
SCHEEPSWRAKKEN

Versie 27-6-2011

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). 

Het overzicht is als volgt opgebouwd:

• Links naar nieuws over het thema

• Landelijke archieven

• Archieven in Flevoland

• Archieven in Noord-Holland

• Archieven in Friesland

• Archieven in Groningen

Heeft u vragen over het project of aanvullende informatie over specifieke waddenarchieven, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met de 
Waddenacademie: tel. 058-2339032, e-mail: syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl 
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LINKS over het thema
• http://www.waddenacademie.knaw.nl/Scheepswrakken_vergaan_24-09-2010.258+M54a708de802.0.html  
- http://www.intermediair.nl/artikel//66945/alle-wrakken-in-de-waddenzee-in-kaart-gebracht.html  
- http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article4383621.ece/VOC-wrakken_Waddenzee_dreigen_te_vergaan_  
- http://www.trouw.nl/krantenarchief/2008/08/22/2092871/Wrakkenkaart__van_Waddenzee.html   
- http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/wrakkenkaart_waddenzee_in_de_maak_1_273093   
- http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=51337   
- http://www.harlingenboeit.nl/nieuws/regio/scheepswrakken-waddenzee-en-ijsselmeer-onderzocht   
- http://www.watersport-bank.nl/nieuws/kunst_cultuur-waddenzeebodem_cultureel_erfgoed_op_scheepvaartgebied-6403.php   
- http://www.friesenieuwsflitsen.nl/content/eeuwenoud-scheepswrak-bij-kornwerderzand   
- http://www.texelsecourant.nl/texelsecourant/nl/voorpagina/fotoartikel/3,0,45567/?rpID=31  
- http://www.dorpsbode.nl/0704.htm  

LANDELIJKE ARCHIEVEN
NATIONAAL ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
2.09.01 Ministerie van Justitie, (1800) 1813-1876 (1951) 3. MINISTER VAN JUSTITIE, 1823 DECEMBER 1-1876 AUGUSTUS 31

3.5 Dossiers of bundels
3.5.22. Rechtspraak

3.5.22.11   Scheepvaart, nrs. 5110-5114
- 5113: Lichten van het in 1799 gestrande fregat 'de Lutine' [port.nr. 126], 1822-

1861, 1 omslag
- 5114: Afgifte van zeebrieven en vergunningen tot het toeven der Nederlandse 

vlag (art. 4 en 5 der Wet van 29 mei 1869, Staatsblad nr. 96) [port.nr. 132], 1870-
1876, 1 pak

2.09.75 Archiefbescheiden betreffende het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek van het ministerie van Justitie, 
(1919) 1947-2005

2.   Archieven van voorontwerpers, regeringscommissarissen en assistenten
2.4.   Archief H. Schadee, 1962-1988 (Schadee was van 1962-1976 voorontwerper en van 
1976-1988 regeringscommissaris voor Boek 8), nrs. 1812-2106

- 2026: Stukken betreffende hulpverlening op zee, de Wet op de Strandvonderij en 
de Wrakkenwet, 1980-1987, 1 omslag. NB: Met Engelse en Franse tekst
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GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM
Toegangsnr. Archieven Inhoud
33-01 Handschriftenverzameling (Rotterdam) 1. Catalogus van de handschriftenverzameling, deel I en II

1.5. Tweede afdeling: Realia
1.5.04. Financiën
1.5.04.1. Rotterdam

- 3123: Bewijs van aandeel in de Wacht en Visscherij op de Lutine, 1874, 1 stuk. 
NB: Geschenk van Ch. A. Cocheret. Aanw. 1967  

55 Verzameling J.L. Bak, International Press Photo 
Service, 1884-1973

2. Inventaris
2.2. Documentatieverzameling
2.2.2. Materiaal, verzameld ten behoeve van publicaties
2.2.2.8. Verkeer en Vervoer
2.2.2.8.1. Scheepvaart

- 222: Stukken inzake de berging van de goud- en zilverlading van het zeilschip 
'Lutine', 1956, 1 omslag

HAAGS GEMEENTEARCHIEF 
Toegangsnr. Archieven Inhoud
0240-01 Familie Arntzenius, 1689-1974 1.1 Archief van de familie arntzenius

