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LANDELIJK
NATIONAAL ARCHIEF
Toegangsnr. Archieven
4.RGD
Tekeningenarchief van de Rijksgebouwendienst
(RGD) en rechtsvoorgangers, (1763) 1824-1950
(1957)
1.01.47.27

Admiraliteitscolleges: Verzameling J. en P. van der
Heim, 1492-1786

Inhoud
I ARCHIEF VAN DE ARCHITECT EN DE BOUWKUNDIGE AMBTENAAR
OBJECTENARCHIEF, nrs. 8-1588
- 1249: Hoorn, Rijkspakhuis der strandvonderij, Ontwerptekening voor de bouw,
1:50, [ca. 1890], 1 blad
A. Zeewezen in het algemeen
c. Rechtspraak, nrs. 30-34. NB: Zie ook de nummers 45 en 358
- 33: Extract-Resolutiën van de Staten-Generaal omtrent de rechtspraak in zake
verboden goederen, aangehaald in gestrande vreemde schepen, en het recht van
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1.01.47.29

Admiraliteitscolleges: Verzameling J.C. van der
Hoop, 1524-1825

1.08.11

Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842)

strandvonderij ten opzichte van zulke schepen, 1608-1654, 1 omslag
I Advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit te Amsterdam
A Zeewezen in het algemeen
a Admiraliteiten, nrs. 1-3
- 1: Aantekeningen uit de resolutiën van de Staten van Holland betreffende de
Admiraliteiten, het College van Superintendentie, de middelen te water, het lasten veilgeld, de prijzen, de uitrustingen van schepen, de commissievaart en
strandvonderij, 1575-1716, 1 deel
h Loodswezen, vaarwaters, strandvonderij, nrs. 34-39
DEEL 3. DOMEINEN IN FRIESLAND
I AMELAND
Rechten
De heer van Ameland had o.m. het recht op de jacht op konijnen. Aangezien deze dieren
in grote aantallen op het eiland leefden, vormde de verpachting van dit recht (duinpacht
genoemd) een aardige inkomstenbron. Een van de belangrijkste rechten van de heer was
het strand- en zeevondrecht: het recht op een belangrijk aandeel in zee- en strandvond.
Bij de uitoefening van dit recht wilde er nog wel eens het een en ander mis gaan.
Goederen werden door de bergers niet aangegeven, er ontstonden geschillen over het
aandeel van de heer in de vondsten, en ook de lading van schepen die (nog) niet gestrand
waren werd door de bevolking aan land gebracht
A ALGEMEEN, nrs. 1781-1792
- 16842: Ingekomen stukken bij en uitgaande stukken van de hoofdadministrateur
der domeinen betreffende de strandvonderij, 1815-1817, 1 omslag
B VERWERVING EN VERVREEMDING VAN GOEDEREN, RECHTEN EN INKOMSTEN, nrs.
1793-1841
- 1815: Brief van Weynen Duysterbeke aan Peter Cammingha te Leeuwarden,
betreffende de restitutie van goederen uit een bij Ameland gestrand schip aan de
eigenaren/opvarenden, 4 december 1505, 1 stuk
C BESTUUR
1 Regelgeving, nrs. 1842-1863
- 1854: Plakkaat van prins Willem IV betreffende het strandrecht. Deels gedrukt, 1

2

2.03.01

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

2.04.05

Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling
Binnenlands Bestuur, 1848-1878

2.04.13

Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling
Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918

oktober 1727
D BEHEER
2. Strandrecht, nrs. 1883-1890
- 1883: Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken van prinses Maria Louise
van Hessen-Kassel betreffende het strandrecht van Ameland, 1705-1706, 1
omslag
- 1884: Stukken betreffende opbrengsten van het strandrecht over de periode
1728-1732, z.j., 2 stukken
- 1885: Staten van inkomsten en uitgaven van het strandrecht, opgemaakt door
secretaris Hartsinck, 1730-1731, 1 omslag
- 1886-1890: 'Boelcedulen', condities van verkoop van gestrande goederen, 17961808, 5 pakken
I Periode (1924)1942-1969(1975)
3 Maatschappelijke wetenschappen
35 Openbaar bestuur
351 Bestuursuitoefening
351.75 Openbare orde en veiligheid
351.759.5 Eigendomsbescherming, nrs. 1930-1933, 6434
- 1933: Ontwerp-wet en ontwerp-besluit houdende wijziging en uitvoering van de
Wet op de Strandvonderij, met memorie en nota van toelichting, afschriften,
1956-1959, 1 omslag
Stukken betreffende strandvonderij en over maten en gewichten zijn ten dele in aparte
inventarissen beschreven, respectievelijk onder nummers 2.04.38 en 2.04.53.17
II Buiten het verbaal gehouden stukken
- 1422: Stukken betreffende de vaststelling van het reglement op de
strandvonderij, 1852, 1 omslag
2 GEWIJZIGD VERBAAL
2.2 Stukken betreffende de taak
2.2.2 Zorg voor gebouwen
2.2.2.3 Bemoeienis met landsgebouwen
2.2.2.3.2 Gebouwen elders in het land, nrs. 703-707
- 703: Correspondentie naar aanleiding van een vraag van het ministerie van
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2.04.38

Departement van Binnenlandse Zaken: stukken
inzake de Strandvonderij gelicht uit de verbalen,
1813-1878

Financiën over competenties inzake het gebouw van de strandvonderij op
Terschelling, 1879 feb., 5 stukken
Het archief van de Strandvonderij (1813-1878) bestaat uit chronologisch geordende
stukken die gelicht zijn uit de verbalen van het departement van Binnenlandse zaken,
betrekking hebbend op strandjutten en het loodswezen. Daarnaast bevat het archief
afschriften van zeventiende- en achttiende-eeuwse reglementen op dit gebied en een
verzameling niet nader beschreven stukken inzake het fregat Lutine, dat in 1799 zonk
voor de kust van Terschelling. Het archief bevat de volgende 26 inventarisnummers:
-

2.04.87

Directie Binnenlands Bestuur: Bestuurszaken en
Kabinetszaken, (1904) 1949-1981 (1993) van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken

2.05.02

Ratificaties van verdragen door Nederland gesloten,
1813-1940
Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-Dossiers,
1815-1940

2.05.03

2.05.37

Directie Economische Zaken van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, 1919- 1940

1-22: Verbaal: besluiten van de minister en ingekomen en minuten van uitgaande
brieven, 1813-1878, 22 pakken
- --- Indices en klappers op het verbaal, 1813-1878
- 23: Nota's met afschriften van 17e- en 18e-eeuwse reglementen inzake de
strandvonderij en de pilotage, ca. 1814, 1 pak
4 VERZORGINGSTAKEN EN BELANGENBEHARTIGING
4.02 Openbare orde
4.02.05 Voorkoming van verstoring van orde op openbare wegen en wateren
- 6139: Stukken betreffende de wijziging van de Wet op de Strandvonderij (Wet
van 3 juli 1957, Stb. 250), 1954-1958, 1 omslag
1 RATIFICATIES VAN BILATERALE VERDRAGEN, 1813-1940, nrs. 1-594
- 434: Zweden - Tractaat van 26-02-1908 betreffende de strandvonderij
1. A-Dossiers, 1871-1918
1.1 Dossiers A.2 - A.249, nrs. 1-652
- 644: A.231: berging Correspondentie over strandvonderij en berging van
materiaal van oorlogsschepen; strandgoederen van oorlogvoerende
mogendheden, 1913 - 1918, 1919
2. A-dossiers, 1919-1940
2.3 Dossiers A.195 - A.281, nrs. 1622-1811
- 1752: Correspondentie over strandvonderij en berging van materiaal van
oorlogsschepen [dossier A231 Berging], 1922-1940, 1 omslag
1. Periode 1919-1920
- 615: Strandvonderij. Bergloon voor aangespoelde Portwijn [dossier 2853], 19191920
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2.05.38

Ministerie van Buitenlandse Zaken: B-dossiers
(Consulaire- en Handelsaangelegenheden), (1858)
1871-1940 (1955)

2.05.48.05

Archief van mr. C.J.M. Schaepman [omvattende: 1°
BZ / CHZ en HNS / AAD, 1940-1945; 2°
Secretariaatsarchief College van SecretarissenGeneraal, 1940-1945; 3° Persoonlijke stukken van
Schaepman; 4° Stukken Snouck]

2.06.001

Directie van Handel en Nijverheid, 1905-1943; en
voorgangers, met de werkarchieven van Minister
Steenberghe, H.M. Hirschfeld en van enkele
Commissies, (1815) 1905-1943 (1946)

2.06.075

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel:
Afdeling Nijverheid, 1906-1922

2. Periode 1921-1923
- 1955-1997: Stukken betreffende schipbreuken, reddingen, beloningen.
Strandvonderij [DEZ-dossier 195], 1916-1923, 43 dossiers, o.a.
- 1992: Strandvonderij goederen ex s.s. 'Lukkos' [195.62], 1923
3. Periode 1924-1940
- 4747-4754: Stukken betreffende reddingen, strandvonderij, bergloon [DEZdossier 195], 1926-1940, 8 omslagen, o.a.
- 4749: Strandvonderij, 1926 - 1939
1. B-DOSSIERS
1.1 B-Dossiers 3-127
- 718: Stukken betreffende de rechten van consuls bij het stranden van schepen
van hun natie en betreffende strandvonderij en bergloon [dossier B125], 18761919, 1 pak
A. Archief van mr. C.J.M. Schaepman als hoofd van de afdeling Consulaire en
Handelszaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1940-1942) en als
Administrateur in Algemene Dienst van het ministerie van Handel Nijverheid en
Scheepvaart (1942-1945)
A.7 Aangelegenheden van openbare orde, rust, veiligheid, zedelijkheid,
volksgezondheid, nrs. 64-68
- 64: Stukken betreffende strandvonderij, 1940, 1 omslag
A. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DIRECTIE VAN HANDEL EN NIJVERHEID 19061943
A.2 Naar onderwerp ingedeelde stukken
A.2-1.81 Verkeer, vervoer, post, telecommunicatie
A.2-1.813 Scheepvaart
A.2-1.813.1 Scheepvaart in het algemeen
A.2-1.813.105 Scheepvaart in oorlogsomstandigheden
- 6670: Strandvonderij, 1 omslag
Overzicht van taken van de Afdeling Nijverheid
C SCHEEPVAART
b. Zee- en kustvaart
3. Overige taken
Strandvonderij
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•

