Inventaris van het archief van
de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak,
(1860)1897-2001

Rob Pex
Gemeentebestuur van Katwijk

2

Copyright © 2008. Gemeentebestuur van Katwijk
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

3

Inventaris van het archief van
de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak,
(1860)1897-2001

Op de omslag: Tekening van de Katwijkse vuurbaak op de omslag van het jaarverslag van
Rederijvereniging Vuurbaak over 1952, inv.nr. 46.

Rob Pex
Gemeentebestuur van Katwijk
Katwijk 2008

4

Citeer- en aanvraaginstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan volstaan worden met verkorte aanhaling.
Volledig:
Gemeente Katwijk, Team Informatiebeheer, Archief van de Katwijkse Rederijvereniging
Vuurbaak, 1897-2001, inv.nr(s)……
Verkort:
Gemeente Katwijk, Team Informatiebeheer, Rederijvereniging Vuurbaak, inv.nr(s)…..
Het archief dient bij het Team Informatiebeheer van de gemeente Katwijk te worden
aangevraagd als:
Archief:
Archief van de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak, 1897-2001.
Inventarisnummer:
…

Openbaarheid
Het archief is volledig openbaar.

5

Inhoudsopgave
INLEIDING

11

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.2.1

11
11
11
11
12
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21

2.5.2.2
2.5.2.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

HISTORISCH OVERZICHT VAN DE ORGANISATIE
OPRICHTING EN TAAKSTELLING
Oprichting
Taakstelling
Vormgeving van de taakstelling
REGLEMENTERING
ONTWIKKELING
De jaren tot aan de Eerste Wereldoorlog (1899-1914)
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Tussen beide wereldoorlogen (1918-1940)
De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
Na de oorlog: de periode 1945-1960
De jaren 1960-2000
Liquidatie (2001)
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF
STRUCTUUR VAN HET (HOOFD)ARCHIEF VÓÓR DE INVENTARISATIE
SELECTIE EN VERNIETIGING
LOCATIE
MATERIËLE TOESTAND
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN EN ARCHIEVEN VAN COMMISSIES
Commissies
Gedeponeerde archieven
Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en hun Nagelaten Betrekkingen te
Katwijk aan Zee (Vissersfonds), 1860-1950
Koelhuis Katwijk N.V. (1937-1977)
Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf K.D.F. (1955-1976)
OMVANG
Omvang archief vóór en na selectie en vernietiging
Hiaten
Completering
Periodisering
Bescheiden in andere archieven
VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE
OMVANG EN PERIODISERING
SELECTIE EN VERNIETIGING
BESCHRIJVING
KADER EN DANKWOORD
AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER
GEBRUIK VAN DE SERIES INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN IN HET HOOFDARCHIEF
OPENBAARHEID EN REPRODUCTIE
AANVRAAGINSTRUCTIE
CITEERINSTRUCTIE

21
22
23
24
24
24
25
25
26
26
26
26
27
28
28
28
29
29
29

BIJLAGE 1. OVERZICHT VAN FUNCTIONARISSEN VAN VUURBAAK, 1899-2001

30

BIJLAGE 2. VERKLARENDE WOORDENLIJST

31

6

INVENTARIS REDERIJVERENIGING VUURBAAK, 1897-2001

32

1

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

32

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

VERGADERSTUKKEN
JAARVERSLAGEN
INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN
LEDENBRIEVEN
INVENTARISSEN

32
33
33
37
37

2

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

38

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.2.1

ORGANISME
INSTELLING, ONTWIKKELING, OPHEFFING
INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN
BESTUUR
LIDMAATSCHAP
EIGENDOM EN BEZIT
Roerende goederen
Onroerende goederen
Verenigingsgebouw
Waekhuisje annex rederijlokaal aan de Van Wassenaerkade, 1899-1946
Diverse tijdelijke onderkomens, 1946-1952
Het nieuwe verenigingsgebouw aan de Prins Hendrikkade, 1948-2000
Kantine naast verenigingsgebouw
Vuurtoren en omliggende percelen
Klaphuis aan de Van Wassenaerkade
Beheer van de wantvelden
Diverse percelen aan het Prins Hendrikkanaal
PERSONEEL
Visafslager
Wakers
Overig personeel
ARCHIEFBEHEER EN REGISTRATUUR
SECRETARIAAT
FINANCIËN
Geldleningen door het orgaan aangegaan
Gelden aan het orgaan verschuldigd
Innen van gelden namens de reders
Omslagen en belastingen
Fondsen
Begrotingen, balansen en verlies- en winstrekeningen
FINANCIËLE EN MATERIËLE STEUN
TAAKUITVOERING
UITOEFENING VAN DE VISSERIJ
Bestrijding haringworm
Binnenlands vervoer
Centrale inkoop van scheepsbenodigdheden en brandstoffen
Import en export van vis
Lossen van vis in IJmuiden
Vloot
CENTRALE UITVOERING VAN PERSONEELSTAKEN
Arbeidsomstandigheden

38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
40
40
41
41
41
42
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
50
50
51
51
52
52
52
52

2.1.5.2.2
2.1.5.2.3
2.1.5.2.4
2.1.5.2.5
2.1.5.2.6
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.9.1
2.1.9.2
2.1.9.3
2.1.9.4
2.1.9.5
2.1.9.6
2.1.10
2.2
2.2.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.2.2
2.2.2.1

7

2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.3.1
2.2.2.3.2
2.2.2.3.3
2.2.2.4
2.2.3
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.1
2.2.4.1.2
2.2.4.1.3
2.2.4.1.4
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.6
2.2.7

Onderlinge Ziekengeldregeling en inschakeling bij uitvoering Ziektewet
Opstellen loonlijsten en loonregelingen
Bemanning
Boetsters en damwerkers
Kuipers en haringpakkers
Vaststellen werktijden
HET HOUDEN VAN VISAFSLAGEN
HET VERTEGENWOORDIGEN VAN REDERS EN REDERIJPERSONEEL
Bemiddelen in geschillen tussen reders en rederijpersoneel
Raad van Arbitrage voor de Nederlandse Noordzeevisserijrederijen
Scheidsgerecht voor de Haringvisserij te Katwijk aan Zee
Arbitragecommissie van het Visserijbedrijf te Katwijk aan Zee
Paritaire Commissie
Evenementen en tentoonstellingen
Ontvangsten
FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN REDERS EN REDERIJPERSONEEL
Financiële tegemoetkomingen
Fondsen
Verzekeringen
HET VERVOEREN VAN SCHEPELINGEN
HET MEEWERKEN AAN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN ZEEHAVEN

53
53
53
55
55
55
56
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
60

3

DOCUMENTATIE

61

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

62

A. VERENIGING TOT ONDERSTEUNING VAN BEHOEFTIGE VISSERS EN HUN
NAGELATEN BETREKKINGEN TE KATWIJK AAN ZEE (VISSERSFONDS), 1860-1950 62
1
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
62
NOTULEN VAN VERGADERINGEN
62
INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN
62
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
62
ORGANISME
62
Instelling, ontwikkeling, opheffing
62
Relaties met andere organen
63
Financiën
63
Beleidsbepaling, inspraak
64
TAAKUITVOERING
64
Financiële ondersteuning
64
Ontvangen van giften namens de Vereniging tot Voortdurende Ondersteuning van de
Nagelaten Betrekkingen van Verongelukte Vissers van de Rederijen te Katwijk aan Zee en
Noordwijk aan Zee te Leiden (het zogenaamde Leidse Fonds).
65

B. KOELHUIS KATWIJK N.V., 1937-1977

66

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

66
66
66
66
67
67

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
VERGADERSTUKKEN
JAARVERSLAGEN
INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
ORGANISME

8

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.2.1
2.2.1.2.2

Instelling, ontwikkeling, opheffing
67
Deelname aan de vennootschap
67
Lichamen, organen, instellingen
67
Relaties met andere organen
67
Financiën
68
Eigendom en bezit
69
Personeel
69
Benodigdheden en hulpmiddelen
70
TAAKUITVOERING
70
Het optreden als eigenaar en huurder van onroerend en roerend goed
70
Roerende goederen
70
Onroerende goederen
70
Hans van der Hoevenstraat 2
70
Industrieweg 2 (Voorheen Kortenaerkade)
71
Stichting, 1956-1958
72
Uitbreiding, 1959-1966
72
Verbouwing dakconstructie en inspectie, 1967-1971
72
Uitbreiding vriescapaciteit, 1968
72
2.2.1.2.3 Rederijstraat (voorheen Tarbotstraat)
72
2.2.1.2.4 Van der Vegtstraat 4
73
2.2.1.2.5 Van der Vegtstraat 6
73
2.2.2
Het verzekeren van gebouwen en inboedel
73
2.2.3
Het aanvragen van vergunningen
74
2.2.4
Het uitoefenen van toezicht op de koelhuizen
74
2.2.5
Het regelen van de water- en stroomvoorziening
74
2.2.6
Het verhuren van koel- en diepvriesruimte
75
3
DOCUMENTATIE
75
4
STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET DUIDELIJK
IS
77
C. ARCHIEF VAN HET KATWIJKS DIEPVRIES- EN FILEERBEDRIJF (K.D.F.), 1955-1976
78
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
VERGADERSTUKKEN
JAARVERSLAGEN
INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
ORGANISME
Instelling, ontwikkeling, opheffing
Deelname aan de vennootschap
Functionarissen
Financiën
Vrieskring I en II
Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf K.D.F.
TAAKUITVOERING
Het huren van diepvriesruimte
Het drijven van handel in ingevroren vis
Het invriezen van vis ten behoeve van vennoten en derden
DOCUMENTATIE

9

78
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
80
81
81
81
81
81

LIJST VAN ALFABETISCH GEORDENDE ONDERWERPEN IN DE SERIE ‘INGEKOMEN
EN UITGAANDE STUKKEN, 1894-1970’, INV.NRS. 98-187 (PERIODE 1948-1970)
83
LIJST VAN AFBEELDINGEN

85

INDEX OP NAAM

86

10

Inleiding
1

Historisch overzicht van de organisatie

1.1

Oprichting en taakstelling

1.1.1 Oprichting
De Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak was een samenwerkingsverband van diverse
rederijen. Deze samenwerking bestond echter reeds op verschillende terreinen. Zo kocht men
het zout waarmee men de steurharing behandelde gezamenlijk in en was men gewoon het
vuur op de vuurtoren gemeenschappelijk te onderhouden. Ook in verzekeringen vonden de
reders elkaar.1
Ook Vuurbaak was een samenwerkingsverband tussen Katwijkse reders. Ze werd bij notariële
akte op 26 mei 1899 opgericht.2 Het belangrijkste doel van de vereniging was aanvankelijk
het onderhouden van de Vuurbaak en het zorgen voor behoorlijke verlichting daarvan bij
nacht. Daaraan ontleende Vuurbaak dan ook haar naam. Verder stelde de nieuwe
rederijvereniging zich als doel:
-

-

-

Het oprichten en onderhouden van zogenaamde waakhuizen, vanwaar men de
aankomst van schepen op zee gadesloeg.
Het oprichten en onderhouden van een wachtlokaal, waar door de reders werd
vergaderd, en een verkooplokaal, waar visafslag plaatsvond.
Het zorgdragen voor het rondklinken bij de afslag van vis. Hierbij werd door een
dorpsomroeper de visafslag aangekondigd door middel van een metalen schel.
Het zorgdragen voor de monsterrol voor de vissersvaartuigen. Monsterrollen
waren registers waarin werd bijgehouden wie er op welke schepen en op welke
tijdstippen aanmonsterden.
Het trekken met paarden van de bomschepen op het strand en ervoor zorgdragen
dat de vissersschepen ’s winters op de boulevard werden getrokken en konden
aanmeren in het zogenaamde Schuitengat.
Het in dienst hebben van een afslager voor vis.
Het in ruime zin behartigen van de belangen van de reders, niet in strijd met het
doel en karakter van de statuten.