1.1.20 52. Jan Otto Hendrik Arntzenius (1818-1889) x Anna Catharina Elisabeth barones 
Taets van Amerongen (1839-1907) 
1.1.20.1 Persoonlijk leven

- 155: Stukken betreffende de inschrijving op een negotiatielening voor het wrak 
van de "Lutine", ingekomen bij J.O.H. Arntzenius, 1874, 1 omslag

FLEVOLAND
ARCHIEVEN NIEUWE LAND (LELYSTAD)

Doc.nr. Collectie documenten
204603 Nieuw Land Poldermuseum, boeken - Rijksarchief; Inv.nr: D 01744: scheepswrakken; vliegtuig wrakken; T-Ford 

Beschrijving: archeologische vondsten zoals: - scheepswrakken - scheepswrak 
onder fietspad - vliegtuig wrakken (aanduiding: gevaarlijk explosieven) - T-Ford 
( op wagen ) - schalen – beenderen/ documentsoort: dia’s 

206168 Nieuw Land Poldermuseum, boeken - Rijksarchief; 43.4.7.; in doos DC 5, Inv.nr: DC 00241: Wrakkenwet Beschrijving: 
No. 401, 19 juli 1934, wet betreffende opruiming van vaartuigen en andere 
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voorwerpen. ( 2 exempl.), 1934
204501 Nieuw Land Poldermuseum, boeken - Rijksarchief Inv.nr: D 01705: Zuiderzeegebied Beschrijving: 26 dia's van het 

Zuiderzeegebied o.a. 300-1000-1250-1500. -vaarweg Amsterdam, 
scheepswrakken, ME-nederzettingen, waterbeheersing, Schokland (Contouren)/ 
documentsoort: dia’s

10028083 Nieuw Land Erfgoedcentrum, boeken en 
periodieken

- Scheepswrakken in de Waddenzee (1500-1900) / Nico Habermehl. - Lelystad : 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Nederlands Instituut voor 
Scheeps- en onderwaterArcheologie, 2000. - 74 p

113022 Nieuw Land Erfgoedcentrum, boeken en 
periodieken

- AANWZ: 2 exemplaren Nieuw Land-SHCF studiecentrum: 370-AO.10 Nieuw Land-
RIJP depot: 370-AO.10d : Zuidelijk Flevoland : vindplaats van scherven en 
wrakken / door G.D. van der Heide. - [Amsterdam : Stichting IVIO, 1968]. - 16 p. : 
ill. - (AO-reeks boekje ; 1220)

10043489 Nieuw Land Erfgoedcentrum, boeken en 
periodieken

- AANWZ: 1 exemplaar Nieuw Land: 902.1-OVE.1: Scheepswrak aan het 
wrakkenpad : waardestellend onderzoek van scheepswrak B 36 gemeente 
Noordoostpolder / A.B.M. Overmeer. - Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, 
2009. - 70 p. - (Grondsporen ; GIA 5)

10029915 Nieuw Land Erfgoedcentrum, boeken en 
periodieken

- De wrakken van de vissers van Spakenburg / Tekst en foto's: Pieter de Vos. - TIJD 
In: Spiegel der Zeilvaart. - GEG: 31 (2007) 5. - p. 44 t/m 45

10026531 Nieuw Land Erfgoedcentrum, boeken en 
periodieken

- Wrakken in Almere gevisualiseerd met kunst / Rob Oosting. - TIJD In: Nieuwbrief 
Rijksdienst archeologie, cultuurlandschap en monumenten GEG 1 (2006) 1. - p. 
15

10012667 Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, boeken - Wind legt wrakkenkerkhof bloot / A. ter Beek ; ill. P.J. de Vos TIJD In: Tagrijn GEG: 
(2001) 1. - p. 22-23 : ill.