2.08.14.01
2.08.14.03

Domeinen, 1813-1823: Archief van de
Hoofddirecteur der Registratie, het Zegel en
Domeinen, 1813-1815
Domeinen, 1813-1823: President, Raden en
Rekenmeesters der Domeinen, 1814-1826

2.08.14.04

Domeinen, 1813-1823: Archieven van der
Referendaris belast met de Administratie der
Domeinen, 1818-1823

2.08.14.06

Domeinen, 1813-1823: Domeinrekeningen

2.08.30.04

Amortisatiesyndicaat, 1823-1841

2.08.78

Kopieën van besluiten en uitgaande brieven,
vormende de Algemene Index van het Ministerie
van Financiën, 1936-1975

2.09.01

Ministerie van Justitie, (1800) 1813-1876 (1951)

Koninklijk Besluit van 23 augustus 1852 S. 141 houdende vaststelling van
bepalingen op de strandvonderij (zie dossier 40)

Inventaris
IV HOOFDRUBRIEK SCHEEPVAART
- 245: Dossier 40 – Strandvonderij, 1906, 1910-1911, 1913-1914, 1917, 1919, 1921,
1 omslag
1. Algemeen
Generalia Domeinen
- 2: Strandvonderijen
IV. Stukken betreffende verschillende onderwerpen
- 286: Portefeuille met het opschrift Strandvonderijen. Verschillende omslagen bij
elkander gebracht rakende strandvonderijen, 1814-1817
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
II 2e Serie, October - December 1818
- 61: o.a. Portefeuille Carton V. Strandvonderijen
III 3e Serie, 1819-1822
- 163: o.a. Portefeuille Carton II. Strandvonderijen
Vlieland
- 219: Rekening van den provisionelen strandvonder, 1814
Bijlagen
Cumulatieve hoofdenlijst - In deze lijst zijn alle hoofden vermeld van de indices (zie
inv.nrs. 1935-1975) van de Administratie der Domeinen, o.a.
strandvonderijen
B INDEXKOPIEËN
B.1 Indexkopieën, doorslagen en afschriften van stukken uit het verbaalarchief van het
Ministerie van Financiën
01 Binnenlands Bestuur. Buitenlandse Zaken. Volkenbond
011 Binnenlands Bestuur
0114 Reddingwezen. Strandvonderij
- 413: 0114, Reddingwezen. Strandvonderij, 20 apr. 1936 - 17 mei 1953
3. MINISTER VAN JUSTITIE, 1823 DECEMBER 1-1876 AUGUSTUS 31
3.5. Dossiers of bundels
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2.09.47

2.09.75

Ministerie van Justitie: Wettendossiers, (1831)
1850-1975 (2000)

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

3.5.20 Politiewezen
3.5.20.11 Rijksveldwacht, nrs. 5003-5007
- 5004: Benoeming en beloning van buitengewone gerechtsdienaars voor tijdelijke
diensten [port.nr. 100], 1828-1852, 5 dossiers in 1 pak, waaronder het dossier:
de strandvonderij enz. op Ameland, 1851-1852
3.5.22. Rechtspraak
3.5.22.11 Scheepvaart, nrs. 5110-5114
- 5110-5111: Loodswezen en strandvonderij [port.nr. 5], 1817-1875, 2 pakken
Een aantal dossiers behandelen maritieme zaken: zeerecht, schepelingen, strandvonderij,
aanvaringen; zeeongevallen; binnenvaart; vaarplicht; cognossement.
I. Wetten
87 Ontwerp van Wet tot het bestraffen van het verduisteren van strandvond
- 187: Wet van 1931 stbl. no. 321, houdende voorschriften tot het straffen van het
verduisteren van strandvond, 1869, 1929/1931, 1932/1939 (hierin opgenomen:
1933 stbl. no. 703, 1933 stbl. no. 704, 1933 stbl. no. 727), 1 omslag
- 843: Wet van 3 juli 1957 (Stb. 250), houdende wijziging van de Wet op de
Strandvonderij, 1948-1957, 1 omslag
- 844: Besluit van 14 december 1959 (Stb. 489), houdende nadere wijziging van het
Koninklijk Besluit van 18 december 1933 (Stb. 704) tot uitvoering van de Wet op
de Strandvonderij. Besluit van 2 mei 1961(Stb. 140) tot hernieuwde vaststelling
van de Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld bij artikel 570 van het
Wetboek van Koophandel, 1959-1968, 1 omslag
1. Archief van de stafafdeling Nieuw Burgerlijk wetboek 1947-1994
1.2. Stukken betreffende het wetgevingsproces zelf: de voorbereiding van
wetsvoorstellen tot vaststellingen invoering van het NBW
1.2.1. Voorbereiding wetsvoorstellen algemeen
1.2.1.5. Boek 5. Zakelijke rechten
1.2.1.5.1. Voorbereiding Vaststellingswet Boek 5 (w.o. 2846)
1.2.1.5.1.04. Voorbereiding Vaststellingswet Boek 5. Titel 2 Eigendom van roerende
zaken, nrs. 1059-1063
- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en naar prof. mr. H. Schadee
en het ministerie van Verkeer en Waterstaat betreffende de verhouding tussen
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2.15.37

Ministerie van Arbeid: Afdeling Volksgezondheid;
Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling
Volksgezondheid; Ministerie van Sociale Zaken:
Afdeling Volksgezondheid, (1902) 1918-1950 (1976)

2.16.23.02

Ministerie van Waterstaat, Afdeling Scheepvaart,
1923-1926
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
1877-1905: Afdeling Handel en Nijverheid I, 18781905

2.16.60.04

de vondstenregeling in Boek 5, titel 2 en de Wet op de Strandvonderij, 19821983, 1 omslag
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
- 1914: Stukken betreffende Strandvonderij in Boek 8 en Eigendom van roerende
zaken in Boek 5, 1968-1971, 1 pak. NB: Met teksten in het Engels en Frans
- 2026: Stukken betreffende hulpverlening op zee, de Wet op de Strandvonderij en
de Wrakkenwet, 1980-1987, 1 omslag. NB: Met Engelse en Franse tekst
- 2041: Stukken betreffende het voorbereiden van de wijziging van de Wet
Strandvonderij, 1981-1986, 1 omslag
- 2063-2065: Stukken betreffende afgewerkte wetten, 1983-1987, 3 pakken
- 2063: Rechtsvorderingwet, Spoorwet, Wet Notarisambt, Wet betreffende
Rijkswaterstaatwerken, Faillissementswet, Locaalspoor- en tramwegwet,
Waterstaatswet, Stuwadoorswet, Binnenscheepvaartwet, Zeebrievenwet,
Marinescheepsongevallenwet, Binnenvaartrampenwet, Strandvonderij en
Veiligheidswet en Wet Zeevisvaart diploma’s 1983-1986
3 TAAKUITVOERING
3.1 Algemene voorzieningen
3.1.6 Preventieve gezondheidszorg
3.1.6.1 Wetgeving en reglementering
3.1.6.1.6 Warenwet
3.1.6.1.6.2 Uitvoering, nrs. 408-616
- 542: Stukken betreffende de behandeling van voorstellen tot wijziging van
regelingen houdende vaststelling van bepalingen op de Strandvonderij naar
aanleiding van de invoering van de Warenwet, met hiaten, 1922-1933, 1 omslag
2 Dossiers 18-150, A, RV, S, VM, nrs. 3034A-3050
- 3040: Strandvonderij [dossier 40], 1923-1926
I Geregistreerde stukken
A Periode, 1878-1897
1. Rubrieksgewijs herordend verbaal, nrs. 1-368
- 282: Strandingen, 1878-1880
- 283: Strandvonderij, 1878-1882 en 1887-1888
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2.16.87.02

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: DirectoraatGeneraal van Scheepvaart (DGS), 1945-1959 (1960)

2.16.111

Directoraat-Generaal voor Scheepvaart en
Maritieme Zaken van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, (1840) 1980-1998 (2002)

2.21.018

Archief van het geslacht Van Beresteyn en
aanverwante geslachten, 1376-1988

Het archief van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart (1945-1959) bevat stukken
met betrekking tot de totstandkoming van het beleid inzake de wederopbouw van de
Nederlandse koopvaardij en het internationale (handels-)verkeer: onder meer
wijzigingsvoorstellen op de Schepenwet, de Wet op de Zeevaartdiploma's en de Wet op
de Strandvonderij, reglementen voor examens, pensioenen voor oorlogsslachtoffers,
vereffening van oorlogsschade aan schepen, sociale verzekeringen voor zeelieden,
vervoer van gevaarlijke stoffen, handelsverdragen, havengeldtarieven en de heropening
van het Suezkanaal.
Inventaris
- 58: Betreffende de totstandkoming van het ontwerp van Wet tot wijziging van de
Wet op de strandvonderij, 1954-1956
02. Wet- en regelgeving
- 376: Het verlenen van goedkeuring en de implementatie van het wetsvoorstel
inzake het verdrag over de hulpverlening 1989 en de daarmee verband
houdende wijziging van de wet op de strandvonderij, 1993 – 1996, 1 omslag
- 1138: Het voorbereiden op de behandeling in de Ministerraad van het
Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 B.W.inzake de hulpverlening en de
wijziging van de Wet strandvonderij, 1995, 1 omslag
1. Eerste deel
VIII. Papieren, afkomstig van het geslacht Gaymans en aanverwante geslachten
C. Geslacht Pielat van Bulderen en aanverwante geslachten
3. Geslacht Forsten en aanverwant geslacht
a. Geslacht Forsten
1). Persoonlijk gedeelte
h). Jacob Balthasar Forsten (1757-1825) en Eldine Allegonda Geertsema (1756-1780)
(1). Jacob Balthasar Forsten
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-