1.1.2 Taakstelling
Aan de laatstomschreven doelstelling is later op verschillende manieren invulling gegeven. Zo
werd in 1902 besloten gemeenschappelijk duingronden te huren voor het drogen en
prepareren van netten.3 Verder hield Vuurbaak zich bezig met het centraal uitbetalen van
lonen: CULLOK geheten, wat betekende Centrale Uitbetaling van Lonen voor Lossers te
Katwijk. Het ging bij deze centrale uitbetaling namelijk vooral om de lonen van losarbeiders
die werkzaam waren aan het Prins Hendrikkanaal in Katwijk aan Zee.4 Een zogenaamde
Bewakingsdienst regelde de gemeenschappelijke bewaking van Katwijkse schepen in de
haven van IJmuiden.5 Ook werd in de jaren twintig een Onderlinge Ziekengeldregeling van
kracht. Met de komst van diverse sociale wetten in de jaren zestig verloor deze regeling haar
1

Sandra Kornet-van Duyvenboden (red), Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging
(Katwijk 2001), pp. 9-11, 16-18.
2
Zie inv.nr. 218.
3
Inv.nr. 268.
4
Voor de centrale uitbetaling, zie de serie ingekomen en uitgaande stukken, inv.nrs. 98-187, onder letter C.
5
Inv.nrs. 300-302.
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bestaansrecht.6 Ten behoeve van het vervoer van schepelingen tussen Katwijk en IJmuiden
werd een vervoerscommissie ingesteld. Deze had onder meer als taak te onderhandelen met
de vervoersmaatschappijen over de tarieven waartegen het vervoer verricht werd.7 Op het
gebied van personeelszaken was Vuurbaak actief door loonregelingen op te stellen voor
kuipers, dampersoneel, boetsters en schepelingen.8 Ook bemiddelde Vuurbaak in
personeelsgeschillen.9
1.1.3 Vormgeving van de taakstelling
Om al deze taken vorm te geven waren er de volgende commissies ingesteld:
1.
Commissie voor de Afslag.
2.
Commissie Bewakingsdienst.
3.
Commissie Boetsterslonen.
4.
Commissie Centrale Inkopen.
5.
Commissie Centrale Uitbetaling van Lonen (Commissie CULLOK).
6.
Commissie Vervoer Bemanningen.
7.
Commissie Onderlinge Ziekengeldregeling (Commissie OZGR).
8.
Onderhandelingscommissie Olie.
9.
Paritaire Commissie
10.
Vrachtencommissie.
11.
Wantveldcommissie.
.
Een toelichting hierop volgt.
Ad 1. Tot de taken van de Commissie voor de Afslag behoorde onder meer: de verhuur van
zitplaatsen in de afslagzaal en het bepalen van de tarieven voor deelname aan de haringafslag
(afslagrecht). Ieder jaar maakte de secretaris van Vuurbaak, die tevens als secretaris van deze
commissie fungeerde, een exploitatierekening die moest worden goedgekeurd door de
ledenvergadering. Verder was ze verantwoordelijk voor een goed en ordelijk verloop van de
te houden afslagen, waartoe in 1925 een reglement werd vastgesteld.10
Ad 2. Aanvankelijk werd de visserij met bomschuiten uitgevoerd. Deze hadden een vrij
geringe diepgang, waardoor ze op strand konden landen of erop getrokken konden worden
door paarden. Na 1900 wordt de logger steeds belangrijker. Door de grotere diepgang echter
moesten deze schepen over een haven kunnen beschikken. Hierdoor werd de haven van
IJmuiden steeds belangrijker.11 Voor de Katwijkse schepen die in deze haven waren gelegen,
bestond een Bewakingsdienst, die onder Vuurbaak ressorteerde. Deze stelde wakers aan,
bepaalde het loon en zorgde bijvoorbeeld voor voldoende eten en drinken gedurende de tijd
dat de Bewakingsdienst werd uitgeoefend. Na verloop van tijd gingen de Katwijkse rederijen
zelf voor deze bewaking zorgen en werd deze taak voor Vuurbaak dus steeds minder
belangrijk. De stukken van deze commissie nemen na 1962 steeds verder af.12
Ad 3. De Commissie Boetsterslonen regelde de (centrale) uitbetaling van lonen aan de
boetsters, die op het Wantveld de netten schoonmaakten en taanden.
Ad 4. De Commissie Centrale Inkopen regelde de centrale inkoop door Vuurbaak voor haar
leden van gasolie, victualiën (levensmiddelen aan boord van de schepen) en andere
6

Inv.nrs. 371-375.
Inv.nrs. 428-432.
8
Inv.nrs. 376-390.
9
Inv.nrs. 403-409.
10
Inv.nr. 395.
11
Kornet-van Duyvenboden (red), Vuurbaak dooft het licht (Katwijk 2001), 95.
12
Zie noot 5.
7
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scheepsbenodigdheden en sloot overeenkomsten met leveranciers van gasolie en andere
artikelen.13
Ad 5. De Commissie Centrale Uitbetaling van Lonen voor Lossers te Katwijk droeg zorg voor
de centrale uitbetaling door Vuurbaak van lonen aan losarbeiders in het Prins Hendrikkanaal.
Ad 6. Het bestaansrecht van de Commissie Vervoer Bemanningen was gelegen in het feit dat
– zoals reeds opgemerkt – Katwijk een eigen zeehaven moest ontberen en dus de
vissersschepen moesten binnenlopen in de haven van IJmuiden. De genoemde commissie
regelde het vervoer van schepelingen tussen genoemde haven en Katwijk en v.v. Ze
onderhandelde hiertoe met plaatselijke autobusondernemers, later de N.V. Duinlander en na
de oorlogsjaren met de N.Z.H. Ook over de tarieven werd onderhandeld en over de kwaliteit
van de dienstverlening.14
Ad 7. De Commissie Onderlinge Ziekengeldregeling voerde deze speciaal voor Vuurbaak in
het leven geroepen regeling uit sinds de jaren twintig tot 1967. Ze had tot taak om het
ziekengeld uit te betalen aan de leden van Vuurbaak, de administratie hierover te voeren,
alsmede de omslag te bepalen die door de leden betaald moest worden ten behoeve van deze
regeling. Met de komst van soortgelijke regelingen op nationaal niveau verloor de O.Z.G.R.
haar betekenis.15
Ad 8. De Onderhandelingscommissie Olie voerde uit naam van Vuurbaak onderhandelingen
over contracten met olieleveranciers. De (gas)olie diende als brandstof voor de vissersschepen
en was dus van groot belang.
Ad 9. In de Paritaire Commissie werden conflicten inzake personeelsaangelegenheden
behandeld, uitgaande van de C.A.O. Haringdrijfnetvisserij. Ze was gemachtigd om tot
gerechtelijke uitspraken te komen. Ze kwam voor het eerst bijeen in 1948 en vergaderde voor
het laatst in 1963. Rechtsvoorgangers zijn aanwezig onder de namen Scheidsgerecht voor de
Haringvisserij (ingesteld 1926) en Arbitragecommissie voor het Visserijbedrijf te Katwijk aan
Zee (ingesteld 1930). Vóór 1926 was er een overkoepelende Raad van Arbitrage, die was
ingesteld in 1918.16
Ad 10. De Vrachtencommissie boog zich over de schippersvrachten die plaatsvonden tussen
IJmuiden en Katwijk. In IJmuiden waren de Katwijkse vissersschepen gelegen. De vrachten
hiervan werden overgeladen in binnenvaartschepen, die het op hun beurt vervoerden naar
Katwijk. De Vrachtencommissie onderhandelde met de Katwijkse binnenschippers over de
tarieven voor het vervoer en signaleerde zo tijdig mogelijk eventuele problemen. De
activiteiten van deze commissie strekken zich uit over de periode vanaf circa 1918 tot in de
jaren zeventig.17
Ad 11. De Wantveldcommissie hield zich bezig met de wantvelden, waar de netten werden
gedroogd, geschoond, gerepareerd en getaand. Er was een wantveld gelegen ten noorden van
het zogenaamde Uitwateringskanaal, het Noordelijk Wantveld genaamd, en een Zuidelijk
Wantveld, gelegen ten zuiden van Katwijk aan Zee in de duinen. De commissie hield zich
bezig met het beheer van deze duinterreinen, alsmede met de huur ervan van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en de Staatsdomeinen. Soms werden gedeelten van het
Wantveld in gebruik gegeven. De commissie was bevoegd de verschillende huurcontracten te
ondertekenen en erover te onderhandelen namens Vuurbaak. Ook moest er regelmatig
vergunning worden verleend voor het drogen van de netten. Ook hiertoe was de
Wantveldcommissie bevoegd.18
13

Inv.nrs. 355-360.
Zie noot 7.
15
Zie noot 6. Kornet-van Duyvenboden (red), Vuurbaak dooft het licht. (Katwijk 2001), 64.
16
Zie noot 9.
17
Inv.nr. 346.
18
Voor stukken betreffende het beheer van de wantvelden zie inv.nrs. 268-296.
14

13

1. Boetsters aan het werk op het Noordelijk Wantveld, ca. 1950-1955. Coll. Katwijks Museum.

1.2
Reglementering
In de statuten werd de levensduur van Vuurbaak bepaald op 29 jaar, dus tot en met het jaar
1927. In 1928 is deze periode met opnieuw 29 jaar verlengd en zo ook in 1957. De
bestaansduur werd voor het laatst verlengd in 1986. In de tussenliggende periode zijn de
statuten enkele malen aangepast, zoals in 1909, 1928, 1951, 1956 en in 1973.19
In de statuten van 1899 wordt onder art. 3 gesteld dat leden van Vuurbaak eigenaren van
vissersbomschuiten konden zijn, boekhouders en/of directeuren van rederijen. Dit alles had
natuurlijk betrekking op personen die in Katwijk woonachtig waren. Nieuwe leden moesten
zich aanmelden bij het bestuur, waarna in een te beleggen ledenvergadering over wel of geen
toelating werd beslist. Het aantal uit te brengen stemmen van ieder lid hing af van het aantal
bomschuiten dat men in de vaart had. Dat was:
-

Voor 1 tot en met 3 bomschuiten: 1 stem.
Voor 4 tot en met 6 bomschuiten: 2 stemmen.
Voor 7 tot en met 9 bomschuiten: 3 stemmen.
Voor meer dan 9 bomschuiten: 4 stemmen.