31171 Prentbriefkaarten Nieuw Land Erfgoedcentrum - Standplaats: D2.01, Inv.nr: Pb 516: Het ontstaan van de Wieringermeer; sluiten 
Wieringermeerdijk/ wrakken /dorpsgezicht Middenmeer/ Emma hoeve/ 
documentsoort: prentbriefkaarten

7000 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 1962-1988 NLE-Depot 2.08; 20.01.01-26.03.01 (RAFL)
- Overzichtskaarten scheepswrakken, 1988

26238 Gemeente Zeewolde Doss.nr. B-1818/2.07.113
- Overzichtskaarten van scheepswrakken, 1984-1990

Nieuw Land Erfgoedcentrum beschikt over een digitale fotocollectie van scheepswrakken met beeldmateriaal afkomstig uit diverse archieven die 
NLE Flevoland beheert. 
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NOORD-HOLLAND
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Toegangsnr. Archieven Inhoud
11 Pilotage benoorden de Maze, 1615-1779 1.3. Taken

1.3.5. Rechtspraak
1.3.5.1. Beslechting van geschillen, nrs. 161-179, o.a.

- 172: Stukken betreffende de berging van goederen en scheepstuig van gestrande 
en gezonken schepen, geschillen over de beloning van de bergers, klachten tegen 
en berechting van loodsen wegens het stranden en vergaan van schepen, het 
lichten van wrakken op Pampus, 1771-1792, 1 pak. NB: De namen van de 
schepen in de index

18 Provinciaal Bestuur, 1851-1943 3. Archief van de Commissaris der Koningin
3.1. Hoofdarchief

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
- 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
3.1.14 Verkeer en vervoer, nrs. 7070-7247
3.1.14.3. Verkeer en vervoer te water
3.1.14.3.1. Algemeen

- 7181: Stukken betreffende voorschriften wegens de opruiming van wrakken en 
de stremming van de scheepvaart, 1885, 1889, 1903, 1915, 1924-1926, 1929-
1930, 1 omslag

24 Provinciale Waterstaat, 1882-1910 3 Bijlage: Lijst van van 51 rubrieken ("nummers van orde") in de agenda's 
(inventarisnrs. 109-130), o.a.

- 39: Waterstaat, gezonken schepen
156 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem, 

1811-1930
3. Inventaris
3.3. Periode 1882 – 1930
3.3.3. Taken
3.3.3.5. Zee- en havenwerken
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3.3.3.5.1. Algemeen, nrs. 692-706
- 702-705, 1882-1930, 4 pakken

• A. Stukken betreffende het zinken van vaartuigen, het stranden van 
schepen, de opruiming van wrakken en het lichten van gezonken 
vaartuigen

228 Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, 1931-1951 De directie Noord-Holland was verdeeld in 4 arrondissementen: Alkmaar, Hoorn, 
Noordzeekanaal en Haarlem. Het werkterrein van de arrondissementen Alkmaar, Hoorn 
en Haarlem omvatte o.a. het opruimen van wrakken in de Noordzee, uitgezonderd die 
wrakken waarvan de opruiming moest geschieden in het belang van de scheepvaart op 
de haven van IJmuiden (arrondissement Noordzeekanaal). Het opruimen van wrakken in 
een deel van de Waddenzee en het IJsselmeer behoorde tot de taken van het 
arrondissement Hoorn.

2.3. Taken
2.3. 05. Zee- en havenwerken
2.3. 05.1. Algemeen

- 427-428: Stukken behorende tot rubriek 2 D "Krabbersgat, wrakken, Pampus, 
rijksbaken en kustlichten", 1931-1935, 1937-1940, 1941-1948. Deze rubriek 
betreft o.a. 
a. het lichten en bergen van gezonken en gestrande schepen en het opruimen 
van scheepswrakken, vliegtuigwrakken enz.; 

- 433: De stranding en berging van schepen en de opruiming van scheepswrakken 
en vliegtuigwrakken, 1935-1951, 1 pak

354 Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland te Haarlem, 
1952-1980

2.1. Archief geordend op code
2.1.3. Waterstaatswerken
2.1.3.34: Scheepsongevallen, wrakken, nrs. 475-480, o.a.

- 475: Stukken betreffende de berging van goud uit het wrak van de Renate 
Leonhardt, 1954-1968, 1 omslag – zie: http://ovh.dyndns.org/ovhold/renate.html

- 476: Stukken betreffende het wrakkenregister, 1961-1979, 1 pak
- 477: Stukken betreffende de in de periode 1945-1965 uit het IJsselmeer 

geborgen vliegtuigwrakken, 1965, 1 omslag
- 478: Stukken betreffende het opruimen van wrakken en obstakels, 1970-1978, 1 
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omslag

2.5. Archieven van de dienstkringen 1807-1983
2.5.03. Dienstkring Noordzeekust 1832-1980
2.5.03.3. Archief geordend op code
2.5.03.3.1. Organisme
2.5.03.3.1.10. Wrakkenopruiming

- 933: Stukken betreffende de registratie van scheepswrakken, 1961-1980, 1 
omslag

355 Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ingenieurs, 
arrondissementen, opzichters/dienstkringen, 
diensten, werken, 1811-1984

2. Inventaris
2.2. Arrondissementsarchieven (1807-) 1840-1974 (-1986)
2.2.1. Arrondissement Alkmaar (1827-) 1840-1974 (-1986)
2.2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 128-138, o.a. 