2.21.048

Archief van S. Dassevael [levensjaren 1770-1838],
1741-1838

2.21.158

Archief van de familie Van Tets van Goudriaan en
aanverwante geslachten, 1547-1889

2.22.19

Archiefstukken aangetroffen bij vervallen
inventarissen van de 2e afdeling, 18e-20e eeuw

3.01.09

Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de

1502: Dissertatie over het eigendomsrecht van goederen uit schipbreuk,
geschreven ter verkrijging van de doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de
universiteit van Groningen. Gedrukt, 30 maart 1776

Steven Dassevael (1771-1838) was Secretaris van het uitvoerend bewind en griffier en
Archivist van het Commandement van het Generaal Gouvernement van Holland. Het
archief bestaat uit stukken verzameld uit hoofde van zijn functie en omvat stukken van
het uitvoerend bewind, de Nationale Vergadering, de Koning van Holland, agentschappen
van buitenlandse betrekkingen, en de administratie der Franse troepen.
LIJST I
- 11 (doos 11): o.a. Strandvonderij
A. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN VERSCHEIDENE LEDEN VAN HET GESLACHT VAN TETS
II. Jhr.mr. Jacob George Hieronymus van Tets
a. Commies van Staat bij de Eerste Kamer der Staten Generaal 1838, referendaris bij
de Raad van State 1841 en als zodanig referendaris bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken. 1850, nrs. 12-31
- 31: Algemene Maatregelen van bestuur ten aanzien van het gelijktijdig bekleden
van ambten en ten aanzien van de strandvonderij (de laatste met een instructie
voor de uitvoering), vastgesteld naar ontwerp van jhr.mr. J.G.H. van Tets van
Goudriaan, alsmede aantekeningen van diens hand aangaande de regeling bij
wet en Koninklijke Besluiten van het stelsel der nederlandse maten en
gewichten. (Gedeeltelijk gedrukt.), 1851-1852 en c.1851, 5 stukken en 1 omslag
Nrs. 1-65
- 56: Instructie betreffende de strandvonderij, zoals goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 9 november 1838 nr. 85, 1838, 1 katern. NB: Gedrukt.
E Domeinzaken
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Staten van Holland, 1603-1787

3.01.27.01

Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der
Domeinen van Holland: Registers en Stukken,
(1233) 1446-1728 (1815)

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
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
De Rekenkamer der Domeinen (ook wel Grafelijkheidsrekenkamer genoemd) was belast
met het beheer van de domeinen in bezit van de Graven van Holland en na de Opstand
van de Staten van Holland. Nadat in de jaren 1720-1727 bijna alle domeingoederen op
veilingen waren verkocht, werd deze Rekenkamer in 1728 opgeheven. Het beheer van
het restant ging over op het college van Gecommitteerde Raden, en het afhoren van de
domeinrekeningen opgedragen aan de Rekenkamer ter Auditie.
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Het archief bevat registers van ordonnanties en instructies over het beheer der financiën
en domeinen; commissies (voor ambtenaren, plus verpachting van ambten); memorialen
van allerhande zaken; appointementen en decreten en ordonnanties op de rentmeesters.
Verder zijn er ingekomen resoluties van de Gecommitteerde Raden; correspondentie met
overige bestuursorganen; ingediende rekesten en ingekomen brieven. Er zijn tevens
stukken over het personeel van de Rekenkamer, de inkomsten der domeinen en de
verkoop hiervan. Inzake het beheer van de domeinen in de verschillende kwartieren zijn
er stukken per regio met onder meer gegevens over inspecties, verpachtingen en
verkopingen. Ook zijn er stukken betreffende de Munt, de tollen en de strandvonderij.

3.02.07

Het Gedeputeerd Bestuur van Holland, 1802-1805

3.02.11

Raad van Financiën, 1805-1807

1
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.4.Resoluties en notulen, nrs. 65-146
- 93: Register van resoluties van Gecommitteerde Raden, rakende strandvonderij,
1772 nov. 23 - 1786 aug. 16, 1 deel
1.15. Zaken betreffende tollen, zandrecht en zeevond, nrs. 692-699B
- 699: Stukken betreffende zandrecht en zeevonden met name in het
Noorderkwartier. 1483, 1511, 1590, 1615 - 1692, 1701 – 1777, 1 pak
- 699A: Stukken betreffende geschillen over de zeevond, ca. 1597 en 1770, 1 pak
a. Stukken betreffende een geschil met de heer van Bergen, ca. 1597
b. Stukken betreffende de berging van het schip Schoterbos, 1770
- 699B: Stukken betreffende zandrecht en zeevonden; met rekeningen van de
strandvonderij van Voorne, Goeree en Overflakkee en Hoek van Holland, 17001810, 1 pak
B Bijzonder
d Domeinen
COMMISSIE TOT DE DOMEINEN, nrs. 139-143
- 143: Missive van de baljuw en strandvonder te Vlieland ingekomen bij de
commissie, betreffende de lading van een gestrand schip, 1805 februari 9, 1 stuk
De Raad van Financiën in het departement Holland is de opvolger van het Gedeputeerd
Bestuur van Holland en de departementale rekenkamer. Eén van de taken van de Raad
was het samenstellen van een jaarlijks overzicht van de strandvonderijen.
Lijst van onderwerpen voorkomende in de toegangen op de resoluties van de Raad van
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3.02.26

Financiële Commissie over het voormalig Gewest
Holland, 1799-1802

3.09.20

Hoofdkwartier en de Secties van Vesting Holland,
1912-1942

3.19.54

Heerlijkheid Terschelling, 1322-1615

3.22.01.01

Handschriften Derde Afdeling tot en met 1950

Financiën (inventarisnummers 59-62)
- Strandvonderijen, 1805-1807
Lijst van onderwerpen voorkomende in de toegangen op de ingekomen stukken van de
Financiële Commissie van Holland (Inventarisnummers 45-49)
- Strandvonderijen en Strandvonders: I-V
Commandant Vesting Holland
Algemeen Archief
1931 t/m 1939
2. 87 (doos 87): 1057 - Strandvonderij, 1939, dossier
C. Stukken betreffende het beheer van de heerlijkheid en heerlijke rechten
b. Bijzonder
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
3. 1429: Copie-missiven van mr. Gerard Buyskes als schout van Texel en baljuw van
Eierland en als strandvonder en dijkgraaf van Texel, met aantekeningen van door
hem in die kwaliteiten behandelde zaken, 1786-1789, 1 omslag

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

Inhoud
2. Inventaris
13

Noorderkwartier te Hoorn

11

Pilotage benoorden de Maze, 1615-1779

2.2. Financiën
2.2.2. Domeinen, nrs. 964-988
- 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
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
het territoir van Terschelling geborgen goederen, 1785, 1 band. NB: Betreft
slechts één zaak, die niet op de rol voorkomt
1.3. Taken
1.3.5. Rechtspraak
1.3.5.1. Beslechting van geschillen, nrs. 161-179
- 161: Stukken betreffende overeenkomsten tussen de Grafelijkheidsrekenkamer
en commissarissen van de Pilotage over de strandvonderij en de berging van
goederen uit verongelukte schepen, 1679-1701. Afschriften. 18e eeuw, 1 omslag
- 162: Stukken betreffende de berging van goederen en scheepstuig van gestrande
en gezonken schepen, geschillen over het bergloon e.d. en klachten tegen en
berechting van loodsen wegens het vastzeilen van schepen, 1739-1768, 1 pak.
NB: De namen van de schepen in de index
- 170: Stukken betreffende de behandeling van geborgen goederen uit
verongelukte schepen, 1770-1772 en z.j., 1 omslag
- 171: Stukken betreffende de overgave van de geborgen goederen, de beslechting
van de geschillen over het bergloon e.d. van deze goederen uit het verongelukte
schip Schooteroog, en de behandeling van geborgen goederen uit verongelukte
schepen, 1770-1772, 1789, met retroacta, 1769-1770, 1 pak. NB: Hierin ook enige
stukken betreffende andere gestrande en verongelukte schepen: Adrichem, de
Vigilantie, de prins Willem, de Juffrouw Hillegonda Jacoba en de Juffrouw
Margreta.
- 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
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16

Provinciaal Bestuur, 1814-1850

18

Provinciaal Bestuur, 1851-1943

lichten van wrakken op Pampus, 1771-1792, 1 pak. NB: De namen van de
schepen in de index
- 179: Memorie over de strandvonderij en de berging van goederen uit
verongelukte schepen, ca. 1700, 1 katern
2.2. Gedeputeerde Staten
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
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
2. Archief van Gedeputeerde Staten
2.7. Openbare orde, nrs. 4193-4260
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
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1933 (Stbl. 703 en 704), en de aan de hand daarvan vastgestelde nieuwe
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

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
- 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
- 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
archief van Gedeputeerde Staten, inv.nrs. 4253-4255
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
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133

Schagen, heerlijkheid, 1427-1830

156

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland te Haarlem,
1811-1930

228

Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, 1931-1951

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
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
1.2.1.2. Stukken van zakelijke aard
1.2.1.2.1. Heerlijkheid Schagen c.a., nrs. 22-268
1.2.1.2.1.4. Beheer van goederen en rechten, nrs. 46-258
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
3. Inventaris
3.3. Periode 1882 – 1930
3.3.3. Taken
3.3.3.5. Zee- en havenwerken
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
2.3. Taken
2.3. 05. Zee- en havenwerken
2.3. 05.1. Algemeen
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433: De stranding en berging van schepen en de opruiming van scheepswrakken
en vliegtuigwrakken, 1935-1951, 1 pak
2.3.10. Varia, nrs. 576-609
- 595: De uitvoering van de wet op de strandvonderij, 1933, 1950, 1 omslag