Met betrekking tot het bestuur werd bepaald dat dit zou bestaan uit vijf personen. Ze werden
gekozen uit de leden van de vereniging bij meerderheid van stemmen. Het bestuur koos
vervolgens uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Aan het
bestuur werden de volgende taken toevertrouwd:

19
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-

Het vertegenwoordigen van de vereniging.
Het zorgdragen voor een goede gang van zaken, onder meer middels
reglementering.
Het behoorlijk onderhouden van de gebouwen die onder haar beheer vallen.
Het zo spoedig mogelijk aflossen van schulden en zorgdragen voor een geregelde
rentebetaling.
Stichting van gebouwen ten behoeve van de leden van de vereniging.
Verkoop en aankoop onroerend goed.
Opneming van gelden voor rekening der vereniging.

Zowel voorzitter, penningmeester als secretaris waren bevoegd drie jaar achtereen in functie
te blijven; de overige bestuursleden één jaar. Deze jaarlijkse aftreding moest plaatsvinden op
1 maart. Ieder jaar vóór 1 februari moest de penningmeester rekening en verantwoording
afleggen aan het bestuur, welk bestuur op haar beurt vóór 1 maart verantwoording diende af te
leggen aan de leden. Een en ander verband houdende met het gegeven dat het boekjaar gelijk
was aan het kalenderjaar.
Artikel 13 van de statuten regelde de inkomsten van de vereniging. Die bestonden uit een
contributie van vier gulden per vissersvaartuig, te heffen van leden die gebruik maakten van
het wacht- en verkooplokaal, en een persoonlijke jaarlijkse bijdrage van f 2,50 per lid.
Daarnaast waren er diverse heffingen ten laste van de leden. Zo was er een belasting voor
betaling door Vuurbaak aan het Hoogheemraadschap van Rijnland voor gebruikmaking van
het Schuitengat en een belasting per bomschuit voor onderhoud, schoonhouden, verzekering,
vernieuwing en verlichting van de gebouwen. Later werd ook een omslag vastgesteld voor
gebruikmaking van de wantvelden.
Aangaande het personeel van Vuurbaak, waaronder afslagers en vuurbaakstokers, werd
bepaald dat deze alleen konden worden benoemd door de ledenvergadering uit een voordracht
gedaan door het bestuur.
Artikel 15 tenslotte regelde de liquidatie van de vereniging. Hiertoe kon slechts door een
meerderheid van drievierde van de ledenvergadering worden besloten. Dezelfde meerderheid
was overigens ook benodigd voor een verandering van de statuten.
Verdere reglementering bestond uit een huishoudelijk reglement, waarvan een exemplaar in
het archief berust uit 1973.20
Daarnaast was er reglementering direct voortvloeiend uit het takenpakket van Vuurbaak. Zo
werd in 1925 een reglement voor de afslag van gezouten viswaren van kracht, die daarna
steeds aangepast en aangevuld werd.21
1.3

Ontwikkeling

1.3.1 De jaren tot aan de Eerste Wereldoorlog (1899-1914)
Een eerste ontwikkeling die zich rond 1900 voordeed en die ook organisatorische gevolgen
had voor Vuurbaak was de komst van de logger. Tot dan toe werd het visserijbedrijf
uitgeoefend met bomschuiten. Door hun geringe diepgang konden deze schepen gewoon op
20
21

Inv.nr. 223.
Zie noot 10.

15

het strand landen, waardoor de haringafslag ook hier plaatsvond. Het loggerschip had echter
een diepstekende kiel. Hierdoor moest uitgeweken worden naar een havenplaats. Dat werd na
de eeuwwisseling steeds vaker de haven van IJmuiden.22 De vracht werd daar overgeladen in
binnenvaartschepen en vervoerd naar Katwijk. Het onderhandelen met de
binnenvaartschippers over de te hanteren tarieven voor het vervoer tussen IJmuiden en
Katwijk werd na de Eerste Wereldoorlog steeds meer centraal geregeld door een commissie
die door Vuurbaak was ingesteld, de zogenaamde Vrachtencommissie. Echter ook voor het
vervoer van schepelingen tussen beide kustplaatsen moest worden gezorgd, hetgeen eveneens
ter hand werd genomen door een speciale commissie.23 Tenslotte moesten de schepen die in
de haven van IJmuiden waren gelegen ook bewaakt worden. Tot ongeveer 1962 werd dit
centraal geregeld door Vuurbaak, middels een zogenaamde bewakingsdienst.
Verdere uitbouw van het takenpakket van Vuurbaak vond plaats in 1902, toen het idee vorm
kreeg duingronden gemeenschappelijk te gaan huren ten behoeve van het drogen van netten.
Uiteindelijk kreeg Vuurbaak de beschikking over wantvelden zowel ten noorden als ten
zuiden van Katwijk aan Zee. De gronden werden gehuurd van de Registratie der Domeinen te
Noordwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk. Zelf gaf
Vuurbaak gedeelten van deze gronden in gebruik aan diverse instanties en particulieren. In
1918 bijvoorbeeld aan het Vijftiende Regiment Infanterie ten behoeve van gebruik als militair
oefenterrein.24 En in 1928 en in 1934 staat Vuurbaak toe aan de Vereniging tot Bestrijding
van Tuberculose een tent op het Wantveld te mogen hebben met daarheen leidend plankier.25
In 1909 is voor het eerst sprake van inkoop van scheepsartikelen voor gemeenschappelijke
rekening.26 Ook voedingswaren (victualiën) waren daarbij inbegrepen. Voor dit laatste werd
in 1948 een victualiëncommissie gevormd.27 Voor de schepen was de inkoop van gasolie
eveneens onontbeerlijk, zodat in 1950 een overeenkomst tussen Vuurbaak en de leden
gesloten werd betreffende het centraal inkopen hiervan.28
1.3.2 De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
De Eerste Wereldoorlog had voor de Katwijkse visserij grote gevolgen.29 Regelmatig kwam
het voor dat vissersschepen op mijnen liepen of werden getorpedeerd. Vuurbaak wees de
plaatselijke rederijen op gebieden in de Noordzee waar het veilig was om te vissen, maar zelfs
hier kwamen soms mijnen voor. In de laatste jaren van de oorlog kon dan ook niet meer
gevaren worden. Bij wijze van tegemoetkoming aan de door de plaatselijke reders geleden
schade werd in 1918 een molestverzekering in het leven geroepen. Vuurbaak inde de premies
namens deze verzekering. Ook het zogenaamde Vissersfonds, dat onder Vuurbaak
ressorteerde, had het in deze jaren druk met het uitkeren van gelden aan de gezinnen van
omgekomen vissers.
1.3.3 Tussen beide wereldoorlogen (1918-1940)
In de jaren na 1918 kwamen diverse sociale wetten tot stand. Vuurbaak haakte daarop in door
in de jaren twintig een eigen onderlinge ziekengeldregeling in het leven te roepen
(O.Z.G.R.).30 Het was geen overbodige luxe, want in de visserij ging het ook in deze jaren de
22
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plaatselijke reders niet voor de wind. Vuurbaak klopte in deze periode (1921-1924) dan ook
regelmatig aan bij de Gemeente en het Rijk om financiële ondersteuning.31 Het spreekt
vanzelf dat de crisisjaren in de plaatselijke visserij-industrie niet veel verbetering brachten.32
Spoedig waren ook de middelen van het Vissersfonds niet meer toereikend om de nood te
lenigen onder de vissersbevolking, waardoor Vuurbaak in 1933 een commissie instelde die de
mogelijkheden moest onderzoeken tot verbetering van de financiële positie van dit fonds.33
Het gevolg was dat het wel bleef bestaan, maar de uitkeringen, die toch al niet hoog waren,
werden verlaagd.34
Een belangrijke ontwikkeling in de jaren dertig was de oprichting van een centraal koelhuis
voor koelen en diepvriezen van vis. Vuurbaak was hiervan mede-initiatiefnemer en sloot met
de gemeente een geldlening om de plannen met betrekking tot het koelhuis te kunnen
verwezenlijken. Koelhuis Katwijk N.V. zou tot 2006 blijven bestaan.35
1.3.4 De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
In de Tweede Wereldoorlog werden diverse vissersschepen door de Duitsers gevorderd.36
Ook de wantvelden ontkwamen hier niet aan.37 Tenslotte werd in 1943 de Atlantikwall
aangelegd, waarbij de gehele boulevard ontruimd werd en de huizen gesloopt. Ook het
verenigingsgebouw van Vuurbaak viel onder slopershamer.38 Voor diegenen die ten gevolge
van de aanleg van de Atlantikwall moesten verhuizen, maar wegens hun beroepsmatige
bezigheden hun woonplaats in Katwijk moesten hebben, bemiddelde Vuurbaak.39 Meer dan
het vervullen van een representatieve rol kon Vuurbaak helaas niet betekenen voor het
rederijpersoneel. In 1943 werd Vuurbaak zelfs opgeheven.40
1.3.5 Na de oorlog: de periode 1945-1960
Na de oorlog werd het herstel van de vissersvloot ter hand genomen door de inmiddels
opnieuw opgerichte redersvereniging. Ook het Wantveld werd hersteld.41 Een nieuw
verenigingsgebouw kwam er echter niet. Om namelijk aanspraak te kunnen maken op een
financiële tegemoetkoming vanuit het Grootboek van de Wederopbouw moest het nieuwe
gebouw op dezelfde plaats weer opgetrokken worden. Vuurbaak was echter voornemens
nieuwbouw te plegen aan de Prins Hendrikkade. Het bleek niet mogelijk te zijn om het bedrag
vanuit het Grootboek over te brengen op dit nieuw te bouwen pand. Wel was het mogelijk
deze geldelijke tegemoetkoming op naam te zetten van een andere natuurlijke of
rechtspersoon. Deze kon dan voor Vuurbaak een nieuw verenigingsgebouw laten optrekken.
Hiertoe werd mevrouw Kleen-van den Brink bereid gevonden.42 De gronden aan de Prins
Hendrikkade werden verworven en in 1951 kon de bouw beginnen, welke werkzaamheden het
jaar daarop werden beëindigd.43
Na 1945 werd de roep om een eigen zeehaven voor Katwijk steeds luider. Reeds in 1919 werd
hiertoe van gemeentewege een commissie samengesteld, waar ook leden van Vuurbaak zitting
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in hadden. Gedurende de crisisjaren raakten deze plannen wat meer op de achtergrond,
hoewel Vuurbaak in 1934 nog wel het verzoek richtte aan het College van Burgemeester en
Wethouders om juist nu de plannen ten uitvoer te leggen als een soort werkverruimingsproject. Men had er echter maar weinig oren naar en zeker gedurende de oorlogsjaren lagen
de prioriteiten op andere gebieden. Onmiddellijk na afloop van de oorlog echter maakte
Vuurbaak de plannen weer actueel door een rapport hierover samen te stellen. In 1946
besluiten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een commissie in te stellen ‘tot onderzoek en
bestudering van het vraagstuk van den aanleg van een zeehaven te Katwijk aan Zee’. Hierin
werd eveneens geparticipeerd door Vuurbaak. De conclusie van deze commissie was dat de
aanleg van een haven in Katwijk volkomen verantwoord was. Nadat ook de gemeenteraad
zich in 1949 uitsprak vóór de zeehavenplannen, werd in Den Haag een verzoekschrift
overhandigd. Hier werd echter negatief op beschikt. Men bleef echter pogingen aanwenden
om de Nederlandse regering van de noodzaak van een eigen zeehaven te overtuigen, waarbij
Vuurbaak zich namens de Katwijkse reders niet onbetuigd liet. Het wilde echter niet baten. In
1965 deelden de ministers van Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Visserij mede dat men
geen mogelijkheden zag om aan de wensen van de Katwijkers invulling te geven. En daarmee
was dan het doek gevallen voor wat betreft de havenplannen.44
1.3.6 De jaren 1960-2000
In de jaren zestig stootte Vuurbaak een aantal taken af.45 Zo werd na 1963 de bewaking van
schepen in IJmuiden steeds meer geregeld door de reders zelf.46 Ook het boeten van netten
nam na 1961 steeds meer in betekenis af, als gevolg van de overschakeling van katoenen
netten naar nylon netten, die minder onderhoud vergden. Het aantal netten dat op
Vuurbaakterrein (dus op de wantvelden) gedroogd en geprepareerd werd, nam dan ook steeds
meer af, zodat Vuurbaak in 1962 genoodzaakt was de huur bij de Domeinen op te zeggen.47 In
1967 kwam ook een einde aan de Onderlinge Ziekengeldregeling, door de komst van de
nieuwe ziektewet, waar ook de zeelui onder vielen.48
In dezelfde periode werd de haringvisserij getroffen door de crisis met de zogenaamde
nematode ofwel de haringworm.49 Deze bevond zich in de buik van de haring en was
schadelijk voor de consument. Men werd dan ook verplicht de haring in te vriezen. Aangezien
dit diepvriezen reeds op zee plaatsvond, kwam het fenomeen van de diepvriesschepen steeds
meer in zwang, wat natuurlijk grote investeringen met zich meebracht.
Na een kleine opleving volgde in de jaren zeventig een economische recessie, wat ook
gevolgen had voor de Nederlandse visserij. Bovendien werden door de regering visserijquota
ingevoerd, waardoor er minder vis mocht worden gevangen in de Noordzee. In 1978 ging de
Noordzee zelfs dicht voor de haringvisserij.50 De haringafslag, één van de belangrijkste taken
van Vuurbaak nam dan ook steeds meer in betekenis af. Bovendien had Vuurbaak in 1975 al
een aantal taken die niet plaatsgebonden waren overgeheveld naar de landelijke
redersvereniging. Het secretariaat raakte dan ook minder bezet, terwijl ook het aantal
vergaderingen afnam.51
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1.3.7 Liquidatie (2001)
In de laatste vijftien jaar leidde Vuurbaak eigenlijk min of meer een slapend bestaan, wat
ertoe leidde dat men in 2000 besloot tot sloop van het verenigingsgebouw en verkoop van de
grond.52 Ter plaatse verscheen het woningbouw- en winkelproject Princehaven. In 2001 werd
tenslotte besloten tot opheffing van de vereniging.53
De liquidatie werd ter hand genomen door A.D. Ouwehand en de penningmeester van
Vuurbaak N.Ph. Parlevliet. Hierbij werd het verenigingskapitaal, de onderhoudsreserve (ten
behoeve van de instandhouding van het verenigingsgebouw) en het zogenaamde
Vernieuwingsfonds Haringafslag verdeeld over de drie visserijmusea te Katwijk, IJmuiden en
Spakenburg, terwijl een ander deel (een vierde gedeelte) werd bestemd voor het maken van
een boek over de historie van de vereniging. De verdeling van deze gelden heeft in 2001
plaatsgevonden. Een ander fonds, namelijk het Fonds Haringafslag, voor zover opgebouwd nà
1996, is in 2001 uitgekeerd onder de rechthebbenden die dit bedrag in de loop der jaren
hadden bijeengebracht (leden en oud-leden van de vereniging). Tenslotte moesten ook de
gelden verdeeld worden die verkregen waren uit de verkoop van het verenigingsgebouw en
bijbehorende grond in 2000. Hiertoe werd gekeken naar de bijdragepercentages van diverse
Katwijkse reders in het stichtingsfonds van dit gebouw in de jaren 1946-1949. Naar
aanleiding van deze percentages is de opbrengst verdeeld onder de rechthebbenden. Dit heeft
plaatsgevonden in 2000.
Naar aanleiding van de opheffing van de vereniging werd gelijktijdig het boek Vuurbaak
dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging (Katwijk 2001) onder redactie
van Sandra Kornet-van Duyvenboden uitgegeven, dat een historisch overzicht geeft van
Vuurbaak.
2