- 137: Wrakkenregister, 1937-1945?, 1 ordner

2.2.4. Arrondissement Hoorn (1807-) 1854-1974 (1975), nrs. 310-390
2.2.4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, nrs. 336-371, o.a. 

- 365-367: Stukken betreffende het opruimen van wrakken in het IJsselmeer, 1940-
1952, 3 pakken

2.2.4.4. Archief geordend op object en code
2.2.4.4.2. Texel (lettercode TX)
2.2.4.4.2.2. Wrakkenopruiming

- 390: Stukken betreffende het wrak van het in 1917 in het Molengat bij Texel 
gezonken Duitse vrachtschip "Renate Leonhardt", 1918-1968, 1 omslag

2.5. Archieven van de dienstkringen 1807-1983
2.5.03. Dienstkring Noordzeekust 1832-1980
2.5.03.3. Archief geordend op code
2.5.03.3.1. Organisme
2.5.03.3.1.10. Wrakkenopruiming

- 933: Stukken betreffende de registratie van scheepswrakken, 1961-1980, 1 
omslag

3629 Geuns, Jan van, te Haarlem, 1842-1849 In zijn hoedanigheid als fabrikant van voorwerpen van veerkrachtige gom heeft Van 
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Geuns een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de duikerkunst. Aanvankelijk werd 
vaak gebruik gemaakt van een duikerklok: een stolpvormig toestel waarin men onder 
water kon werken. Een niet in alle opzichten praktisch apparaat omdat men aan de plaats 
daarbinnen gebonden was. In Engeland had de Nederlandse regering een duikertoestel 
volgens de laatste constructie aangekocht. Zo werd in 1836 het zgn. helmduiken bij de 
Nederlandse marine ingevoerd. Van Geuns werd in opdracht van de regering belast met 
de vervaardiging van de benodigde toestellen voor de marine conform het uit Engeland 
meegebrachte model. Dankzij de toepassing van veerkrachtige gom was de duiker door 
dichte en toch buigzame kleding beschermd en met behoud van zijn natuurlijke warmte 
in staat zich meer naar willekeur te bewegen en werk te verrichten, daarbij geregeld 
voorzien van verse lucht voor de ademhaling. Echter bij gebrek aan voortzetting van de 
zaak van regeringswege en teleurgesteld in hun verwachting tot verdere levering hebben 
de beide fabrikanten geprobeerd de belangstelling van particulieren te wekken. Toen 
deze poging mislukte zijn Van Geuns en compagnon zelf gaan experimenteren met de 
nieuwste door hun vervaardigde verbeteringen aan de duikertoestellen. Men is er 
bovendien in 1845 toe gekomen om beletselen onder water, zoals rotsen, verzandingen 
enz., door kruidmijnen uit de weg te ruimen. De kruidmijnen werden met behulp van 
isolerende gom door galvano-electrische batterijen aangestoken. Een tot dan niet eerder 
in Nederland gebruikte methode.

De experimenten werden aanvankelijk beperkt tot de binnenwateren. Het grote werk 
diende zich aan toen in het najaar van 1842 het tjalkschip De Jonge Pieter geladen met 
Engels aardewerk en staven lood zonk voor de kust van Zandvoort. Na vele duikpogingen 
lukte het Van Geuns en zijn duiker Van den Bronk om een niet onbelangrijke hoeveelheid 
aardewerk en 50 staven lood te bergen. Op 15 december 1842 moest de operatie 
vanwege de kou gestaakt worden.

