van een meting
- 32: Schets van het eiland Terschelling en van een plant tot bedijking van de aanwassen ten zuiden van Stryp (het Nieuwland), ca. 1650, M.S.
pentekening, 30 x 42,5 cm, Pentekening vervaardigd door Jacob Heeres, noorden boven
- 33: Verbaal van een meting door Hendrik Jansz. Zeger, met een schets van een plan tot bedijking van de aanwassen ten zuiden van Stryp
(het Nieuwland), ca. 1566, pentekening, 21 x 30 cm, zuidwesten boven
- 34: Schets van het eiland Terschelling en van de aanwassen ten zuiden van Stryp (het Nieuwland), eind 16e eeuw, M.S. pentekening, 38x51
cm, zuiden boven.
- 35: Octrooi, verleend door Margaretha van der Marck, gravin van Aremberg, aan Lambert Vollenhove, voor de bedijking en het gebruik van
de aanwassen in de heerlijkheid Terschelling voor 2 x 24 jaar en voor vrijstelling van pacht gedurende de eerste 24 jaar, 1599, met akte van
schenking door Margaretha van der Marck, gravin van Aremberg aan Lambert Vollenhove van 20 morgen land in de Striper buitengronden,
1599, authentiek afschrift, 1608, en afschrift, (17e eeuw), 2 stukken, aan elkaar gehecht
- 36: Octrooi, verleend door Margaretha van der Marck, gravin van Aremberg, aan Lambert Vollenhove, voor vermindering van de pacht voor
de te bedijken aanwassen in de heerlijkheid Terschelling van jaarlijks 250 Carolusgulden en voor vrijstelling van betaling van het tiendgeld
van 20 morgen land in de Striper buitengrond, 1599, authentiek afschrift, 1608, en afschrift, (17e eeuw), 2 stukken, aan elkaar gehecht
- 37: Octrooi, verleend door de Staten van Holland, aan Jan Claesz. Croock en Pieter en Andries Petten, voor vrijstelling van een deel van de
belastingen, te heffen op de te bedijken aanwassen in de heerlijkheid Terschelling en om zelf een dijkgraaf en heemraden aan te stellen,
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1601, authentiek afschrift en afschrift, (17e eeuw), 1 katern en 1 stuk, aan elkaar gehecht
- 38: Attestatie door notaris David Mostart te Amsterdam, voor Lambert Vollenhove, betreffende de bedijking van de Striper buitengronden
in de heerlijkheid Terschelling in het jaar 1601, door Pieter en Andries Petten en Jan Claesz. Croock, en de gewassen die zij in die polder
verbouwd hebben, 1603, 1 stuk
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
V. Het recht van visserij en jacht, nr. 40
- 40: Akte van overeenkomst tussen Karel, graaf van Aremberg, en de inwoners van de heerlijkheid Terschelling over achterstallige pacht en
accijns, 1611 (afschrift), 17e eeuw
D. Aanhangsel, nrs. 41-44
- 42: Stukken betreffende de rechten en verpachting van Eierland, 1558, 1566 en 1591 afschriften, (17e eeuw)
E. Aanvulling 1991, nrs. 45-50
Stukken zijn in 1991 aangetroffen in een van de Verspreide Collecties van het Rijksarchief in Zuid-Holland
a. Bestuur, nr. 45
b. Beheer
I. Patronaatsrecht, nrs. 46-50
F. Foto's afkomstig uit het Arembergarchief, kapucijnenklooster Edinge, België, nrs. 51-52

FRYSLÂN
TRESOAR
43-01: Ontvangers der Domeinen
1.1. Archief van het kantoor Bolsward, 1845-1945
1.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.1.2.1. Stukken betreffende vergunningen
1.1.2.1.4. Wateren
1.1.2.1.4.1. IJsselmeer
- 19: Stukken betreffende het leggen van een kade langs een deel van de Makkumerwaard, 1943, 1 omslag
1.1.2.2. Stukken betreffende verhuur en verpachting
1.1.2.2.4. Met name genoemde wateren
1.1.2.2.4.1. IJsselmeer
- 77: Stukken betreffende de verhuring van het recht tot het maken en exploiteren van een bad en zweminrichting met restaurant op de
zogenaamde Zandkop op de Makkumerwaard, 1933-1934, 1 omslag