Geschiedenis van het archief

2.1
Structuur van het (hoofd)archief vóór de inventarisatie
De serie ingekomen en uitgaande stukken in het hoofdarchief is op verschillende manieren
geordend. Voor wat betreft de periode tot 1916 heeft men ervoor gekozen de correspondentie
op jaar te ordenen.54 Daarna heeft men tot 1946 eveneens primair op jaar geordend, maar
secundair alfabetisch op naam van afzender/geadresseerde.55 Vanaf 1948 is men een
archiefcode gaan hanteren56, waarna men in 1952 een ordeningsplan heeft opgesteld op basis
van deze code.57 Vreemd genoeg werd deze code echter geen uitgangspunt voor ordening. Dat
bleef zo tot 1971. Van 1971 tot 1978 zijn de ingekomen en uitgaande stukken op code
gerangschikt.58 Verder is een gering aantal stukken zaaksgewijs geordend. Zo is er
bijvoorbeeld een omvangrijk bouwdossier aanwezig betreffende het in 1952 gebouwde
verenigingsgebouw.59 Een nog kleiner aantal stukken is buiten beide ordeningssystemen
gebleven en kan gerangschikt worden onder de categorie losse stukken.
Vanaf 1952 is de administratie de stukken ook gaan voorzien van een registratienummer. Het
registratiesysteem bestond uit fiches, waarop het registratienummer stond genoteerd, een
korte inhoudsomschrijving van het betreffende stuk, de dagtekening, een aanduiding
ingekomen/uitgaand, het onderwerp en bijbehorende code. De code was tevens uitgangspunt
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van ordening van deze fiches. Helaas is van dit registratiesysteem nog slechts een fragment
aanwezig, namelijk de fiches over 1960.
Een nadere toegang op het archief is dus niet aangetroffen.
2.2
Selectie en vernietiging
Er zijn geen aanwijzingen gevonden – in de vorm van vernietigingslijsten of verklaringen van
vernietiging – dat er in het verleden systematisch stukken uit het archief vernietigd zijn.
Wellicht is er wel incidenteel vernietigd, wat de hiaten in het archief kan verklaren (zie onder
‘Omvang van het archief’). Dit kan echter ook andere oorzaken hebben. Zo werden soms
stukken aan derden uitgeleend, waarna deze niet terug werden bezorgd. Mogelijk is dit de
reden waarom zich bepaalde stukken elders bevonden op het moment dat aan de inventarisatie
werd begonnen (zie onder ‘Locatie’).
Tijdens de inventarisatie is het nodig gebleken om het archief te schonen. Dit heeft
plaatsgevonden op stuksniveau en gold voornamelijk de vele facturen, nota’s en bank- en
giroafschriften. Ook dubbelen zijn echter buiten het te bewaren archief gehouden en zo ook
stukken ter kennisname ontvangen, reclamemateriaal en brochures, stukken die gebruikt zijn
voor het opmaken van de balansen en verlies- en winstrekeningen, geleidebrieven, stukken
betreffende de uitvoering van sociale wetten voor zover het geen eigen beleid betrof en
jaarstukken van derdenorganisaties. Van deze voor vernietiging vatbare stukken is een lijst
opgemaakt, die te allen tijde bij de inventarisator is te raadplegen.
2.3
Locatie
Het archief van Vuurbaak bevond zich vanouds in het verenigingsgebouw aan de Prins
Hendrikkade te Katwijk aan Zee. Toen in 2000 Vuurbaak geliquideerd en het
verenigingsgebouw gesloopt ging worden, heeft het bestuur het archief overgedragen aan het
Katwijks Museum. Dit beschikte echter niet over goede bewaarcondities, waardoor het archief
werd overgedragen aan de gemeente Katwijk, die over een goedgekeurde archiefbewaarplaats
beschikte. Teneinde evenwel aan de in de Archiefwet 1995 gestelde eis van de goede,
geordende en toegankelijke staat te voldoen moest het archief, na een reiniging te hebben
ondergaan, geïnventariseerd worden. Hiertoe werd in maart 2006 de Maregroep N.V.
aangetrokken in de persoon van ondergetekende.
Ook elders zijn stukken uit het Vuurbaakarchief terechtgekomen. Verschillende van deze
stukken, namelijk notulen van het bestuur en de leden van Vuurbaak over respectievelijk
1918-1931 (9 deeltjes) en 1915-1923 (3 deeltjes)60 en notulen van de Vrachtencommissie over
1918-1919 61, zijn uiteindelijk in het Katwijks Museum terechtgekomen, die ze in 2007 heeft
geschonken aan de gemeente Katwijk. Diverse stukken betreffende de opheffing van
Vuurbaak bevonden zich bij de heer A. Ouwehand te Katwijk aan Zee, die in 2001 de
liquidatie ter hand heeft genomen.62 Deze stukken zijn in 2007 geschonken aan de gemeente
Katwijk. Tenslotte bevonden zich nog stukken aangaande Vuurbaak in het kantoor van rederij
Parlevliet, Prins Hendrikkade 9 te Katwijk aan Zee.63 Ook deze stukken zijn in 2007 aan de
gemeente Katwijk afgestaan.
2.4
Materiële toestand
Zoals gezegd is het moeilijk te bepalen hoe de hiaten in het archief zijn ontstaan. Uitlening
aan derden kan hierbij een rol hebben gespeeld. In de jaren kort na de oorlog zijn echter ook
stukken verloren gegaan door verhuizingen van het secretariaat, terwijl ook de afbraak van het
60
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verenigingsgebouw door de Duitsers in november 1942 hieraan het nodige heeft
bijgedragen.64 In het archief bevond zich aanvankelijk veel vuil en ongedierte, daar het
opgeslagen had gelegen op een zolder. Daarom moest het een grondige reiniging ondergaan.
Restauratie of conservering van stukken is echter niet nodig gebleken. Wel waren er nog oude
hechtmechanismen aanwezig, paperclips en nietjes. Deze zijn alle verwijderd. Dat geldt ook
voor oude (niet-zuurvrije) mappen. De stukken zijn op het moment opgeborgen in zuurvrije
omslagen en mappen. Ook zijn zuurvrije dozen aangeschaft. Een grote verbetering, daar de
meeste stukken in ordners waren opgeborgen. Voordat het archief in de archiefbewaarplaats
van Katwijk terechtkwam, zijn de stukken uit de ordners verwijderd en in dozen geborgen.
Deze waren niet-zuurvrij, waardoor deze tijdens de selectie en inventarisatie zijn gebruikt
voor het opbergen van de voor vernietiging vatbare stukken.
2.5