Aangemoedigd door het succes van deze berging viel de aandacht van de fabrikanten op 
de hun sinds jaren bekende Lutine. Zij zochten contact met de commissie uit deelhebbers 
in de onderneming tot berging van de lading uit het wrak   van The Lutine  . Het Engelse 
fregatschip, onder commando van kapitein Lancelot Skinner, was in 1799 bij Terschelling 
gezonken met aan boord een grote hoeveelheid goud en zilver. Er werd een contract 
gesloten waarbij Van Geuns & Co. aanspraak konden maken op een zesde deel van de 
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zuivere waarde van al hetgeen dat door hun zou worden geborgen. In 1843 zijn diverse 
bergingspogingen ondernomen helaas zonder noemenswaardig succes. Het 
onophoudelijk slechte weer en geldgebrek waren daar oorzaken van. Van Geuns bleef 
echter geloven in de berging van de schat van The Lutine en probeerde de publieke 
opinie meer voor de zaak te winnen. Hij werd daarin gesterkt door zijn succesvolle 
bergingen van ladingen van andere schepen gezonken in de omgeving van Texel, 
Terschelling en in het IJsselmeer. Geldgebrek bleef hem helaas parten spelen. 

Ondertussen had Van Geuns een lening genomen om een Naamloze Vennootschap op te 
kunnen richten onder de naam 'Duiker Reederij' waarvan de termijn eindigde. Deze 
lening was gelijktijdig geopend met andere leningen nodig om zijn fabriek in stand te 
houden. Nu bleek de financiële druk te zwaar. Teneinde raad richtte hij een adres aan de 
koning met het verzoek om een commissie van deskundigen te benoemen om te 
oordelen over de zaak. Dit adres werd in februari 1848 afgewezen. Hiermee kwam een 
einde aan zijn duikavontuur waarin hij zich met hart en ziel had gestort. Zelf schreef hij: 
"Verdrietig over naar mijn inzien onverdiende teleurstelling, was ik al half en half van 
plan er nimmer iets weder aan te doen".

Inventaris
2.1. Stukken uit het zakenleven van J. van Geuns, nrs. 1-2

- 1: Briefhoofd van de Fabriek van Veerkrachtige Gom van J. van Geuns te Haarlem, 
[1842], 1 stuk

- 2: Gedrukte prospectus van J. van Geuns en H. de Clercq tot het oprichten van 
een NV Duiker-Reederij, 1847; met lijst van deelnemers in de lening tot 
oprichting van het bedrijf, 1847. Met begroting, [1847] en concept, 1846, 2 
katernen en 1 stuk

2.2. Stukken betreffende de poging tot berging van de lading van The Lutine, nrs. 3-6
- 3: Register van door J. van Geuns gemaakte uittreksels van stukken over 1800-

1835 betreffende de berging van de lading van The Lutine, 1843; met 
opmerkingen van Van Geuns op de eerder gedane pogingen tot berging van de 
lading van The Lutine, 1843, 1 katern

- 4: Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de berging van de 
lading van het Engelse fregatschip The Lutine, 1843-1848, 1 omslag. NB: Tijdens 
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het verblijf van J. van Geuns op Terschelling deed zijn compagnon H. de Clercq 
mededelingen over fabriekszaken

- 5: Dagboek van J. van Geuns over de bergingswerkzaamheden van de lading van 
The Lutine, 1843 april 22-juli 26. Met verslag van de werkzaamheden op 11 mei 
1843 in aan wezigheid van de Commissie uit deelhebbers in de onderneming tot 
berging van de lading. Uittreksel, 1843, 2 stukken

- 6: Kwitanties en rekeningen betreffende de berging van de lading van The Lutine, 
1843, 1848, 1 omslag

2.3. Stukken betreffende overige bergingswerkzaamheden, nrs. 7-10
- 8: Gedrukt verslag van de bergingen van de ladingen van een gezonken kofschip 

Geertruida op de Noorderhaaks bij Texel, van een gezonken kofschip Rijmdina op 
de Eijerlandse gronden bij Texel, de sloopwerkzaamheden van het Engelse brik 
The Triumph gezonken op het Enkhuizerzand in het IJsselmeer en 
bijzonderheden omtrent het in 1799 bij Ter schelling gezonken Engelse 
fregatschip The Lutine, 1845-1846, 1 katern. NB: Er is nog een exemplaar van het 
verslag aanwezig. Zie ook nr. 11

