Archief van D. Meerburg
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Inleiding
Deze inventaris is begonnen als deel van het vervolg van de Kleine Archieven en Verzamelingen en is
daar in dozen opgeslagen en doorgenummerd vanaf V208. Het archief bleek echter zo groot dat besloten is om er een apart archiefje van te maken zodra het zijn definitieve nummering zou krijgen.
Door ziekte werd het echter onwaarschijnlijk dat het archiveren afgemaakt kon worden en is het halverwege gestopt. Hieronder staan de stukken die beschreven zijn en een voorlopig nummer kregen
(nog niet zijn gecontroleerd). Veel stukken zijn in mappen globaal in mappen per onderwerp
geselecteerd maar nog niet gecontroleerd en beschreven. Een ander deel is nog helemaal niet
verwerkt. Door de familie zijn veel stukken beschreven op kaarten, maar die bleken niet altijd meer op
de juiste plaats te zitten en paste niet in een gebruikelijke inventaris. Ze zijn dus niet gebruikt maar
zitten nog wel her en der bij de stukken.
Het archief van Meerburg's Noordzeevisserij en Haringexport is eerder overgebracht naar het
Nationaal Archief en geïnventariseerd onder nummer 3.21.03. Er lijken in onderstaand archief toch
nog stukken van de rederij aanwezig te zijn, maar dit is nog niet precies uitgezocht.
Archieven van nevenfuncties zijn eerder overgebracht naar het gemeenterarchief.

Inventaris
Rederij
V208

Verzekeringspolis en aanhangsels van diverse verzekeringen, 1954-1975.
Katwijkse BouwVereniging, in zijn functie als voorzitter.

V209

Stukken, waaronder reglement, notulen, interne communicatie, foto's, 1914-1956.

V210

idem, 1957-1974. achterin: z.j.

V211

Bestek en tekeningen van (concept)woningen in het Witte hek, 1940-1947.

V212

Stukken van de Nationale Woningraad over het verbeteren van 533 woningen, 1972-1974.

V213

(Kranten)artikelen over woningbouw in het algemeen, één over de Hoornes.

V214

Keurrapporten van materialen, in hoofdzaak door het Nederlandse Visserij-proefstation en
Labatorium voor materialenonderzoek in Utrecht, 1928-1959.

V215

Internationale toekenningen voor het rederijmerk: een haring met daarin HOLLAND en
daarbuiten de letters F E M en K A Z, 1886 - 1954.

V217

Stukken betreffende de N.V. Visserij Maatschappij "De Nieuwe Mercurius", 1958-1959.

V218

Stukken betreffende de N.V., waaronder de statuten.

V220

Onderzoek naar gekruide haring in samerwerking met o.a. T.N.O, het Centraal instituut voor
voedingsonderzoek van het T.N.O., 1951-1970.

V221

Adresboek van agenten, met tussen de bladzijden enkele correspondentie,

V222

Kasboek, 1968-1979.

V223

Kasboek, 1969-1976.

V228

Diverse financiële stukken
- Enkele notities, 1933-1947.
- Voorschotten aan bemanning, per schip, 1904.
- Enkele verkopen, z.j.
- Kasboek salariskosten, 1864.

V229

Internationale verkopen, 1917-1936.

V230

Stukken betreffende schepen:
- Administratie van drie vissersschuiten van wed. Teunis van der Plas, 1833-1936.
- Verklaring van Lloyd's over het schip "Emmanuel" van Grimsby, 1885.
- Snijboek voor zeilen, 1901-904.
- Meetbrief van de KW1, "De Zes Gezusters", 1941.
- Koopacte van de KW8, "Deining", 1955.
- Wijziging teboekstelling van vier schepen, 1956.
- Borgbrief op de schepen, 1962.
- Verzekering van de "Alpha KW100", 1963.

V236

Eigendomsbewijzen en soms verkoopactes van schepen.

V225

Actes betreffende gebouwen van de rederij.
- Verkoopacte van een timmerschuur nr. 150a, kadaster A348 van familie Kruyt aan Dirk
Ariesz. Plokker, 1838.
- Verkoopacte van een scheepmakerij, kadaster A348 van Dirk Ariesz. Plokker aan Dirk
Meerburg, 1860.
- Polis van een brandverzekering voor de rederij, 1941.
- Borgbrief op de gebouwen en erven, 1962.
- Ontwerp voor een bungalow aan de Sportlaan, 1972.
Privé

V216

Stukken betreffende de erfenis van Pieter Meerburg, 1925-1950.

V219

Lesschrift van F. E. Meerburg van driehoeksmeting en navigatie volgens Arbon, 1819.

V224

Kasboek, 1936-1953.

V227

Kasboekjes, 4 stuks. 1889-1894, 1916-1927.

V231... Correspondentie over het verzenden van pakketten naar krijgsgevangenen in Polen, 19421944.
V231 A - E
V232 F - P
V233 R - U
V234 V - Z
V235 Schoolproefwerken en schriften van D. Meerburg van het hoger onderwijs.
V237

Lijfrenten van weduwe D.F.E. Meerburg, 1905-1947.

V226

Diversen:
- Gedichtenboekje van F.E. Meerburg, 1833
- Testament van Leendert Meerburg, oom van Dirk Meerburg, 1873.

V238

Persoonlijke stukken van D. Meerburg sr., vrouw en dochter, 1848-1948.

V239

Verkoopactes betreffende huizen en percelen in de Voorstraat, 1815-1900.

1 deel

V240

Diverse onbekende actes.

V241

Correspondentie tussen Pieter S Meerburg aan zijn ouders Fierman E Meerburg en zijn broer,
1840-1849

V242

Verantwoording van lastgelden aan het College der Kleine of Kustvisserij der Provincien Zuiden Noord-Holland, door Fierman E. Meerburg in zijn functie als ontvanger der haringlastgelden
te Katwijk. Overzicht van Katwijk en Noordwijk, ook niet-haringvisserij, 1847.

V243

Boedelinventaris en scheiding bij overlijden van Fierman E Meerburg, 1855.

V244

Diverse stukken over Tramstraat 18, met oude kadastrale uittreksels, 1894-1981.

V245- Losse rekeningen van F.E. Meerburg, hoofdzakelijk betreffende het bedrijf.
V249 1842
V248 1843
V245 1844
V246 1845
V247 Diverse jaren en zonder jaar.
V250

Brieven van Goander Knoop, in het bijzonder van een zakenreis door Duitsland, 1911-1914

V251

Sollicitatiebrieven aan P. Meerburg op de functie van boekhouder, 1911.

V252

Overzichten van de vishandel met het buitenland, vermoedelijk in verband met een overleg in
Brussel in de functie van D.F.C. Meerburg als Président de l'Association du Commerce des
Poissons in 1946.

Naar elders:
-

Het archief van Meerburg's Noordzeevisserij en haringexport, 1823-1974, R. Kramer,
Rijksarchief inventaris nr. 32, 1983: Overgebracht naar de bibliotheek.

-

Archief van de familie Berg, 1338-1977, J.P.A. Louman, Rijksarchief inventaris nr. 15, 1980:
Overgebracht naar de bibliotheek.