WESTFRIES ARCHIEF (HOORN)
Toegangsnr. Archieven
Bibliotheek

Inhoud
- 23852 123 G 288: Rooie Hein de Zeejutter / Levy Grunwald. - Den Helder : Egner,
1924
- 24158 123 H 420: Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende
de strandvonderij / . - Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij, 1934
- 25340 161 A 6: Hulpverleening en strandvonderij: behandeling van de wetten van
27 Juli 1931, S.Nos. 320 en 321 en de daarbij behoorende
uitvoeringsmaatregelen / F.G. Scheltema. - Alphen aan den Rijn : Samson, 1934
- 27465 151 F 111: Voorschriften van het Koningkrijk der Nederlanden betreffende
de strandvondrij = Prescriptions en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas
concernant le service des épaves maritimes = Regulations of the Kingdom of the
Netherlands for dealing with wreck and sa / . - Den Haag : Algemeene
Landsdrukkerij
- 27771 151 F 502: Verordeningen van het Koningrijk der Nederlanden ten aanzien
der strandvonderij = Dispositions ... = Enactments ... = Verordnungen ... / . - Den
Haag : Algemeene Landsdrukkerij

1069

Gemeente Bovenkarspel, 1811-1982

1223

Stede Wijdenes en Oosterleek, 1430-1811;
gemeente Wijdenes, 1817-1970

1271

Dorp en Gemeente Wervershoof en Gemeente

2. Archieven van de gemeente Bovenkarspel
2.1. Archief gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris 1811-1938
2.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1.2.9. Openbare orde
- 759: Stukken betreffende strandvonderij, 1919-1951, 1 omslag
3. Gemeentebestuur Wijdenes 1936-1970
3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.2. Taakuitoefening
3.2.2.03. Openbare orde en zedelijkheid; justitie
- 1399: Register van aantekeningen over strandvonderij, 1939-1947, 1 katern
- 1401: Stukken betreffende strandvonderij, 1939-1940, 1946-1947, 1 omslag
2. Inventaris
18

Hoog en Laag Zwaagdijk, 1644-1976

1295

Dorpen en gemeente Avenhorn en Oostmijzen,
Dorp en gemeente Grosthuizen, Gemeente
Scharwoude, gemeente Avenhorn, 1629-1936

2.2. Het nieuw archief tot het jaar 1937
2.2.2. Stukken en series van bijzondere aard
2.2.2.2. De behandeling der administratie
2.2.2.2.2. Openbare orde
2.2.2.2.2.6. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde
- Stukken betreffende de strandvonderij, 1838-1934, 4 omslagen en 1 deel
5. Inventaris Avenhorn
5.1. Archief van de gemeente Avenhorn
5.1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
5.1.2.2. Taakuitoefening
5.1.2.2.3. Openbare orde en zedelijkheid; justitie
- 795: Register van gegevens over strandvonderij in de gemeente, 1876, 1 stuk

REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR
Toegangsnr. Archieven
Secretarie van de gemeente Wieringen, (1765)
1814-1979 (1981)

Gemeente Wieringerwaard, 1810-1934 (1936)

Inhoud
Stede Wieringen 1382-1797
2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.11 Openbare orde en veiligheid, justitie
2.11.1 Openbare orde
2.11.1.3
Toezicht op openbare samenkomsten, strandvonderij
- 715: Correspondentie betreffende strandvonderij, 1863-1893; met hiaten, 1
omslag
- 716: Register op het beheer van de strandvonderij in de gemeente Wieringen,
1906-1954, 1 deel
- 717: Stukken betreffende strandvonderij, met jaaropgaven over de jaren 19261956, 1 omslag
Gemeente Wieringerwaard
2. STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.14. Economische aangelegenheden
2.14.5. Jacht en visserij, strandvonderij
- 647: Stukken betreffende bepalingen ten aanzien van strandvonderij, 1814, 1825,
2 stukken
- 651: Stukken betreffende de openbare verkoop van aangespoeld hout en stro,
1900, 1903, 1 omslag
19

-

652: Register van strandvondingen, 1903, 1 stuk

WATERLANDS ARCHIEF (PURMEREND)
Toegangsnr. Archieven
0090
Gemeente Oosthuizen, (1631) 1811-1935 (1968)

Inhoud
2. Inventaris; Secretarie-archief
2.1. Rubriekenstelsel
- 54: DOOS Rubriek 62 (strandvonderij), ?, 1 omslag
2.3. Overige stukken
2.3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.3.2.9. Economische aangelegenheden
- 172: DOOS Stukken betreffende de strandvonderij, 1852-1877, 1 omslag

FRYSLÂN
TRESOAR
Toegangsnr. Archieven
1
Bestuur van de Saksische hertogen over Friesland

Inhoud
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te Dresden
3.3. Geheimes Archiv
3.3.2. Frieszländische Sachen (Friese zaken)
3.3.2.01. Generalia
3.3.2.01.07. Frieszländische Sachen 1505-1509
- 846: Brief van Hans Schenk van Tautenburg aan hertog George van Saksen,
waarin hij om instructies vraagt. Gedurende de winter hebben de dijken grote
schade opgelopen, doch de grietmannen en steden weigeren om tot een
gezamenlijke verordenig voor de reparatie te komen, aangezien zij "szich zcu
keynen ewigen teichen wollen vorbinden". De dijkgerechtigden kunnen echter
het benodigde geld niet alleen opbrengen. De dijk te Harlingen is op kosten van
de hertog gemaakt, maar de dijken in de omgeving ziijn doorgebroken, waardoor
de mensen grote schade hebben. Hans Kroeshaar, Georges dienaar, zal hierover
nader berichten. Hij verzoekt de hertog "claer und entlich" te bevelen wat er met
de uit zee geborgen goederen moet gebeuren. Voorts betreffende: de schade die
hoofdeling Louw Donia heeft geleden door zijn gevangenschap te Groningen; de
toestemming die de proost te Loppersum, eertijds pastoor te Kollum, heeft
gevraagd voor de verkoop van zijn huis aldaar gelegen, ten bedrage van 190
goudgulden, aan de grietman te Kollumerland; het verzoek van Johan zcu der

20

4

Rentmeestersrekeningen

Punte die "uff des landt der Werdenbrassz gebouwen ist; de brief aan graaf
Edzard inzake de huldiging, die voor kerst verstuurd is maar waarop nog geen
antwoord is ontvangen; Beukelaar en Van Wijngaarden "die vorschreybung uber
die Bilde voltzogen" hebben; de opmeting van het Bildt; de brief aan Erasmus
Vischer om bij de keizer bezwaar te maken tegen de nieuwe tol, die de drost te
Hattem klaarblijkelijk alleen van Friezen heft; het verzoek aan graaf Edzard om
met de Groningers te onderhandelen over de nieuwe tol die zij hebben ingesteld;
het verzoek van Sneek om de stad met een gracht en een wal te mogen
versterken, met het oog op de soldaten die in Kuinre liggen; de pogingen van een
"cortisaen" van Friese afkomst, om een priester zijn pastorie afhandig te maken,
door hem naar Rome te sturen. Gegeven te Leeuwarden op 30 januari 1509.
Expeditie, opgedru. NB: Vpl: Loc. 8182, 1505-1509, fol. 303-305/1
3. Regestenlijst
- 012: 1524 oktober 11
Kaerle, gekozen Roomsch keizer (enz.), heer van Vrieslant (enz.). geeft Focx van
Dockum commissie als grietman van Dongerdeel Oesterzijde der Paesens, als
hoedanig hij jaarlijks daags na Trinitatis, als ten tijde van de vorst van Sassen,
rekening en verantwoording zal doen, ten overstaan van de stadhouder of te
benoemen gecommitteerden, van ontvangen consentgelden, boeten en breuken,
dragende hem tevens op de berging van zeevonden, 1524. NB: Afschrift voor in
inv. nr. 36a
- 017: 1524 oktober 11
Kaerle, gekozen Roomsch keizer (enz.), heer van Vrieslandt (enz.), geeft heer
Godescalck van Jongama, ridder en raad in Vrieslandt, commissie als grietman
van Wonseradeel, als hoedanig hij jaarlijks daags na Trinitatis, als ten tijde van de
vorst van Saxen, rekening en verantwoording zal doen, ten overstaan van de
stadhouder of te benoemen gecommitteerden, van ontvangen consentgelden,
boeten en breuken, dragende hem tevens op de berging van zeevonden, 1524.
NB: Afschriften: a. voor in inv. nr. 42a; b. voor in inv. nr. 42c; b. heeft ten deele
afwijkende spelling; de grietman heet hier: heer Godscalck van Jwynghema
- 018: 1524 oktober 11
Kaerle, gekozen Romsch keizer (enz.), heer van Vrieslant (enz.), geeft Lyuwe
Aedtgaertsz. uit Ylst commissie als grietman van Doenyewerstall, als hoedanig hij
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jaarlijks daags na Trinitatis, als ten tijde van de vorst van Sassen, rekening en
verantwoording zal doen, ten overstaan van de stadhouder of te benoemen
gecommitteerden, van ontvangen consentgelden. boeten en breuken, dragende
hem tevens op de berging van zeevonden, 1524. NB: Afschrift voor in inv. nr. 43a
- 043: 1527 oktober 2 (In onsser stadt van Lewairden de Ilden dach oktobris int
jaer onsses Heren dusent vyffhondert soevenentwintich ende van onssen rycken
te wetene van de Roomschen ende Germaniën dat negenste ende van Castilliën
ende anderen dat elffste)
Kaerle, gekozen Romssch keizer (enz.). heer van Vrieslandt (enz.), geeft Epe Aylve
commissie als grietman van Wondseradeel, na afstand van heer Goslick van
Jwynghema, ridder, als hoedanig hij jaarlijks daags na Trinitatis, als ten tijde van
den vorst van Sassen, rekening en verantwoording zal doen, ten overstaan van de
stadhouder of te benoemen gecommitteerden, van ontvangen consentgelden,
boeten en breuken, dragende hem tevens op de berging van zeevonden, 1527.
NB: Afschrift voor in inv. nr. 42f
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
1.4.04.2.04. Financiën en eigendommen
1.4.04.2.04.3. Provinciale eigendommen
- 391: Missiven van het gerecht van Barradeel omtrent aangespoelde goederen,
1795, 1797, 1 omslag
6. Inventaris
6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
6.2.5. Openbare orde en zedelijkheid
- 4634: Stukken betreffende de reglementering van de strandvonderij, 1880-1916,
1 omslag
- 4635: Rekeningen ingekomen van de burgemeesters van een aantal gemeenten
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden, alfabetisch
gerangschikt per gemeente, 1879-1918, 1 pak
12. Inventaris
12.1. Commissarissen-generaal, sinds 1814 gouverneur, sinds 1850 commissaris des
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Fa. M.H. Kingma te Makkum