- 9: Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de berging door J. 
van Geuns van de lading spoorrails van het in de omgeving van Terschelling 
gezonken Pruisische galeasschip Wilhelm, 1848, 1 omslag

- 10:   Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de afzet van 
geborgen lading spoorrails van de in de omgeving van Texel gezonken Engelse 
schoener Martha, 1848-1849, 1 omslag

2.4. Documentatie, nrs. 11-13
- 12: Krantenknipsels betreffende de poging van A. Duijf tot berging van de lading 

van The Lutine, 1990, 1993
3. Aantekeningen uit inventarisnummers
3.1. Aantekeningen uit inv. nr. 4 – zie document (hebben we als worddocument)

WESTFRIES ARCHIEF (HOORN)
Toegangsnr. Archieven Inhoud
Bibliotheek van het Westfries Archief - 164 D 44: Jaarverslag van de werkgroep Archeologie / Willem van Drongelen. - 

Uit de Steenen Kamer : jaarboeken Historische Vereniging 'Suyder Cogge' 16 
(2008), p. 29 - Betreft o.a. de ontdekking van een 18e eeuws scheepswrak in het 
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Hoornse Hop en ontdekkingen bij de dijkversterkingen aan de Zuiderdijk
- 11205 169 F 4: Op zoek naar scheepswrakken en hun verborgen schatten : eerst 

onder- dan pas schatzoeken / met bijdrage van P.G.M. Diebels, M.J.C. van Hoof. - 
Archievenblad / Nieuws voor Archieven no.9, p.15-19

- 25679 163 H 100: Standaardrapport inventarisatie scheepswrak Hoornsche Hop 1 
/ . - Lelystad : NISA - Betreft onderzoek naar het in september 1997 op het 
Hoornse Hop ontdekte wrak van een houten Koggeschip uit de 15e eeuw. 
Gegevens betreffende inventarisatie en waardering van het scheepswrak. Met 
verslag van de vondst door leden van de Landelijke Werkgroep

- 36466 164 C 86: Hoornsche Hop 1. Verkenning van een houten wrak / . - 
Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water Regio Noord-West

REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR
Toegangsnr. Archieven Inhoud
Bibliotheek - Bibliotheekcollecte Egmond: Egmondse duikers naar het Lutine-goud / door C. 

Blaauboer, in: Geestgronden, jrg. 6 (1999), nr. 1, p.10-21, ill.
- Bibliotheekcollecte Egmond: Twee hotels in Egmond aan Zee en het goud van de 

Lutine / R. Bijl en A. Leijnse, Geestgronden, jrg. 14 (2007), nr. 4, p. 103-114, ill . - 
Met lit. opg.

- 26 G 74: Egmondse duikers en het wrak "The Lutine" : 1857, 1958, 1859, 1860, 
Egmond aan Zee: Museum van Egmond, 1999 - Uitg. bij de tentoonstelling, 
Museum van Egmond, 1999. - Met lit. opg.

- 29 H 133: "De Lutine" (Het Goudschip) / door J. Daalder Dz., Den Helder : Egner, 
1933

- 29 H 134: Eenige aantekeningen betreffende de Lutine, Hoorn, Terschelling : De 
Eiland-Pers, 1986 - Aantekeningen uit een schoolschrift uit 1886, met transcriptie

- 36 E 29: Een zee te hoog : scheepsrampen bij de Nederlandse zeevisserij 1860-
1976 / door H.A.H. Boelmans Kranenburg en J.P. van de Voort, [Bussum] : De 
Boer Maritiem], 1979

- 43 H 26: Goud in de golven : de ware geschiedenis van de "Lutine" / S.J. van der 
Molen, 's-Gravenhage [etc.] : Nijgh & Van Ditmar, [1965]

- 66 F 28: De Lutine 1799-1999 : de raadselachtige ondergang van een schip vol 
goud / red. B. Huiskes en G. de Weerdt, Bussum : Thoth, 1999
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FRYSLÂN
TRESOAR

Toegangsnr. Archieven Inhoud
43-01 Ontvangers der Domeinen 1.2. Archief van het kantoor Dokkum, 1845-1941

1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.2.1. Stukken betreffende vergunningen
1.2.2.1.5. 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

1.5. Archief van het kantoor Harlingen, 1846-1945
1.5.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.5.2.1. Stukken betreffende vergunningen
1.5.2.1.5. 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