Gedeponeerde archieven en archieven van commissies

2.5.1
Commissies
Zoals aangegeven zijn er diverse stukken aanwezig van door Vuurbaak ingestelde
commissies. Deze hebben we onder de geschiedenis van de organisatie, eerste punt, genoemd.
Dit betrof permanente commissies, die ieder een taak van de rederijvereniging uitvoerde,
zoals de centrale uitbetaling van lonen en de Onderlinge Ziekengeldregeling voor personeel
van Vuurbaak. De zeer beperkte archieven hiervan maken deel uit van de series in- en
uitgaande correspondentie van Vuurbaak en bevinden zich dus in het hoofdarchief.65 Achter
iedere tab staat vermeld welk onderwerp behandeld wordt. Tevens is dit meestal een goede
indicatie welke commissie hier aan bod komt. Zo komt de Commissie Centrale Uitbetaling
van Lonen voor Lossers voor onder het onderwerp ‘centrale uitbetaling’ en de Commissie
Centrale Inkopen onder de noemer ‘centrale inkopen’. (Zie ook bijlage I). Teneinde de
oorspronkelijke ordening te respecteren zijn de archieven van deze commissies deel blijven
uitmaken van de serie in- en uitgaande correspondentie van Vuurbaak.
2.5.2
Gedeponeerde archieven
In het hoofdarchief bevinden zich diverse kleinere archieven van instellingen en bedrijven die
op enig moment door Vuurbaak zijn ingesteld of al bestonden op het moment dat Vuurbaak
werd opgericht. Het betreft de archieven van het zogenaamde Vissersfonds (1860-1950), het
Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf (1955-1976) en Koelhuis Katwijk N.V. (1937-1977).
Aangezien deze instellingen een eigen correspondentie voerden en hun eigen financiën
regelden, betreft het hier zelfstandige archieven. Wel was de verwantschap tussen Vuurbaak
en het Vissersfonds wat sterker als bij K.D.F. en N.V. Koelhuis Katwijk, daar het bestuur van
het fonds rekening en verantwoording verschuldigd was aan Vuurbaak.
2.5.2.1 Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en hun Nagelaten
Betrekkingen te Katwijk aan Zee (Vissersfonds), 1860-1950
In 1862 werd deze vereniging in het leven geroepen door Katwijkse reders, met als doel
ondersteuning in geldelijke vorm te verlenen aan ‘bejaarde of gebrekkige visschers in de
gemeente Katwijk’.66 De deelnemende reders stortten jaarlijks een bepaald percentage van de
opbrengst van hun schepen in dit fonds. Voor de weduwen en wezen die de verongelukte
vissers achterlieten, bestond een ander fonds, namelijk de ‘Vereniging tot voortdurende
ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte vissers der rederijen te Katwijk
aan Zee en Noordwijk aan Zee gevestigd te Leiden’. Deze was kort tevoren, in 1860, in het
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leven geroepen. Het archief van dit fonds bevindt zich in het Regionaal Archief Leiden.
Wanneer het Leidse Fonds achterwege bleef, schoot het Katwijkse Fonds te hulp. Mogelijk
kwam dit in de praktijk veel voor, zodat de naam van het fonds in 1892 gewijzigd werd in:
‘Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en hun Nagelaten Betrekkingen te
Katwijk aan Zee’, waarbij dus de woorden ‘en Hun Nagelaten Betrekkingen’ een nieuw
element vormden in de naamgeving.67
In 1899 werd de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak opgericht. De verwevenheid met
deze vereniging was vrij sterk. Zo was de voorzitter van het fonds tevens voorzitter van
Vuurbaak en dat gold ook voor de secretaris. Bovendien werd in de gewijzigde statuten van
1901 tevens vastgelegd dat het fonds jaarlijks rekening en verantwoording diende af te leggen
aan Vuurbaak.68 De beslissing omtrent de gevallen waarin uitkering moest worden verleend
werd echter genomen door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.
Leden van de Algemene Vergadering waren de te Katwijk gevestigde reders. Aan hen werd
door het bestuur jaarlijks in de maand februari de rekening en verantwoording van de kas
voorgelegd ter goedkeuring. In diezelfde vergadering werd ook bij meerderheid van stemmen
een nieuw bestuurslid gekozen. Ieder jaar moest namelijk één lid van het bestuur aftreden. Het
bestuur koos uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
In 1950 besloot het Vissersfonds tot opheffing, wegens ontoereikende financiële middelen.
Art. 14 van het Huishoudelijk Reglement bepaalde: ‘de bij ontbinding aanwezige waarden,
worden gebruikt voor het in art. 1 dezer statuten omschreven doel (dus voor ‘bejaarde of
gebrekkige visschers in de gemeente Katwijk en hunne nagelaten betrekkingen’) en beheerd
door eene commissie van minstens drie leden, te verkiezen uit de Reederijvereeniging
Vuurbaak...’.69 Het archief van het fonds kwam terecht op verschillende lokaties: in het
Vuurbaakarchief en in de collectie van het Katwijks Museum. Met de stukken uit het
Katwijks Museum kon het archief gecompleteerd worden. Dit betreft de inventarisnummers
450, 455-458, 460, 466, 471, 473-479.
2.5.2.2 Koelhuis Katwijk N.V. (1937-1977)
De Naamloze Vennootschap ‘Koelhuis Katwijk N.V.’ werd opgericht in 1937 bij akte
gepasseerd voor notaris J.K.C. Matthijs te Katwijk. Het doel van Koelhuis N.V. werd in de
statuten omschreven als: ´de exploitatie van één of meer koelhuizen en van één of meer koelen vrieshuizen en alles wat daarmee in de ruimste zin samenhangt’.70 Koelhuis N.V. werd in
het leven geroepen door een commissie die ingesteld was door Vuurbaak. Er was dus wel een
bepaalde link met de plaatselijke rederijvereniging, zeker ook daar bijna alle aandeelhouders
ook leden van Vuurbaak waren. Voor het overige stond deze N.V. volkomen los van
Vuurbaak, wat ook nog eens blijkt uit het gegeven dat de N.V. geen jaarlijkse rekening en
verantwoording aan Vuurbaak hoefde af te leggen, zoals bij het Vissersfonds wél het geval
was.
De aandeelhouders kwamen regelmatig bijeen in de zogenaamde Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Deze vergadering koos de Administrateur, die optrad als bestuurder en
secretaris. Tevens koos ze de Raad van Toezicht, die controle uitoefende op de
administrateur. Voor sommige zaken had de administrateur de bevoegdheid nodig van de
Raad van Toezicht en voor andere zaken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Met betrekking tot het beheer van aan Koelhuis N.V. toebehorende onroerende goederen was
goedkeuring vereist van de aandeelhouders, terwijl van de Raad van Toezicht goedkeuring
vereist was voor het voeren van processen, het aangaan van dadingen en financiële
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verbintenissen en voor het vaststellen van de tarieven voor het gebruik van de door de
vennootschap geëxploiteerde inrichtingen. Door de administrateur werden ieder jaar op 30
april de boeken afgesloten, waarna zo spoedig mogelijk een balans met een toelichting werd
opgemaakt. Door de Raad van Toezicht werd dan een verslag opgemaakt over het gevoerde
beheer en over de gang van zaken. Beide verslagen werden uitgebracht aan de Kamer van
Koophandel. Balans, verlies- en winstrekening en toelichting, alsmede het verslag van de
Raad van Toezicht werden voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.71
In 1958 werd het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf opgericht. Deze ging fungeren als
exploitant van de in Katwijk gevestigde koel- en vriesinrichtingen. Vanaf dat moment trad
Koelhuis N.V. alleen nog op als de eigenaar van de koelhuizen en bijbehorende percelen
grond.
Omstreeks 1980 zijn alle aandelen op naam komen te staan van Ouwehand Holding B.V.
Het Koelhuis had de laatste jaren van haar bestaan eigenlijk weinig betekenis meer. In 2006
werd ze dan ook opgeheven. Het archief was tegen die tijd al overgedragen aan Vuurbaak, die
het opsloeg in haar archiefruimte aan de Prins Hendrikkade 6 te Katwijk aan Zee. Gegevens
over de laatste jaren van haar bestaan ontbreken. Het is niet duidelijk of deze vernietigd, dan
wel nog aanwezig zijn.
Gedurende haar bestaan heeft deze Naamloze Vennootschap diverse koelhuizen gebouwd. Zo
kwam er reeds in 1956 een tweede koelhuis tot stand, die in 1964/65 werd uitgebreid.72
Uit het bovenstaande volgt dat in het archief diverse balansen aanwezig zijn, verlies- en
winstrekeningen en verslagen van de Raad van Toezicht over het gevoerde beheer en de gang
van zaken. Deze beslaan de periode 1937-1976.73 Verder zijn er notulen aanwezig van
vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Het gaat hierbij om de periode 1937-1946 en 1955-1976.74 Daarnaast is er een serie
ingekomen en uitgaande stukken aanwezig over de periode 1958-197475,
huurovereenkomsten76 en diverse akten. Tenslotte zijn er objectdossiers met betrekking tot de
bouw/uitbreiding van koelhuizen in de periode 1956-1968.77
Verschillende stukken betreffende Koelhuis Katwijk bevinden zich in particuliere handen,
namelijk bij de heer A.D. Ouwehand te Katwijk aan Zee. Hier wordt in de archiefinventaris
naar verwezen.
De meeste series binnen dit archief eindigen in de jaren zeventig. In die periode werden
namelijk diverse visserijquota van kracht, waardoor er minder gevist werd in de Noordzee.
Bijgevolg werd er tevens minder koelruimte verhuurd: vanouds een belangrijke taak van
Koelhuis Katwijk N.V. Bovendien werd steeds meer vis op zee ingevroren. De meest recente
stukken in het archief dateren dan ook uit 1977.
2.5.2.3 Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf K.D.F. (1955-1976)
K.D.F. werd in 1958 in het leven geroepen.78 Er was een Naamloze Vennootschap (N.V.) en
een Commanditaire Vennootschap (C.V.). Terwijl Koelhuis N.V. als eigenaar optrad van de
diverse koelhuizen, trad K.D.F. op als beheerder en exploitant daarvan. Het was een echt
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bedrijf dat bijgevolg dus ook winst moest maken. Net als Koelhuis N.V. voerde zij een eigen
financiële administratie en een eigen correspondentie.
De vennootschap werd bestuurd door een directie, bestaande uit één of meerdere personen. De
Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemde de directeuren en was te allen tijde
bevoegd ieder hunner te schorsen of te ontslaan. Dezelfde Algemene Vergadering stelde ook
de beloning en de arbeidsvoorwaarden vast van de directeuren. De directie was belast met het
bestuur van de zaken der vennootschap, het beheer van haar vermogen en met haar
vertegenwoordiging naar andere personen of organisaties.79
De directie had de toestemming van de Algemene Vergadering nodig voor het aanschaffen en
vervreemden van machinerieën, het aangaan van geldleningen, het verbinden van de
vennootschap of haar bezittingen voor schulden, het inkopen van eigen aandelen en het
deelnemen in andere ondernemingen, het aangaan van overeenkomsten, het aanstellen en
ontslaan van procuratiehouders en het vaststellen van de door de vennootschap te volgen inen verkooppolitiek.80
De directie stelde na afloop van het boekjaar, welke liep van 1 mei tot en met 30 april, een
balans en een verlies- en winstrekening op met een toelichting. Deze werden vastgesteld door
de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke vaststelling de directie tot
décharge strekte van alle handelingen.81
Het verschil tussen de N.V. K.D.F. en de C.V. K.D.F. was hierin gelegen dat bij de C.V.
sprake was van beherende vennoten en commanditaire of stille vennoten. Bij de N.V. waren
slechts beherende vennoten. De commanditaire vennoten waren alleen financieel betrokken.
Zij mochten niet namens de C.V. naar buiten treden. Daarnaast waren de beherende vennoten
met hun privé-vermogen voor 100% aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen
niet nakwam. Dat gold niet voor de stille of commanditaire vennoten. Zij konden slechts het
bedrag kwijtraken dat zij in de C.V. hadden ingebracht. Verder betaalden de beherende
vennoten inkomstenbelasting naar hun deel in de winst, terwijl de stille vennoten niet gezien
werden als ondernemers.
Wat voor N.V. Koelhuis gold, was uiteindelijk ook van invloed op het Katwijks Diepvries- en
Fileerbedrijf: door de van hogerhand ingestelde visserijquota en de komst van
diepvriesschepen werd steeds minder van de diensten van de koelhuizen gebruik gemaakt,
waardoor de taak van het K.D.F. als beheerder en exploitant hiervan steeds minder belangrijk
werd. De meest recente stukken dateren dan ook uit 1976. In december 1979 werd de C.V.
K.D.F. tenslotte ontbonden, volgens een besluit van de aandeelhouders.
2.6