290-02

Classis Hallum van de Gereformeerde kerken in
Nederland

konings (der koningin): hoofdarchief
12.1.2. Inventaris
12.1.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
12.1.2.2.6. Openbare orde, justitie en gevangeniswezen
- 9418: Stukken betreffende het bemiddelen in een geschil tussen de
burgemeester van Ameland en de consul-generaal van Frankrijk over het
uitkeren van de opbrengst van de tuigage van en de goederen uit gestrande
Franse schepen, 1865-1867, 1 pak. NB: Enige stukken in de Franse taal
- 9423: Stukken betreffende het vaststellen van een redelijke beloning voor
particulieren die uit zee aangespoelde goederen bij de autoriteiten afgeven,
1919-1922, 1 omslag
3. Inventaris van het archief van de Commissaris der Koningin in Friesland, 1923 – 1961
3.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
3.2.2. Taakuitvoering
3.2.2.03. Openbare orde
3.2.2.03.7. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde
- 482: Stukken betreffende strandvonderijen, 1922-1957, 1 omslag
1.2. Inventaris
1.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
1.2.2.2. Taakuitvoering
1.2.2.2.2. Openbare orde en zedelijkheid
- 4199: Stukken betreffende de strandvonderij, 1965-1986, 1 omslag
1. Archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de firma M.H. Kingma te
Makkum
1.1. Stukken betreffende hun persoonlijk leven en functies
1.1.3. Jan Martens Kingma en 1e Sybrigje Rinia en 2e Feikje Horreus Romar, Ve in de
genealogie
1.1.3.2. Stukken betreffende functies van J.M. Kingma
1.1.3.2.2. Wethouder van Wonseradeel, 1851 – 1875
- 226: Stukken betreffende de berging van gestrande schepen en betreffende de
strandvonderij in Wonseradeel, 1853 – 1863, 1 omslag
1.2. Gereformeerde classis Hallum 1905-1983
1.2.2. Stukken van bijzondere aard
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Heerlijkheid Schiermonnikoog

1.2.2.2. Stukken betreffende de predikantsplaats
1.2.2.2.4. Stukken betreffende opzicht en tucht
- 32: Advies van de door de classis benoemde commissie De Groot, inzake de
strandvonderij op Ameland, 1920, 1 stuk
2.1. Stukken betreffende de heerlijkheid Schiermonnikoog
2.1.5. Strand en zeerecht
- 50: Register van getuigenissen en akten betreffende het strandrecht zowel van
elders als van Schiermonnikoog, van eind 16e tot midden 17e eeuw, aangelegd
midden 17e eeuw, 1 deel. NB: Bevat ook enkele reglementen en bepalingen die
niet met het strandrecht verband houden
- 52: Stukken betreffende het strandrecht, secretariaat, drostambt en
rentmeesterschap van Terschelling strandvonderij te Scheveningen enz., 1612,
1630, 1635, 1636. NB: Afschriften, 1630, c. 1640 en c. 1648
- 53: Stukken betreffende een proces tussen de heer van het eiland en Claes Tierx
c. s. te Appingedam over de berging van een op Schiermonnikoog gestrand schip,
1645, 1 omslag
- 54: "Positiën ende artycuien" ten verzoeke van de advocaat van Stad en Lar de
over de stranding in October 1643 van een schip aan de Westerplaat van Rottum,
d. a. 1644. NB: Met extract uit het protocol van wijlen redger Johan Arens van
Cruisste betreffende een stranding op het eiland Busch, d. a. 1588. Afschriften,
1645, 2 stukken
- 55: Overeenkomst tussen de heer van Schiermonnikoog en gecommitteerden van
Dokkum over visvangst, veerdienst en verkoping van gestrande goederen, 1649,
1 stuk
- 56: Brief van Burgemeester en Raad van Groningen aan Johan Stachouwer over
de berging van een in de Oude Lauwers gezonken schip, 1650, 1 stuk
- 57: Acte van scheiding en deling tussen de gecommitteerden van de kamer van
Zeeland en het gerecht van Schiermonnikoog van de verkochte goederen van het
gestrande schip de Fidor, concept, 1683, 1 stuk
- 59: Request van de Vrouwe van het eiland aan het Hof van Friesland over de
berging van de inhoud van het gestrande schip "De twee gebroeders". Met
beschikking en bijlage, 1688, 2 stukken
- 60: Besluit van het College ter Admiraliteit in Friesland omtrent de wijnen en
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brandewijnen bij Schiermonnikoog gestrand, d. a. 1689. Afschrift, 1689, 1 stuk
61: Stukken betreffende het proces tussen de grietman Ernst van Aylva en
vrouwe Henrica Helmhout over goederen, gestrand op de Engelsmanplaat, 1699,
1705, 1 omslag
62: Stukken betreffende processen tussen Vrouwe Henrica van Helmhout en Jan
Danser als gevolmachtigde van Juffrouw Maria Wilree en Gillis Ver zneersch over
de eigendom van aangespoeld goud, 1710, 1715
65: Stukken betreffende het proces tussen Dirk Tietren en Hendrik Schroder,
kooplieden te Amsterdam als eigenaars van de lading van het gestrande schip
"de Jonge Jacob", ter ene zijde en de heer van het eiland ter ander zijde over de
berging van deze lading, 1718, 1 omslag
66: Stukken betreffende de roverijen door de ingezetenen van het eiland
gepleegd tegen het gestrande schip "de Prosperus", 1726, 1731, 1736, 1 omslag
68: Brief van Burgemeesters en Raad van Groningen aan Johan Stachouwer
houdende waarschuwing dat de eilanders geen geweld gebruiken t. a. v. een op
de Koeplaat gestrand schip, 1734, 1 stuk
69: Stukken betreffende het proces tussen de geïnteresseerden in de lading van
het schip "Anna" en de drost van het eiland over de berging van die lading, 1737,
1 omslag
70: Boelcedul wegens scheepsgoederen van het verongelukte schip "de juffer
Janna" met kwiteringen, 1744, 1 stuk
71: Inventaris van enige goederen geborgen uit het schip "de Tijger" van Witby
uit Engeland, met verklaring van betaling door Jacob Jarigs van der Ley, 1744, 1
stuk
72: Stukken betreffende de verkoop van de goederen van het op de Koeplaat
(Bassawal) gestrande schip "de juffrouw Anna" over welks berging geschil
ontstond tussen Gedep. Staten van Stad en Lande en de eigenaars van het eiland.
1744, 1747,1753, 1 omslag
73: Inventaris van de goederen, geborgen uit het verongelukte schip de "St.
Jacob", 1746, 1 stuk
74: Verklaring van stuurman en matrozen over het verongelukken van het schip
"de Christina", 1746, 1 stuk. NB: Afschrift
75: Resolutie van heer en burgemeesters betreffende het bergen van gestrand
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goed, 1747, 1 stuk. NB: Afschrift 18e eeuw
76: Inventaris van de goederen geborgen uit "De drie gebroeders" opgemaakt
1750, met kwitantie van ontvangst van Johann Bernhardt Knobel, 1751, 1 stuk
79: Lijst van de openbare verkoop van 4/10 van de lading van het verongeluk te
schip "De jonge Hoop", 1751, 1 stuk. NB: Gelijktijdig afschrift
80: R. Besluit van heer en volmachten van het eiland betreffende de uitkering van
armengeld uit de berglonen van buitgoederen, d. a. 1747 met verklaring van de
volmachten, dat de uitkering van dit geld door de heer geheel vrijwillig geschiedt,
1758, 1 stuk. NB: Afschrift 18e eeuw
81: Advies van enige advocaten van het Hof van Friesland over een kwestie van
berging van goederen uit een gestrand schip, 1762, 1 stuk
82: Stukken betreffende de berging van het schip "The friends goodwill",
gestrand op het Sijmonszand, 1764, 1 omslag
84: Stukken betreffende een onrechtmatig vervoer van boter, afkomstig van een
bij Borkum gestrand schip, door Tjeerd Gerrits Conter naar Schiermonnikoog,
1768, 1769, 1 omslag
85: Acte van machtiging van de heer van het eiland voor Jan Thomas Kuiper en
Dirk Hendriks om toezicht te houden op de aandrift van wrakhout, 1773, 1 stuk
86: Kwitanties van convooigelden voor gestrande goederen, 1774, 1780, 1
omslag
87: Overeenkomst tussen de heer van het eiland en Alexander Trotter, kapi tein
van het gestrande schip "de Swaluw", over het bergloon, 1778, 1 stuk
88: Stukken betreffende het proces tussen de reders te Hindeloopen van het
fluitschip "de Eendragt", kapitein Tjenne Tjeerda, en de heer van het eiland over
de berging van het schip, 1779, 1780, 1 omslag
89: Verklaring van enige ingezetenen, dat het Brakzand tot het vaste zeestrand
van het eiland behoort, 1780, 1 stuk
90: Stukken betreffende de behandeling door de Staten van Friesland van de
klachten der ingezetenen van Schiermonnikoog over de Blankenezers, 1779,
1780, 4 stukken
91: Inventarissen van geborgen goederen van 25 November - 4 December 1783, 2
stukken
92: Stukken betreffende de stranding van het schip "de Prosperity", 1786, 1
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G.F. baron van Asbeck