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1.2. Archief van het kantoor Dokkum, 1845-1941
1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.2.1. Stukken betreffende vergunningen
1.2.2.1.3. Wateren
1.2.2.1.3.1. Waddenzee
- 139: Stukken betreffende het leggen van telefoonkabels in de Waddenzee, 1930, 1 omslag
1.2.2.1.5. Eilanden
1.2.2.1.5.1. Ameland
- 172: Vergunning van de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in de directie Friesland en Drenthe tot het in gebruik nemen van een
stuk duingrond ten bate van bergingswerkzaamheden van het wrak van "de Malmö", gemeente Nes, 1931, 1 stuk
1.2.2.2. Stukken betreffende Verhuur en Verpachting
1.2.2.2.3. Wateren
1.2.2.2.3.1. Waddenzee
- 206: Stukken betreffende het in gebruik nemen van een gedeelte wad ten noorden van de zeedijk van de Oost- Holwerder en de
Ternaardpolder, 1933, 1 omslag
- 207: Akte waarbij enige huurcontracten van oesterbanken in de Waddenzee worden ontbonden, 1877, 1 stuk
- 208: Stukken betreffende inpolderingen aan de Friese Waddenkust en de Lauwerszeekust, 1841-1945, 1 omslag
1.2.2.2.3.2. Lauwerszee:
- 209: Stukken betreffende de verpachting van de teelt en de visserij van schelpdieren in de Lauwerszee en aangrenzende wadden, 19061920
1.2.2.2.5. Eilanden
1.2.2.2.5.2. Schiermonnikoog
- 245: Stukken betreffende de verpachting van het jachtrecht op een gedeelte der wadden ten zuiden van het eiland Schiermonnikoog, 19331934
1.2.2.3. Stukken betreffende Aan- en Verkoop
1.2.2.3.1. Wateren
- 248: Stukken betreffende de openbare verkoop van een in de Waddenzee gestrande kotter ten noorden van Blija (1914), 1 omslag
1.5. Archief van het kantoor Harlingen, 1846-1945
1.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.5.2.1. Stukken betreffende vergunningen
1.5.2.1.4. Gemeenten
- 380: Stukken betreffende het weg voeren van bodemspecie uit de Waddenzee, nabij de Oostmeep, het Kornwerderzand en de Blauwe
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Slenk (1938-1942), 1 omslag
1.5.2.1.5. Eilanden
1.5.2.1.5.1. Terschelling
- 445: Stukken betreffende het verrichten van diverse werken ten behoeve van het bergen van de lading der Lutine in het zeegat van
Terschelling, 1934-1938, 1 omslag
1.5.2.1.5.2. Vlieland
- 491: Stukken betreffende het weghalen van zand van de "Ballastplaat" in de Waddenzee (1937), 1 omslag
- 492: Stukken betreffende het zuigen van zand bij de Blauwe Slenk in de Waddenzee (1943), 1 omslag
- 493: Aktes van Concessie betreffende percelen in de Waddenzee die tijdelijk aan de openbare visserij worden onttrokken ten behoeve van
de teelt van schelpdieren (1913-1945), 1 pak
1.5.2.2. Stukken Betreffende Verhuur En Verpachting
1.5.2.2.3. Wateren
1.5.2.2.3.1. Waddenzee
- 500: Stukken betreffende de verhuring van een stuk grond nabij de spoorweg te Harlingen aan de directeuren van de zaklinnenfabriek
aldaar, 1888, 1 omslag
- 501: Stukken betreffende de verpachting van wierwaarden nabij het eiland Terschelling, 1878, 1 omslag
- 502: Stukken betreffende de verpachting van percelen in de Waddenzee ten behoeve van de teelt en vangst van mosselen en andere
schelpdieren, 1914-1915, 1 omslag
- 503: Stukken betreffende de verpachting van wierwaarden In de Zuiderzee, 1871- 1933, 1 omslag
- 504: Kaarten betreffende de visserij in de Waddenzee, 1915, 1 omslag
1.5.2.2.5. Eilanden
1.5.2.2.5.1. Terschelling
- 526: Akte van verhuur van het eiland de Griend ten zuiden van Terschelling ten behoeve van de vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, 1918, 1 stuk
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Stukken waarbij het verband met een der archieven van Domeinen in Friesland niet duidelijk is