Omvang

2.6.1 Omvang archief vóór en na selectie en vernietiging
Het hoofdarchief, tezamen met de gedeponeerde archieven, omvatte aanvankelijk 317 dozen,
dus ongeveer 39 m . Na inventarisatie en schoning is ongeveer 9 m archief overgebleven.
2.6.2 Hiaten
Het hoofdarchief was onvolledig. De notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen waren
bijvoorbeeld niet in zijn geheel aanwezig. Hierin ontbraken respectievelijk de perioden 18991931 en 1899-1923.82 Ook de jaarverslagen en de balansen en verlies- en winstrekeningen
waren niet in zijn geheel aanwezig. Van de balansen ontbrak de periode vóór 1945, al waren
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er wel overzichten van inkomsten en uitgaven over de jaren 1922-1926.83 Ook de gegevens
over de liquidatie ontbraken, alsmede de periode 1978-2001. De ledenbrieven waren als serie
aanwezig vanaf 1946.84 Voor wat betreft de periode daarvóór waren deze opgenomen in de
serie ingekomen en uitgaande stukken. In de archieven van de commissies zaten grote hiaten.
Deze hielden namelijk hun eigen notulen bij, die bijgevolg niet in het archief van Vuurbaak
werden opgenomen. Alleen van de Paritaire Commissie waren notulen bewaard gebleven uit
194985 en zo ook van de Afslagcommissie (1968-1970, 1972-1973 en 1976-1978).86 De
financiële stukken van deze commissies zijn opgenomen in de balansen en verlies- en
winstrekeningen87, terwijl de correspondentie zit verwerkt in de serie ingekomen en uitgaande
stukken.
2.6.3 Completering
Een aantal stukken was echter te traceren. Veel van deze stukken konden afgestaan worden
aan de gemeente Katwijk. Dit betrof bescheiden over de liquidatie van Vuurbaak en de laatste
jaren van haar bestaan (periode 1978-2001) en bevonden zich bij de heer A.D. Ouwehand te
Katwijk.88 Voorts bevonden zich archiefbescheiden van Vuurbaak bij rederij Parlevliet, Prins
Hendrikkade 9 te Katwijk.89 In het Katwijks Museum bevonden zich tenslotte enige notulen
van de vergaderingen van de Vrachtencommissie uit 1918-1919 en notulen van de bestuursen ledenvergaderingen uit respectievelijk de jaren 1918-1931 en 1915-1923.90
2.6.4 Periodisering
De meeste series eindigen omstreeks 1975/1977. Dit valt te verklaren uit het gegeven dat veel
taken van Vuurbaak na 1975 werden overgedragen aan de landelijke rederijvereniging.
Bovendien werd in 1978 de Noordzee gesloten voor wat betreft de haringvisserij, waardoor er
met name geen haringafslagactiviteiten meer plaatsvonden: vanouds een belangrijke taak van
Vuurbaak. In 1983 mocht er weer gevist worden, maar doordat de diepvriesschepen in aantal
toenamen, werd de haringafslag steeds minder belangrijk.91 Hierdoor werd er na 1977 nog wel
vergaderd, maar veel minder frequent, waardoor er minder vergaderstukken aanwezig zijn
voor wat betreft de periode 1978-2001.92 Door de afnemende activiteiten van Vuurbaak in de
jaren zeventig, zien we tevens dat ook de jaarverslagen in omvang afnemen, totdat in 1977 het
laatste verslag wordt opgesteld.93 Om dezelfde reden eindigt ook de serie ledenbrieven in
197594 en de serie ingekomen en uitgaande stukken in 1978.95 Balansen zijn tot in 2001
opgesteld, maar zijn na 1982 veel minder uitgebreid, terwijl er een hiaat aanwezig is voor de
periode 1977-1982: de jaren waarin er geen visafslag meer plaatsvond.96
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2.6.5 Bescheiden in andere archieven
Enkele stukken bevinden zich in een ander archief, namelijk in het archief van Meerburg’s
Noordzeevisserij en Haringexport (1823-1974) in het Nationaal Archief in Den Haag.
(Nummer toegang: 3.21.03). Het gaat hierbij om de jaarverslagen van 1947, 1949, 1950 en
1967.97 Verder zijn er in hetzelfde archief stukken betreffende de vislosregeling te IJmuiden
aanwezig en stukken betreffende regeling van arbeidsvoorwaarden.98 Er is voor gekozen deze
niet (onder blanco nummer) in de inventaris op te nemen, daar deze stukken in de series
ingekomen en uitgaande stukken zijn terug te vinden.
3.

Verantwoording van de inventarisatie

3.1
Omvang en periodisering
De periode van het hoofdarchief beslaat de jaren 1897-2001. Het betreft een afgerond archief,
wat inhoudt dat het archief begint bij de oprichting (en enkele jaren daarvoor) en eindigt bij
de liquidatie (in 2001). Enkele stukken dateren uit 1894-1898 en bevinden zich in de serie
ingekomen en uitgaande stukken.
Het archief van het Vissersfonds omvat de periode 1860-1950 en bevat daarmee de oudste
stukken die in de inventaris voorkomen. Het archief van N.V. Koelhuis Katwijk beslaat de
periode 1937-1977 en het archief van het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf K.D.F.
tenslotte omvat de periode 1958-1976, met enkele stukken uit 1955-1957. Deze retroacta zijn
afkomstig van de zogenaamde Vriezersgroep, een rechtsvoorganger van het K.D.F.
3.2
Selectie en vernietiging
Zoals reeds eerder vermeld is, heeft er een selectie op bewaren en vernietigen plaatsgevonden.
Hierbij zijn de richtlijnen gevolgd zoals beschreven in het boekje Handleiding voor het
ordenen en beschrijven van verenigingen en instellingen door F.C. Hartman (Houten 1995).
Een overzicht van de voor vernietiging vatbare archiefbescheiden is te raadplegen bij de
inventarisator. In een enkel geval is van de richtlijnen afgeweken. Het gaat hierbij om een
kasboekje dat de periode 1926-1940 omvat en deel uitmaakt van het Vuurbaakarchief.99
Ondanks het gegeven dat dit stuk voor vernietiging in aanmerking kwam, is toch voor opname
in de inventaris gekozen, daar met betrekking tot deze periode geen financiële overzichten,
zoals balansen, aanwezig waren.Ook in het archief van het Vissersfonds is ervoor gekozen de
kasboekjes uit de periode 1861-1926 te bewaren om gelijkluidende redenen.100 Dit geldt
evenzeer voor de inv.nrs. 467-468, die overzichten bevatten van inkomsten en uitgaven in het
onderhavige tijdvak.
Voor zover door de accountants in de financiële boekhouding geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd, zijn de accountantsrapporten niet opgenomen in de inventaris. Vanuit de
accountantsverklaringen kan echter worden achterhaald óf en zo ja wanneer de controles
hebben plaatsgehad en wat daarbij de bevindingen waren. Deze verklaringen zijn opgenomen
in de balansen zoals deze zich in de archieven van Vuurbaak, Vissersfonds en NV Koelhuis
Katwijk bevinden. Voor wat betreft het archief van het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf is
ervoor gekozen om de accountantsrapporten wél op te nemen,101 daar de balansen zoals die in
dit archief berusten geen bijlagen bevatten, zoals accountantsverklaringen.
Voor alle archieven geldt dat concept-balansen niet in de inventaris zijn opgenomen.
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Tenslotte moet worden opgemerkt dat in het archief van het K.D.F. zowel enkele series
balansen voorkomen (dus betrekking hebbend op alleen de N.V.102 of alleen de C.V.103) als
een dubbele serie104 (NV en CV K.D.F. gecombineerd). In laatstgenoemde serie is geschoond
voor zover de balansen niet tevens voorkwamen in de enkele series.
3.3
Beschrijving
Bij de ordening van het archief is gekozen voor een indeling ‘algemeen-bijzonder’, daar deze
het meest van toepassing was op het te beschrijven archief. Het bevat immers een grote serie
ingekomen en uitgaande stukken. Verder zijn er series vergaderstukken aanwezig,
jaarverslagen en ledenbrieven. De ingekomen en uitgaande stukken in het hoofdarchief
(Vuurbaak) zijn verdeeld in twee series, waarvan de eerste de periode 1894-1970 beslaat en
de tweede de periode 1971-1978.105 Voor deze tweedeling is gekozen, vanwege de
verschillende manier van ordenen van beide series: in de eerstgenoemde periode ordende de
administratie de correspondentie primair op jaar en secundair alfabetisch op naam van
afzender/geadresseerde. Later (vanaf 1946) bleef de alfabetische volgorde gehandhaafd, maar
ging het om een ordening op onderwerp, waarbij uitgegaan werd van de eerste letter van het
onderwerp. Na 1970 heeft men de alfabetische ordening verlaten en is men op archiefcode
gaan ordenen.
De ‘Stukken betreffende bijzondere onderwerpen’ in zowel het hoofdarchief als in de
gedeponeerde archieven zijn onderverdeeld in stukken betreffende het organisme en stukken
betreffende de taakuitvoering. Onder het organisme valt in het algemeen het eigendom en
bezit van de archiefvormende organen, te weten roerende en onroerende goederen. Voor het
archief van Koelhuis Katwijk N.V. is daarbij een uitzondering gemaakt. Hier is het eigendom
en bezit, voor zover het om huizen en gronden gaat, ondergebracht bij de taakuitvoering, daar
het optreden als eigenaar van de diverse koelhuizen een taak van dit orgaan was.106 Waar het
gaat om aandelen- en obligatiebezit is dit ondergebracht bij het organisme.107
De rubriek ‘Eigendom en bezit’ is in alle archieven onderverdeeld naar object. Alles met
betrekking tot het betreffende object staat dus bijelkaar. Hierbij is een uitzondering gemaakt
voor wat betreft de financiële exploitatie van deze goederen. Deze is namelijk als vast
onderdeel opgenomen in de balansen en verlies- en winstrekeningen en dus elders
ondergebracht. Dat geldt ook voor de financiële exploitatie van de in het hoofdarchief
voorkomende Onderlinge Ziekengeldregeling, de Bewakingsdienst en de Commissie Vervoer
Bemanningen. Onder de rubriek ‘Verenigingsgebouw’ in het Vuurbaakarchief vallen onder
meer de subrubrieken ‘Diverse tijdelijke onderkomens, 1946-1952’ en ‘Het nieuwe
verenigingsgebouw aan de Prins Hendrikkade, 1948-2000’. Er is dus een overlapping voor
wat betreft het tijdvak 1948-1952. In die periode moest Vuurbaak namelijk een definitief
onderkomen ontberen (waardoor er sprake was van diverse voorlopige onderkomens), maar
was men al wel bezig met de aankoop van diverse percelen grond ter plaatse van het latere
verenigingsgebouw en met bouwplannen. De bescheiden met betrekking tot deze
onderwerpen zijn ondergebracht bij de stukken betreffende het nieuwe verenigingsgebouw.108
Ten behoeve van de stichting van dit gebouw is in de periode 1946-1949 een fonds gevormd.