-

omslag
93: Stukken betreffende een proces tussen Jan Eelzes en Sijtse Tjeerds, vissers
onder Nes in het Moddergat, en de drost van Schiermonnikoog over het bergloon
van het gelichte schip "de Vrouw Margrieta", 1789, 1790, 1 omslag. NB: Hierbij
eén stuk R.
94: Verzoekschrift om advies van B. Wiaerda aan de heer van het eiland in zake
de berging van het schip "de Welvaart", 1791, 1 stuk
95: Stukken betreffende de verkoop van het gestrande schip "de admiraal
Zoutman". 1792, 1793, 1 omslag. NB: No. 446 van de inventaris van het familie
archief Tjarda van Starkenborgh is hier bijgevoegd
96: R. Adviezen betreffende het strandrecht, 1796, 2 stukken
97: Verzoekschrift van het gerecht aan de rentmeester om het pakhuis in orde te
brengen voor de berging van strandgoed, met relaas van de executeur, 1797, 1
stuk. NB: Afschrift
98: Staat van verdeling onder de eigenaren van het eiland Schiermonnikoog van
de opbrengst der gestrande goederen over 1796-1811, met kwiteringen, 1811, 1
stuk
99: R. Overeenkomsten tussen de eigenaars en de volksgecommitteerden van
Schiermonnikoog, met beschikking van de prefect van Friesland betreffende de
afgifte van gelden afkomstig van gestrande goederen, 1810 en 1811, 1 stuk. NB:
Afschrift (c. 1811)
100: Brief van advocaat Brugmans aan (mr. W. J. Wichers) als geleide van het K.
B. waarbij R. M. Fenenga tot strandvonder op Schiermonnikoog is benoemd,
1815, 1 stuk
101: Stukken betreffende het strandrecht van de heren van Schiermonnikoog en
de kwestie of hun 1/10 van de gestrande goederen toekomt, 1815, 1817, 1819,
1821, 1 omslag
102: R. Missive van de eigenaars van het eiland aan de gouverneur van Friesland
tot adstructie van hun strandrecht, 1817, 1 stuk. NB: Gelijktijdig afschrift
2: Rendantsexemplaar van zijn rekening als rentmeester der nationale domeinen
op Ameland over de jaren 1806 1810; afgehoord 1812, 1 deel. NB: Voorin:
aanstelling als drost, ontvanger der gemene middelen, rentmeester der
domeinen en strandvonder op Ameland, 1806
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Familie Van Sminia, 1424-1894

332-03

Familie Britzel

2. Inventaris
2.3. Stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van de families waarvan sprake onder A
t/m P
- 2028: Beschikking van de gouverneur van Friesland op een rekest van de
strandvonder van Ameland omtrent de verantwoording van de opbrengst van
gestrande goederen, 1819, 1 stuk
- 32: Missivenboek van Lucas Britzel als burgemeester-strandvonder van
Wonseradeel, met bijlagen, 1869-1882, 1 deel

GEMEENTE GAASTERLÂN-SLEAT
Toegangsnr. Archieven
01.
37. Burgemeester als strandvonder, 1822-1947
Overheidsar
chieven
Gaasterland

Inhoud
- BS2 Strandvonderij-register, 1838-1947, 1 deel

GEMEENTE HARLINGEN
Toegangsnr. Archieven
01.
05.05. De burgemeester-strandvonder te Harlingen,
Overheidsar 1817-1918
chieven

Inhoud
- sb1-2: Register van aangifte van strandvond, 1838-1868,
2 delen
- 4-9: Aangiften, processen-verbaal van verkoop en afrekeningen betreffende
strandvond, 1817-1918, 6 omslagen

GEMEENTE HET BILDT
Toegangsnr. Archieven
01.
06.15 Gemeentebestuur, (1832) 1912-1984 (1996),
Overheidsar openbare orde en zedelijkheid, en strandvonderij
chieven

01.
Overheidsar
chieven

25. Archief van de burgemeester als strandvonder

Inhoud
- 1093: Kennisgevingen van de burgemeester-strandvonder aan Gedeputeerde
Staten inzake de strandvonderij ingevolge het Koninklijk Besluit van 23 augustus
1852, 1910-1959, 1 omslag
- 1098: Register op het beheer der strandvonderij, 1917-1958, 1 deel
- 1114-1115: Verslagen van de burgemeester-strandvonder betreffende
strandvonderij. Met de publicatie Voorschriften van het Koninkrijk der
Nederlanden betreffende de strandvonderij, 1934, 1934-1954, 2 omslagen
- BS2-4: Strandvonderijregisters (registers van aangespoelde voorwerpen en
verkoop hiervan), 1839-1904, 3 katerns
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GEMEENTE KOLLUMERLAND
Toegangsnr. Archieven
01.
09.15 Gemeentebestuur, 1919-1979, openbare
Overheidsar orde
chieven

Inhoud
- 672: Stukken betreffende strandvonderij, o.a. verordening, processen-verbaal
van verkoop en register van aangespoelde goederen, 1852-1961, 1 omslag

GEMEENTE LEMSTERLAND
Toegangsnr. Archieven
01.1
11. Gemeentearchief 1816 - 1938; Openbare orde
Overheidsar en veiligheid
chieven
voor 1980

Inhoud
- 771: Registers en "rekening en verantwoording" burgemeester betreffende
strandvonderij, 1852 – 1919, 1 omslag (3 delen)

GEMEENTE NIJEFURD
Toegangsnr.
01.
Overheidsar
chieven
Hemelumer
Oldeferd
01.
Overheidsar
chieven
Hemelumer
Oldeferd
05.
Overheidsar
chieven
Hindeloope
n
09.
Overheidsar
chieven
Stavoren

Archieven
01.11 Gemeentebestuur, 1650-1816, Lijst van
stukken dagtekenende na 30 september 1816

Inhoud
- 10: Stukken betrekkelijk de strandvonderij. 1817-1823, 1828

02.08 Gemeentebestuur, 1816-1922, Openbare
orde en veiligheid

-

545: Strandvonderij-register, 1 deel. NB: bevat opgave van aangespoelde en
gevonden voorwerpen en verdere afhandeling

02.08 Gemeentebestuur, 1816-1928, Openbare
orde en veiligheid

-

713: Instructies, reglementen en aanschrijvingen betreffende de strandvonderij,
1822-1918, 1 omslag
719: Processen-verbaal aangaande scheepsrampen, 1901-1902. NB. Opgemaakt
door den burgemeester-strandvonder ingevolge Koninklijk Besluit d.d. 5 Aug.
1878
BS 6-7: Register op het beheer van de strandvonderij. 1888-1956.
2 delen
BS 8: Processen-verbaal van publieke verkopingen van strandvondsten. 18851924, 1 omslag

-

11. Burgemeester als strandvonder

-
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13.
Overheidsar
chieven
Workum

02.08. Gemeentebestuur, 1816-1926, openbare
orde, - zedelijkheid, - gezondheid en - veiligheid

-

-

2883: Verordeningen betreffende de strandvonderij in Nederland (gedrukt), 1822
– 1853, 1 omslag
2884-2887: Processen-verbaal, declaraties en verdere stukken inzake
strandvondsten, stranding en aanspoeling van lijken en berging daarvan, 18171924, 4 omslagen
2888: Verslagen betreffende stranding, aanspoeling en berging,
1827-1873, 1 omslag. NB: N.B. Ingediend door de burgemeesteropperstrandvonder

GEMEENTE TERSCHELLING
Toegangsnr. Archieven
01.
03.01 Koninkrijk Holland 1806-1810
Overheidsar
chieven
01.
Overheidsar
chieven

04.02 Diverse stukken 1755-1814

01.
Overheidsar
chieven

05.17 Gemeente Terschelling 1814-1900, openbare
orde

Inhoud
- 90: Correspondentie inzake uitvoering der gemeentelijke taak, 1810
D. Goedkeuring van de Landdrost van het Departement Maasland inzake
handelwijze opperstrandvonder Terschelling bij gestrande prijsschip "De
Eendragt", 1 blad
- 202: Strandvonderij betreffende de schepen "het Wakend Oog" en
"Montgomery", 1760-1761, 1 omslag

-

765: Stukken betreffende de berging van De Lutine, 1859-1870, 1 omslag
766: Regelingen en verordeningen betreffende de organisatie van de
strandvonderij en het ligterswezen, 1814-1900, 1 omslag
767: Stukken betreffende het strandvonderij-pakhuis, domein pakhuis te Hoorn
op Terschelling,1828-1889, 1 omslag
768: Stukken betreffende de stranding van schepen behorende tot vreemde
natiën, 1897, 1 omslag
769: Stukken betreffende ongeoorloofde praktijken ten aanzien van
strandgoederen, 1833-1881, 1 omslag
772: Stukken betreffende de functionarissen belast met de strandvonderij, 1815,
1 omslag
773: Stukken betreffende strandvonderij, 1816-1825, 1 omslag
A. Gegevens van de strandvonderij in het algemeen
B. Enige stukken en verklaringen, 1822
C. C. Enige stukken en verklaringen, 1823
30

-

-

01.
Overheidsar
chieven
01.
Overheidsar
chieven
02.
Gedeponee
rde
archieven

05.35 Gemeente Terschelling 1814-1900, justitie

-

06.07 Gemeente Terschelling (1811) 1900-1943
(1952), eigendommen

-

Strandvonderij, archief van de burgemeester, 2
dozen

-

774: Stukken betreffende vergrijpen tegen het reglement op de strandvonderij,
het achterhouden van strandgoederen door de strandvoogd zelf, 1824-1827, 1
omslag
775: Petitie van enige eilandbewoners aan de burgemeester als
opperstrandvonder, 1836, 1 omslag
776: Kopijboek strandvonderij, 1859-1860, 1 omslag
415: Stukken betreffende de burgemeester handelende als plaatselijk
vrederechter, baljuw en opperstrandvonder van het eiland Terschelling, 18141816, 1 omslag
40: Stukken betreffende het huren van duingronden van de Staat der
Nederlanden en het onderverhuren van het hierop rustende strandrecht aan
particulieren door de gemeente, 1910-1943, 1 omslag
1: Bergingsgevallen, 1918-1941, 1 omslag
2: Strandingen, 1 omslag
3: Voorschriften en uitvoeringen, 1 omslag
4: Bergingsgevallen, 1914-1918, 1 omslag
6: Jaarverslagen, 1917-1940, 1 omslag
7: Rekening en verantwoording, 1926-1940, 1 omslag
8: Rekening en verantwoording, 1913-1925, 1 omslag
11: Agenda/Brievenboek, boeken betreffende wet en regelgeving aangaande de
strandvonderij, kas en telegrammenboek, boeken betreffende de verkoop van
goederen van de strandvonderij, 1878-1985, 7 boeken

GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL
Toegangsnr. Archieven
05.
01. Ingekomen stukken, 1851-1853
Ingekomen
stukken
vanaf 1851

Inhoud
JUNI 1851:
- 16: Aanwijzing veldwachter STELWAGEN te Bergum als versterking politiepost op
Ameland (strandvonderij)

GEMEENTE WÛNSERADIEL
Toegangsnr. Archieven
01.
01.08 Grietenij/gemeente, 1581-1923, openbare
Overheidsar orde, gezondheid e.a.
chieven

Inhoud
- 1164-1166: Stukken betreffende de strandvoogdij 1816 - 1838 en 1901 – 1927, 2
pakken en 1 omslag. NB: N.B. Bevatten rekeningen en verantwoordingen van de
grietman-strandvonder; rekeningen gesloten tussen strandvonders en eigenaars;
31

01.
Overheidsar
chieven

02.07 Dorps- of gemeente-instellingen, 1689-1940,
floreenkohieren en -registers

1744
-

inventarissen van geborgen goederen; processen-verbaal van verkoop en
correspondentie (o.a. met Gedeputeerde Staten)
1167: Afschriften van verzonden stukken van de burgemeester-strandvonder,
1901 – 1923, 1 deel. NB: N.B. Los bijgevoegd enige ingekomen stukken
18: Verklaringen en andere stukken betreffende gevonden strandgoederen en
drenkelingen 1776 - 1791

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-FRIESLAND
GEMEENTE DONGERADEEL
Toegangsnr. Archieven
002
Oostdongeradeel, 1657-1928

Inhoud
9. Burgemeester van Oostdongeradeel
9.02. Burgemeester als strandvonder
- 1800: Ingekomen stukken betreffende de strandvonderij, 1820-1904, 1 omslag.
NB: onvolledig
- 1801-1803: Registers van verzonden stukken, 1838-1921, 3 delen
- 1804: Regeringsreglementen betreffende het beheer van de strandvonderij,
1822, 1838 en 1853, 1 omslag. NB: gedrukt
- 1805: Gemeentelijk reglement op het"bergen en aanbrengen van gestrande
personen, lijken, schepen en goederen", 1831, 1 stuk. NB: kopie
- 1806: Akte van aanstelling van Cornelis Jans Fockens te Anjum tot het bergen en
aanbrengen van strandgoed, 1831, 1 stuk
- 1807: Akte van aanstelling van Folkert Johannes Kooistra te Engwierum tot het
bergen en aanbrengen van strandgoed, 1831, 1 stuk
- 1808: Register van aangespoeld strandgoed, waarin tevens vermeld de namen
van de vinders en aanbrengers daarvan, 1861-1887, 1 katern
- 1809-1811: Rekeningen van de verkopingen van strandgoed van onbekende
herkomst, 1819-1926, 1 omslag en 2 pakken
- 1812-1833: Rekeningen van verkopingen van strandgoed, afkomstig van de
volgende schepen, 1820-1908, 21 omslagen
- 1812: Russische bark 'Adratic', 1886
- 1813: Hannovers motschip 'De Goede Hoop', 1821
- 1814: Motschip 'De Twee Vrienden', 1821
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004

Gemeente Westdongeradeel, 1817-1927

1815: Galjas " 't Goed Fortuin', 1829
1816: Russische bark 'St. Nicolaij', 1831
1817: Oostenrijks schip 'Sollicitiduna', 1818
1818: Tjalk 'De Onrust', 1826
1819: Russisch schip 'Jagarn', 1820
1820: Schip 'Sophia', 1830
1821: Berkantijnschip 'Speculation', 1828
1822: Brik 'L'Ernest', 1821
1823: Smak 'De Vrouwe Martha', 1838
1824: Pruissisch galjas 'Dorothea' (met scheepspapieren), 1834
1825: Pruissische bark 'Bellona', 1832
1826: Motschip 'Rebecka Christina', 1833
1827: Franse schoener 'Venus', 1863
1828: Schip 'Liberty Glo', 1919
1829: Engels stoomschip 'Baines Hawkons', 1885
1830: Driemast schoener 'Anna', 1887
1831: Schip 'Gratia', 1905
1832: Deens jacht 'Klaria', 1906
1833: Schip 'Heidrun', 1908
1837: Jaaroverzichten van strandingen, aanspoelingen en bergingen, 1819-1834,
1 omslag. NB: ontbreken 1829, 1822-1823, 1825-1826 en 1829-1830
- 1838: Varia, 1 omslag
IX. Archief van de burgemeester als strandvonder
- 1635-1636: Ingekomen- en minuten en afschriften van verzonden stukken, 1915
– 1955, 1 pak en 1 omslag
- 1637-1638: Registers van verzonden stukken, 1902 – 1955, 2 delen
- 1639: Ingekomen stukken betreffende de schipbreuk van de "Liberty Glo", 1919,
1 omslag
- 1640: Ingekomen reglementen en instructies, 1844 – 1854, 1 omslag
- 1641: Register van strandingen, aanspoelingen en bergingen, 1839 – 1898, 1 deel
- 1642: Stukken betreffende de verkoop van strandgoederen, 1909 en 1913 –
1915, 1 pak
- 1643-1644: Rekeningen van de verkoop van strandgoederen, 1913 – 1960, 2
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pakken

GRONINGEN
GRONINGER ARCHIEVEN
Toegangsnr. Archieven
Bibliotheek GAG Boeken

1

Staten van Stad en Lande, 1594 - 1798

Inhoud
- 54/1979 + 9057/1979: De schrijvende voogd van Rottumeroog / door D.H.
Schortinghuis. – 1979, in: Groningen toen. - (1979), p. 45-51 : ill. - Artikel over
Guitjen Klaassens van Dijk, strandvoogd van Rottumeroog van 1865-1908
- 933: Instructie ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 23 Augustus 1852 ...
aangevuld en gewijzigd ... 25 Maart 1854, 19 Januari 1879 en 6 Maart 1891,
houdende vaststelling en bepalingen op de strandvonderij ... bij beschikking van
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ... etc. / Ministerie van
Waterstaat, Handel en Nijverheid. - 1902
- 2640: Het Ommelander strandrecht / door J.A. Feith. – 1902, in: In: Uit
Groningens verleden (1902), p. 77-121 - Rede, in 1896 voorgelezen door de
auteur in het Genootschap Pro Excolendo Jure Patrio en in de Vereeniging van
Handelaren te Groningen, alsmede het Friesch Genootschap te Leeuwarden
- 4773: Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de
Strandvonderij = Prescriptions en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas
concernant le service des épaves maritimes = Regulations of the Kingdom of the
Netherlands for dealing with wreck and salvage = Strandungsordnung des
Königreichs der Niederlande. – 1927
- 10706: Ik ben van Rottum" : herinneringen aan de strandvoogd en het eiland
Rottum / Wiepke Toxopeus ; [met een ten gel. door Jan P. Strijbos]. - [1981]
- 21266/1998: Burgemeester van Winsum was destijds strandvonder / P. Noord. –
1998, in: Infobulletin Winshem. - 3 (1998), nr: 1, p. 8: foto
02. Stukken betreffende de inrichting van het bestuur en de dienst
- 510: Instructie voor de strandvoogd van Rottumeroog, 1634, 1 stuk. Reg. Feith
1634, 51
17. Het archief van de rekenkamer
17.7. Gedeponeerde stukken
17.7.6. Stukken betreffende geschillen met betrekking tot de voormalige
kloostergoederen
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172

Kloosters in de provincie Groningen

511

Familie Feith (3) (1500-1951)

547

Familie Lewe (1300-1949)

2781: Stukken betreffende het geschil tussen de provincie en de redger van
Warffum over het strandrecht op Rottumeroog, 1634, 1 omslag. NB: Reg. Feith
1608, 12; 1634, 29.
2.06. Aduard
2.06.3. Beheer van bezittingen
2.06.3.3. Rechten
- 55: Akte van verhuur door Gheert Lewe, mede namens het klooster Aduard aan
Peter Nyels van het strandrecht op de eilanden Bos en Hefzand, afschrift, 1535, 1
stuk. NB: zie reg.nr. 1043
- Reg. nr. 1043: Gheert Lewe, redger te Haerhus, mede namens de abt van
Adewert, verklaart verpacht te hebben aan Peter Nyels het strandrecht van de
eilanden de Buues en Heftsant voor veertig arnhemse guldens, een "voerdel
boetters", het derde deel van het "wraeck" en het kleine brandhout per jaar – zie
digitaal oorkondeboek: http://www.cartago.nl/oorkonde/kla1043
3 Stukken, afkomstig van de geslachten Feith en Groeneveld
3.4 Stukken, afkomstig van mr. Hendrik Ocatavius Feith sr
- 25i: Stukken bijeengebracht door Feith, betreffende het strandrecht en de
eilanden Schiermonnikoog en Rottumeroog, 16e - 19e eeuw, 1 pak. NB: Oud
Verz. van Stukken dl. 73, bl. 1-102
1. Stukken die met zekerheid of vrij grote waarschijnlijkheid tot de archieven van leden
van de familie Lewe en aanverwante geslachten kunnen worden gebracht
1.01. Familie Lewe
1.01.2. Oudere Lewes
1.01.2.5. Johan Lewe (overl. 1615) en Anna Lewe (overl. 1630)
1.01.2.5.1. Persoonlijk
1.01.2.5.1.5. Heerlijkheden en gerechtigheden
- 75: Stukken betreffende de uitoefening van het strandrecht op het eiland Busch
en aangrenzende zanden, 1598 – 1614, 1 omslag. NB: n dit tijdvak bezaten de
Provincie en Johan Lewe, de laatste vermoedelijk namens zijn vrouw, dit recht elk
voor de helft
1.01.6. Andere Lewes
1.01.6.2. Geert Lewe (overl. c. 1652) en Hille de Mepsche
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572