49-01 Rijkswaterstaat, 1952-1977 3. Archief van het arrondissement Friesland-West (1952-) 1956-1977
3.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.1.3. Taakuitvoering
3.1.3.01. Algemeen

- 48-49: Register van wrakken in de Noordzee en de Waddenzee, met bijlagen, 
1975 (48: nummers 1-380; 49: nummers 401-708)

6. Gedeponeerde stukken uit het archief van het arrondissement Hoorn
6.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.1.2. Taakuitvoering
6.1.2.1. Algemeen
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- 619-620: Stukken betreffende vergunningen voor het bergen van de lading van 
het in 1799 vergane Brits fregat de Lutine, 1886-1953

49-02 Rijkswaterstaat in Friesland, Directie Friesland, 
1954-1977

2. Inventaris
2.1. Archief van de directie Friesland (1938-) 1954-1977 (-1979)
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.3. Taakuitvoering
2.1.2.3.1. Algemeen

- 251: Stukken betreffende vergunningen voor het bergen van de lading van het in 
1799 vergane Brits fregat de Lutine, 1956-1964, 1975-1977, 1 omslag. NB: Zie 
inventaris van de archieven van Rijkswaterstaat in Friesland, Deel 1, 
inventarisnummers 619 en 620

101 Koopmans Koninklijke Meelfabrieken B.V. 3. Fragmenten van persoonlijke archieven van leden van de families Koopmans en Van 
der Mey
3.03. Uilke Klazes Koopmans (1820 1898)

- 1148: Bewijs van deelneming in de op Terschelling gevestigde maatschappij tot 
berging van het wrak van het fregat `The Lutine', 1858, 1 stuk

349 Verzameling kleine aanwinsten Tresoar - 52: Stukken betreffende het onderzoek door E.C. Storm van ‘s Gravesande naar 
de mogelijke sabotage van de berging van de Lutine, 1932-1934, 1 omslag. 

GEMEENTE HET BILDT
Toegangsnr. Archieven Inhoud
03. 
Verzamelin
gen

11.6 Collectie huisbibliotheek (051-060) - 051-NM0681 Gezonken maar niet vergeten (een overzicht van vergane schepen 
aan de kust van Noord-Nederland); stichting Wraksys, Den Helder

GEMEENTE TERSCHELLING
Toegangsnr. Archieven Inhoud
01. 
Overheidsar
chieven

05.17 Gemeente Terschelling 1814-1900, openbare 
orde

- 765: Stukken betreffende de berging van De Lutine, 1859-1870, 1 omslag

01. 
Overheidsar
chieven

06.21 Gemeente Terschelling (1811) 1900-1943 
(1952), openbare veiligheid

- 316: Stukken betreffende de uitvoering door de burgemeester van artikel 58 van 
het reglement op het vervoer van ontplofbare stoffen ten behoeve van 
transporten van springstoffen gebruikt bij de bergingspogingen van de "Lutine", 
1938, 7 stukken
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GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN

Toegangsnr. Archieven Inhoud
Bibliotheek RAG (S) - 770: Opgraving van een scheepswrak, Ketelhaven etc. : Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders, ca. 1974. - Folder over de opgraving van een Groninger tjalk 
bij Lelystad

- 24722/2008: Wrakken van het Wad / productie: Jolanda de Kruyf ; foto's en 
kaarten: Frans Schot, Martijn Schot ... [et al.]. – 2009 -  
In: Noorderland. - 5 (2009), nr: 2, p. 43-49 : ill., krt..

1776 Provinciaal Bestuur van Groningen (1824-) (1942-
1976) (-1987)

07 Het organisme
07.55 Organisatie van diensten en bedrijven
07.55.31 Havenbedrijf delfzijl
07.55.31.07 Het organisme

- 3683: Beheer van de haven, 1944 – 1954, 1 map. NB: -Algemeen 
-Beheersaangelegenheden 1945 -Uitvoering wrakkenwet -Opruiming wrakken in 
de haven 1946 -Opruimen wrak in loodsbotenhaven -Vegen van mijnen uit 
toegangswegen haven -Aanwijzing Delfzijl als losplaats bedoeld in art. 4 
suikerwet -Eventuele ligplaats loodsboten na totstandkoming nieuwe 
havenmond 1953/1954
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