102

Inv.nr. 591.
Inv.nrs. 588-590.
104
Inv.nrs. 603-608.
105
Respectievelijk de inv.nrs. 51-187 en 188-209.
106
Inv.nrs. 522-552.
107
Inv.nrs. 512, 513.
108
Inv.nr. 248-250.
103
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Dit is beschouwd als een financiële aangelegenheid, waardoor de archiefbescheiden over dit
onderwerp bij het organisme (rubriek ‘Financiën’) zijn ondergebracht.109
Onder ‘Personeel’ wordt alleen het personeel van Vuurbaak bedoeld. Zodra het echter gaat
om het centraal opstellen van arbeidsovereenkomsten en loonlijsten en andere activiteiten
voor het rederijpersoneel is een en ander ondergebracht bij de taakuitvoering. Hetzelfde
principe is toegepast bij de rubriek ‘Financiën’. Wanneer het gaat om het eigen financiële
beheer, dienend ter ondersteuning van de taakuitvoering, wordt een en ander ondergebracht
bij ‘Financiën’.110 Daardoor vallen bijvoorbeeld alle activiteiten met betrekking tot het fonds
haringafslag en het herbouwfonds (ten behoeve van de herbouw van het verenigingsgebouw)
onder ‘Financiën’. Zodra het echter gaat om financiële ondersteuning van reders en
rederijpersoneel, is dit als een taak van Vuurbaak aangemerkt, waardoor stukken betreffende
het Vissersfonds bijvoorbeeld zijn ondergebracht bij ‘financiële ondersteuning van reders en
rederijpersoneel’.111
Er is een afzonderlijke rubriek ‘Centrale uitvoering van personeelstaken’, waaronder met
name de Onderlinge Ziekengeldregeling valt. Stukken betreffende het bemiddelen in
personeelsgeschillen vallen hier evenwel niet onder. In plaats daarvan zijn deze
archiefbescheiden ondergebracht bij ‘Het vertegenwoordigen van reders en rederijpersoneel’,
daar de termen ‘bemiddelen’en ‘vertegenwoordigen’ vrij dicht bij elkaar liggen.112
3.4
Kader en dankwoord
De inventarisatiewerkzaamheden vonden plaats in het kader van de opleiding Voortgezette
Vorming Archiefbeheer (V.V.A.). Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer R.U.O.S.
Spiekerman, adjunct-provinciaal archiefinspecteur in Zuid-Holland, die als mentor optrad in
deze. Daarnaast wil ik ook de docent, de heer G. Timmerman, bedanken voor de door hem
gegeven adviezen en richtlijnen. Tenslotte wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken naar de heer
A. van Zuijlen van het Team Informatiebeheer van de gemeente Katwijk voor zijn
welwillende medewerking tijdens de werkzaamheden en de heer P. de Baar van het Regionaal
Archief Leiden.
4.

Aanwijzingen voor de gebruiker

4.1
Gebruik van de series ingekomen en uitgaande stukken in het hoofdarchief
Over de de algemene opzet van het archief is reeds hiervoor al het een en ander vermeld. Dit
vormt tevens een goede leidraad voor een juist gebruik van de inventaris.
Met betrekking tot het raadplegen van de series ingekomen en uitgaande stukken in het
hoofdarchief (zie inv.nrs. 51-209) kan nog worden opgemerkt dat het aanbeveling verdient
hierbij eerst bijlage I te raadplegen, dat een overzicht laat zien van de op alfabet geordende
onderwerpen. U zoekt hierbij het onderwerp dat betrekking heeft op uw onderzoek en u gaat
daarbij uit van de eerste letter. Vervolgens zoekt u het jaar waaruit u gegevens zoekt op in de
series ingekomen en uitgaande stukken en u kiest daarbij de juiste letter van het alfabet. Deze
worden steeds achter de diverse jaren vermeld. Het bijbehorende inventarisnummer zult u dan
vervolgens moeten raadplegen. Deze methode heeft echter alleen betrekking op de periode
1948-1970. Vóór 1946 werden de ingekomen en uitgaande stukken namelijk alfabetisch
geordend op naam van afzender/geadresseerde en dus niet op onderwerp. Na 1970 ordende de
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Zie inv.nrs. 319.
Inv.nrs. 310-336.
111
Inv.nrs. 422, 423.
112
Inv.nrs. 401-409.
110
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administratie de bescheiden op archiefcode. Deze zijn in de inventaris omgezet in
onderwerpsomschrijvingen.113
Na 1965 eindigt de serie correspondentie op de letter W in plaats van de Z. Laatstgenoemde
letter had namelijk uitsluitend betrekking op de Katwijkse zeehavenplannen. Na genoemd jaar
was dit onderwerp echter niet meer actueel, zodat het laatste onderwerp over de wantvelden
gaat (letter W).
4.2
Openbaarheid en reproductie
Alle archiefbescheiden zijn openbaar. Aan de reproductie van originele bescheiden uit het
archief worden, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken,
geen beperkingen gesteld. Ook krachtens het auteursrecht zijn geen beperkingen.
4.3
Aanvraaginstructie
De stukken kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Informatisering, team
Informatiebeheer van de gemeente Katwijk. U dient daarbij de titel en de periode van het
archief op te geven: Archief van de Katwijkse Rederijvereniging Vuurbaak, (1860)18972001, en de betreffende inventarisnummers.
4.4
Citeerinstructie
Wanneer het onderzoek leidt tot publicatie, dient in de annotatie en verantwoording het
archief tenminste eenmaal volledig te worden vermeld. Daarna kan men volstaan met een
verkorte aanhaling.
Volledig:
Gemeente Katwijk, Team Informatiebeheer, Archief van de Katwijkse Rederijvereniging
Vuurbaak, 1897-2001, inv.nr(s)……
Verkort:
Gemeente Katwijk, Team Informatiebeheer, Rederijvereniging Vuurbaak, inv.nr(s)…..
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Voor wat betreft de jaren 1946 en 1947 geldt dat ook hier een alfabetische ordening op onderwerp is
toegepast. Deze week echter af van de periode na 1947 in welk tijdvak de administratie de stukken min of meer
consequent geordend werd. Er is dan ook vanaf gezien om genoemde jaren in het overzicht te betrekken teneinde
verwarring te voorkomen.
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Bijlage 1. Overzicht van functionarissen van Vuurbaak,
1899-2001
Voorzitters

Naam
F.E. Meerburg
N. Parlevliet
P. Meerburg
C. den Dulk
Dirk Taat
D.F.E. Meerburg
N. Parlevliet jr.
M. Noordenbos

Periode
1899-1911
1911-1917
1917-1932
1932-1935
1935-1950
1951-1966
1966-1985
1985-2001

Secretarissen

Namen
Jan Varkevisser Czn
Werther
P. de Best
C. de Best
J.C.F. de Ridder
W. Dubbelaar
N. Parlevliet Mzn

Periode
1899- ?
? -1915
1915-1918
1918-1938
1938-1944
1945-1975
1975-2001
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Bijlage 2. Verklarende woordenlijst
Boeten – Het repareren van visnetten.
Boetster – Een ‘boetster’ was een vrouw die destijds de netten repareerde welke werden
gebruikt voor de vleetvisserij op haring. Deze werkzaamheid werd vrijwel uitsluitend verricht
door vrouwen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vervaardigden boetsters geen
netten. Deze werden machinaal in fabrieken geproduceerd.
Puf – Generieke benaming voor ondermaatse vis.
Trawlvisserij – Vismethode waarbij met sleepnetten (=netten die over de bodem van de zee
slepen) wordt gevangen. Dit in tegenstelling tot de haring(drijfnet)visserij, waarbij gebruik
wordt gemaakt van drijfnetten.
Victualiën – Mondvoorraad; eten en drinken.
Zootje, braadje – Hoeveelheid vis voor eigen gebruik. Door de reders werd een beperkt deel
van de vangst weggeschonken aan de bemanning.

Bronnen:
Fran Bly, Verklarende vakwoordenlijst van de zee-visscherij, reeks VI nr. 51 van de Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde (Leuven 1931).
www.wikipedia.nl
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Inventaris Rederijvereniging Vuurbaak, 1897-2001
1
1.1
N.B.:

1-18

19-30

31-33

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Vergaderstukken
Voor vergaderingen van het bestuur met de afslagcommissie, zie inv.nr. 400.