Familie Sickinghe, 1257-1974

623

Menkemaborg en Dijksterhuis (1), 1465 - 1901

1.01.6.2.1. Vermogensaangelegenheden
- 586: Akte van overdrach door het klooster Aduard aan Geert Lewe van Busch,
Heffezand en Simonszand met het strandrecht tot hun gezamenlijk profijt, 1530,
1 charter. NB: Zie regest nr. 80
- 589: Dupliek van de abt en kelner van het convent in Aduard en Geert Lewe,
hoveling in de Marne, in hun proces met Loell Panser over het eiland Busch en
het strandrecht aldaar, overgegeven aan Abel Tamminga, hoveling te
Hornhuizen, gedeputeerde richter in deze zaak, (1546?), 1 stuk. NB: online
toegang naar oorkondenboek Cartago
2. Inventaris
2.1. Deel I; Stukken betreffende de familie Sickinghe afkomstig uit het register Feith
2.1.10. Johan (III) (1576-1652)
- 45: Akte van aanstelling door Johan Sickinghe van Rener Lubberts tot voorlezer,
schoolmeester en strandvonder van Rottumeroog, 1628, 1 stuk
Door de scheiding van de door zijn ouders nagelaten boedels wordt Onno Tamminga van
Alberda op 29 januari 1700 eigenaar van de borg Rensuma en een reeks collatie- dijkzijlvest- redger- en overrechten van Uithuizermeeden. Verder krijgt hij de helft van een
huis te Groningen, 292 grazen + een aantal heemsteden te Uithuizermeeden (inclusief
het bij de borg Rensuma behorende land), 93 jukken + 54 roeden te Saaxumhuizen,
Zuurdijk en Usquert en “het hooge slijck” onder Zuurdijk.
2.1 Familie Alberda
2.01.10 Unico Allard van Menkema en Dijksterhuis
2.01.10.11 Redger
- 194: Stukken betreffende het stranden van een schip op de kwelder te Uithuizen
en de uitoefening van het strandrecht door U.A. Alberda van Menkema en
Dijksterhuis, 1760, 1 omslag
- 195: Stukken betreffende het stranden van een schip op de kwelder te Usquert
en de uitoefening van het strandrecht door U.A. Alberda van Menkema en
Dijksterhuis, 1760, 1 omslag
2.01.12 Gosen Geurt Alberda van Dijksterhuis
2.01.12.03 Vermogensaangelegenheden
- 254: Advies van G.G. Alberda van Dijksterhuis aan Gedeputeerde Staten over het
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800

Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de
provincie Groningen, 1814-1941 (1950)

833

Verzameling losse stukken Rijksarchief in
Groningen, 1433 - 1979

1081

Diensten der Registratie en Domeinen, 1818 - 1920

1105

H. en J. Toxopeus, strandvoogden van
Rottumeroog, 1908 - 1967

1399

Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 - 1916

strandrecht van Eenrum, Pieterburen en Westernieland. Concept, ca. 1815, 1
omslag. NB: met retroacta
2 Inventaris
2.2 Periode 1824 - 1941
2.2.12 Openbare orde en veiligheid
- 6060: Stukken betreffende de regeling van de strandvonderij met lijsten van
consulaire agenten, 1839. Met retroactum, 1784, 1 omslag
2 Plaatsingslijst
- 1337: Brief van Guitje van Dijk, strandvoogd te Rottumeroog aan P.R. Bos, leraar
aan de Rijks HBS te Groningen betreffende Rottumerplaat. Met kopie
huwelijksakte van Guitje van Dijk en getekende stamboom, 1898-1899, 1 omslag
2. Plaatsingslijst
2.1. Registratie en domeinen in de provincie Groningen
2.1.3. Beheer van domeingronden en opstallen
- 39: Stukken betreffende de ontvangst van besluiten over het storten van geld als
gevolg van strandvondst door de schout van Warffum, 1822-1823 (Eenrum), 1
omslag
- 1: Journalen van de strandvoogden, 1908-1967, 9 delen
- 2: Journalen van de strandvoogden, 1946-1967, 3 delen
- 2: Gastenboeken", registers met hand- en aantekeningen van de gasten, die het
eiland bezochten, 1947-1965, 2 delen
- 2-3: Stukken betreffende / van de heer H. Toxopeus, o.a als strandvoogd van
Rottumeroog, 1908-1957
- 3-4: Stukken betreffende / van de heer J. Toxopeus, o.a als strandvoogd van
Rottumeroog, 1936-1967
- 5: Foto's van Rottermeroog en de familie Toxoppeus, met kijker, 1 doos
2 Inventaris
2.2 Stukken en series betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2.2 Uitvoering van taken
2.2.2.02 Openbare orde
2.2.2.02.8 Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde
- 7134: Stukken betreffende de uitvoering van de verordening op de
strandvonderij, met register, 1852- 1858, 1 pak
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1776

Provinciaal Bestuur van Groningen (1824-) (19421976) (-1987)

1997

Rijkswaterstaat in Groningen, (1932) 1937-1980
(1983)

1 Verzorgingstaken. Belangenbehartiging
1.759 Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde
- 4116: Strandvonderij – Algemeen, 1964 – 1965, 1 map. NB: "Reorganisatie
plannen m.b.t. voogd Rottum; aanstelling functionaris Rijkswaterstaat als hulpstrandvonder Rottumeroog -Hulpstrandvonders in de gemeente Warffum"
2. Inventaris
2.2. Archief van de directie Groningen (1942-) 1954-1980 (-1983)
2.2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.2.4. Taakuitvoering
2.2.2.4.09. Eems/dollard
2.2.2.4.09.1. Algemeen, nrs. 990-1007
- 993: Stukken betreffende aanpassing van de bevoegdheid van de strandvonder
voor het Nederlandse gedeelte van de Eems in verband met de wijziging van de
Wet op de strandvonderij, 1958-1959, 3 stukken

GEMEENTE DELFZIJL
Toegangsnr. Archieven
Gemeentebestuur van Delfzijl, 1808-1924

Gemeentebestuur van Bierum, 1811-1929

Inhoud
Stukken van bijzondere aard
Strandvonderij
- 1897-1903: Stukken betreffende de strandvonderij, 1815-1883, 7 omslagen
- 1904: Stukken betreffende het bij Watum gestrande tjalkschip "Vrouw
Petronella" en de berging en taxatie van de lading, 1818-1820, 1 omslag
- 1905: Brievenboek van verzonden stukken betreffende de strandvonderij, 18391852, 1 deel
- 1906: Brievenboek van verzonden stukken, tevens register van ingekomen
stukken en processen-verbaal betreffende de strandvonderij, 1856-1879, 1 deel
- 1907: Stukken betreffende de stranding van het schip "Ferdinand Pickert" en de
verkoop van het wrak en de inventaris, 1870-1871, 1 omslag
- 1908: Register van aangiften van strandvonderij, 1880-1979, 1 deel
Stukken van bijzondere aard
Handel en nijverheid
- 1076: Correspondentie met het provinciaal bestuur betreffende strandvonderij,
1892-1927, 1 omslag
Documentatie
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-

Gemeentebestuur van Termunten, 1941-1989

1107: "Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de
strandvonderij", 1927, 1 deel
Stukken van bijzondere aard
Openbare orde
- 689: Stukken betreffende de strandvonderij, 1951-1968, 1 omslag

GEMEENTE EEMSMOND
Toegangsnr. Archieven
Gemeentebestuur Warffum, 1811-1948

Inhoud
Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
Militaire zaken
- 1050: Stukken betreffende de evacuatie van de heer Toxopeus, strandvoogd van
Rottumeroog, en de vergoeding van de in verband daarmee door hem gemaakte
kosten, 1943-1948, 1 omslag
Handel, nijverheid en scheepvaart
- 1109: Rapport van de taxatie van een lading op Rottumeroog aangespoelde
tabak, 1823, 1 stuk
- 1111: Staat van aangespoelde goederen, 1845, 1 stuk
- 1113-1114: Processen-verbaal van de aangifte en verkoop van gevonden
strandgoederen, 1852-1972, 2 delen
- 1115-1122: Stukken betreffende de strandvonderij, 1857, 1872-1920, 8 omslagen

GEMEENTE DE MARNE
Toegangsnr. Archieven
Gemeentebestuur Eenrum, 1811-1930

Gemeentebestuur Eenrum, 1931-1989

Inhoud
STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
Openbare orde
Overig
- 425: Stukken betreffende de strandvonderij, 1819-1820, 1897 en 1905
- ---: Stukken betreffende de strandvonderij, 1901, 1916 en 1927-1958. NB: Zie
nummer 540 inventaris over 1931-1989
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Taken
Openbare orde en zedelijkheid
Uitvoering van regelgeving
- 540: Register inzake de strandvonderij 1901 en 1916 en stukken aangaande
berging van aangespoelde goederen, 1927-1958, 1 omslag
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GEMEENTE OLDAMBT
Toegangsnr. Archieven
Gemeentebestuur Beerta, 1808-1989

Inhoud
Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
Openbare orde
Overige
- 594: Ingekomen stukken betreffende de gemeentelijke regeling inzake de
strandvonderij, 1818-1884, 1 pak

GEMEENTE WINSUM
Toegangsnr. Archieven
Gemeentebestuur Ezinge, 1811-1931

Inhoud
- 300: Stukken betreffende regeling van strandvonderij, 1859-1877
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