- 1107: Akte van verpachting van het grasgewas van de fortifikatie "de Oude Schans" op Texel, 1863, 1 stuk

43-02: Dienst der Domeinen, inspectie Leeuwarden, 1871-1969
1. Stukken van algemene aard
- 1-5: Agenda's, 1966-1969
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1. Registratie van objecten
2.1.1. Domeininventarissen
- 6-11: Domeininventarissen, 1946-1968
2.1.2. Leggers
- 12: Legger van het domein van Defensie afkomstig van het voormalig kantoor Leeuwarden; artikelnummers 1-23, 1935-1955, 1 deel
2.2. Beheer van domeinen
2.2.1. Correspondentie
- 22-34: Stukken betreffende de verkoop van onroerende goederen gecodeerd met de letter A, 1935-1969
- 35-37: Stukken betreffende de uitgiften in erfpacht en de overdracht van deze rechten gecodeerd met de letter B, 1931-1969
- 38-40: Stukken betreffende de verlening van erfdienstbaar- heden en vergunningen gecodeerd met de letter C, 1946-1969
- 41: Stukken betreffende grensuitmetingen, grensdadingen en grensregelingen gecodeerd met de letter D; akte- nummers 1-47, 1940-1969,
1 pak
- 42: Stukken betreffende de overdracht van rijksduinen op Vlieland en Terschelling in materieel beheer gecodeerd met de letter E, 19101959, 1 omslag
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-

43: Stukken betreffende afkopingen en aflossingen van lasten gecodeerd met de letter L van aktenummers 1-7, 1950-1958, 1 omslag
44-62: Stukken betreffende andere aankoop, onteigening en vordering, ter beschikking stellen in eigendom en ruiling; gecodeerd met de
letter N, 1946-1969
- 63-68: Stukken betreffende onderwerpen die onder geen enkele letter vallen, 1940-1969
• 63: Ruilverkaveling, 1940-1967
• 64: Onbeheerde nalatenschappen, 1947-1968, 1 pak
• 66: Hypotheek bezwaring op erfpachtsrecht te Ameland, 1950-1964
• 68: Seismisch onderzoek en proefboringen in de Waddenzee, 1963-1969
2.2.2. Akten
- 69-70: Akten betreffende de verkoop van onroerende goederen gecodeerd met de letter A, 1947- 1968
- 71: Akten betreffende de uitgiften in erfpacht en opstal en de overdracht van deze rechten gecodeerd met de letter B; aktenummers 1-150,
1946-1967, 1 omslag
- 72: Akten betreffende de erfdienstbaarheden en vergunningen met de letter C; aktenummers 2- 5263, 1952-1961, 1 omslag
- 73: Akten betreffende grensuitmetingen, grensdadingen en grensregelingen gecodeerd met de letter D; aktenummers 2-26, 1948-1963, 1
omslag
- 74: Akten betreffende alle andere zaken gecodeerd met de letter O; aktenummers 0, 817 en 3875, 1949-1964, 1 omslag
2.2.3. Bestekken
- 75: Tekeningen betreffende gastransportbuizen, 1952-1955, 1 pak
Supplement: Naast de hiervoor beschreven 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 A: verkoop van onroerende goederen
- Rubriek B: uitgiften in erfpacht en opstal
- Rubriek C: erfdienstbaarheden en vergunningen
- Rubriek D: grensbepalingen
- Rubriek E: overdracht in materieel beheer
- Rubriek F: afkoop van jacht- en visrechten
- Rubriek G: afkoop van grondrechten en eeuwigdurende erfpachten
- Rubriek H: verpachtingen
- Rubriek I: verkopingen van hout en andere roerende goederen
- Rubriek K: titels en akten van erkenning van grondrechten
- Rubriek L: afkoop en aflossing van lasten
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Rubriek N: andere aankopen en onteigeningen
Rubriek O: alle andere akten en bescheiden
Inv. nr.1072: Kantoor Dokkum; veerdiensten
Inv. nr.1075-1077: Kantoor Harlingen; Rubriek A en B, E-N
Inv. nr.1078: Kantoor Holwerd; Rubriek A, B en N
Inv. nr.1082-1088: Kantoor Leeuwarden; Rubriek A, M-N, en Oude dossiers