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1918-1979.
N.B.:

Met hiaten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1918-1919 maart 5
1919 maart 10-1919 september 10
1919 september 15-1920 april 14
1920 april 23-1922 juli 18
1922 augustus 10-1925 maart 30
1925 april 17-1927 augustus 3
1927 september 15-1929 augustus 6
1929 augustus 16-1930 december 1
1930 december 24-1931 oktober 31
1933-1935
1936-1943
1945-1950
1951-1959
1960-1967
1968-1971
1972-1975
1976
1978-1979

Notulen van de ledenvergaderingen, 1915-2000.
N.B.:

Met hiaten.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1915-1918 mei
1918 juli-1921 april 14
1921 april 23-1923
1939 maart-1939 september
1939 oktober-1943
1945-1950
1951-1959
1960-1967
1968-1971
1972-1975
1976-1977
1978, 1982, 1984, 1997, 1999, 2000

Presentielijsten bestuurs-, leden- en commissievergaderingen,
1934-1978.
N.B.:

Met hiaten

31.
32.
33.

1919-1920
1934-1951
1960-1978
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9 deeltjes en 9
omslagen

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 omslag
4 deeltjes en
8 omslagen
1 deeltje
1 deeltje
1 deeltje
1 deeltje

3 delen

34

Besluitenlijsten bestuurs- en ledenvergaderingen,1977, 2001.

2 stukken

35

Agenda’s van de ledenvergaderingen, 1979, 1985, 2001.

1 omslag

1.2
36-50

Jaarverslagen

Jaarverslagen over 1921-1977.

18 katernen en 23
stukken

N.B. 1: Met hiaten.
N.B. 2: De jaarverslagen over 1921-1935 bevatten alleen beschrijvingen van de
haring- en trawlvisserij.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
--

1921
1923
1925
1927
1930; met bijlage
1931
1934
1935
1945, 1946
1947

3 stukken
2 stukken

2 stukken
2 stukken

2 katernen

N.B.: Zie Nationaal Archief Den Haag, Meerburg’s Noordzeevisserij
en Haringexport, 1823-1974, nummer toegang 3.21.03, inv.nr. 1069.

45.
--

1948
1949, 1950

1 katern

N.B.: Zie Nationaal Archief Den Haag, Meerburg’s Noordzeevisserij
en Haringexport, 1823-1974, nummer toegang 3.21.03, inv.nr. 1069.

46.
47.
--

1951-1960
1961-1966
1967

10 katernen
5 katernen, 1 stuk

N.B.: Zie Nationaal Archief Den Haag, Meerburg’s Noordzeevisserij
en Haringexport, 1823-1974, nummer toegang 3.21.03, inv.nr. 1069.

48.
49.
50.
1.3
51-187

1968-1972
1974-1976
1977; concept.

5 stukken
3 stukken

Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen en uitgaande stukken, 1897-1970.

137
omslagen

N.B. 1: Waar niet wordt vermeld of het om ingekomen dan wel om uitgaande
stukken gaat, betreft het beide categorieën.
N.B. 2: Vanaf 1916 is de correspondentie alfabetisch gerangschikt op afzender/
geadresseerde. De betreffende letters van het alfabet staan vermeld achter
de datering. Vanaf 1946 is men alfabetisch gaan rangschikken op onderwerp. Ook hier zijn de betreffende letters vermeld achter de datering. Zie
voor een nadere toegang op deze serie bijlage I.
N.B. 3: De serie begint eerder dan het stichtingsjaar (1899) van Vuurbaak. Een
verklaring hiervoor is waarschijnlijk gelegen in het gegeven dat het hier
om stukken gaat betreffende de verzekering van vissersbomschuiten:
een taak die later mede door Vuurbaak is waargenomen.

51.
52.
53.

1897-1903
1904-1910
1911-1912; ingekomen stukken.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

1913-1915; ingekomen stukken.
1916, A-Z
1917-1918, A-Z
1919, A-P
1919, R-Z
1920, A-Z
1921, A-Z
1922, A-Z
1923, A-Z
1924, A-Z
1925, A-Z
1926, A-Z
1927, A-Z
1928, A-Z
1929, A-Z
1930, A-Z
1931, A-P
1931, R-T
1931, V-Z
1932, A-H
1932, I-P
1932, R-Z
1933, A-O
1933, P-Z
1934, A-P
1934, R-Z
1935, A-P
1935, R-Z
1936, A-M
1936, N-Z
1937, A-N
1937, O-Z
1938-1940, A-C
1938-1940, D-L
1938-1940, N-P
1938-1940, R
1938-1940, S-Z
1941-1945, A-M
1941-1945, N-Z
1946, A-Z; ingekomen stukken
1946, A-Z; uitgaande stukken
1947, A-P; ingekomen stukken
1947, R-Z; ingekomen stukken
1947, A-Z; uitgaande stukken
1948, A-H
1948, K-R
1948, S-Z
1949, A-L
1949, O-Se
1949, So-Z
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

1950, A-H
1950, K-Ra
1950, Re-T
1950, V-Z
1951, A-H
1951, K-Ra
1951, Re-Z
1952, B-F
1952, H-L
1952, O-Reg
1952, Rep-Z
1953, B-F
1953, H-L
1953, O-R
1953, S-Z
1954, B-K
1954, L-O
1954, P-Se
1954, So-Vic
1954, Vis-Z
1955, B-L
1955, O-Reg
1955, Rep-Se
1955, So-Z
1956, B-L
1956, O-Reg
1956, Rep-Se
1956, So-V
1957, B-L
1957, O-Reg
1957, Rep-S
1957, V-Z
1958, B-K
1958, L-Reg
1958, Rep-Se
1958, So-Z
1959, B-L
1959, O-Reg
1959, Rep-Se
1959, So-W
1960, B-K
1960, L-Reg
1960, Rep-Se
1960, So-Z
1961, A-L
1961, B-K
1961, Rep-Se
1961, So-W
1962, B-K
1962, L-Reg
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154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188-209

1962, Rep-Se
1962, So-W
1963, B-H
1963, I-Reg
1963, Rep-Se
1963, So-W
1964, B-H
1964, K-Reg
1964, Rep-Se
1964, So-Z
1965, C-H
1965, K-Reg
1965, Rep-Se
1965, So-W
1966, C-H
1966, K-Reg
1966, Rep-Se
1966, So-V
1967, C-H
1967, K-R
1967, Se-So
1967, V-W
1968, B-H
1968, K-Reg
1968, Rep-So
1968, V-W
1969, C-H
1969, I-R
1969, Se
1969, So-W
1970, D-H
1970, I-Reg
1970, Rep-Se
1970, So-W

Ingekomen en uitgaande stukken, 1971-1978.

22 omslagen

N.B.:

Geordend op archiefcode. Deze codes zijn hier omgezet in onderwerpsomschrijvingen.

188.
189.
190.

1971; onderwerpen: Uitoefening visserij, regeringsbeleid.
1971; onderwerpen: Loonregelingen, sociale zaken..
1971; onderwerpen: Fiscale zaken, centrale inkopen,
scheepsbenodigdheden, representatie, propaganda.
1971; onderwerpen: Secretariaat, ijsleveranties,
haringafslag.
1972; onderwerpen: Uitoefening visserij.
1972; onderwerpen: Regeringsbeleid, loonregelingen.
1972; onderwerpen: Sociale zaken, fiscale zaken, centrale
inkopen, representatie, propaganda.
1972; onderwerpen: Secretariaat, kascommissie,
ijsleveranties, radiocommunicatie, haringafslag.

191.
192.
193.
194.
195.
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196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

208.
209.
1.4
210-216

Ledenbrieven

Ledenbrieven, 1946-1975.

6 pakken, 1
omslag

N.B.:

Met overzichten per jaar (uitgezonderd 1975).

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

1946-1949
1950-1953
1954-1960
1961-1966
1967-1969
1970-1972
1973-1975

1.5
217

1973; onderwerpen: Uitoefening visserij, koeling,
regeringsbeleid, loonregelingen.
1973; onderwerpen: Sociale zaken.
1973; onderwerpen: Fiscale zaken, centrale inkopen,
representatie, propaganda.
1973; onderwerpen: Secretariaat, ijsleveranties,
radiocommunicatie, haringafslag.
1974; onderwerpen: Uitoefening visserij, regeringsbeleid.
1974; onderwerpen: Loonregelingen, sociale zaken.
1974; onderwerpen: Fiscale zaken, centrale inkopen,
representatie, propaganda, secretariaat.
1974; onderwerpen: Haringafslag.
1975; onderwerpen: Uitoefening visserij, regeringsbeleid.
1975; onderwerpen: Loonregelingen, sociale zaken,
centrale inkopen, representatie, propaganda.
1975; onderwerpen: Secretariaat, kascommissie,
ijsleveranties, radiocommunicatie, haringafslag.
1976; onderwerpen: Uitoefening visserij, regeringsbeleid,
loonregelingen, sociale zaken, centrale inkopen,
representatie, propaganda, secretariaat, haringafslag.
1977; onderwerpen: Regeringsbeleid.
1978; onderwerpen: Regeringsbeleid, representatie.

1 omslag

Inventarissen

Inventaris van stukken behorende tot het archief van het vuurbaken,
z.j.
1 katern
N.B. 1: Bevat beschrijvingen van stukken uit 1750-1792, 1809-1817.
N.B. 2: Zie voor het archief van de vuurtoren: Nationaal Archief, archief van
de Katwijkse Vuurbaak (1760-1818), 3.17.08.
N.B. 3: Een reden voor de aanwezigheid van dit stuk in het archief van Vuurbaak
zou gelegen kunnen zijn in het gegeven dat de vuurtoren voorheen
eigendom van de rederijvereniging was. Toen deze werd verkocht aan de
gemeente Katwijk zullen ook de stukken betreffende de vuurtoren zijn
overgedragen, bij welke overdracht Vuurbaak zelf een inventaris van deze
stukken heeft gehouden.
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2

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE
ONDERWERPEN

2.1

Organisme

2.1.1

Instelling, ontwikkeling, opheffing

218

Stukken betreffende de oprichting van Vuurbaak, 1899.

219-223

Statuten en huishoudelijke reglementen en stukken betreffende
het wijzigen daarvan, 1909, [1928], 1951, 1956, 1972, 1973.
219.
220.
221.
222.
223.

1909; alleen statuten.
[1928]; alleen statuten.
1951
1956
1972, 1973

1 omslag

3 omslagen en twee
katernen
1 katern
1 katern

224

Stukken betreffende het vieren van het zestigjarig bestaan, 1959. 1 omslag

225

Overzicht houdende verdeling van taken onder de bestuursleden
na 1 mei 1975; concept.
1 stuk

226-227

Stukken betreffende het liquideren van de vereniging, 1943,
2000-2002.
226. 1943
227. 2000-2002
2.1.2
N.B.:

2 omslagen

Instellingen en bedrijven
Zie voor verdere stukken betreffende het koelhuis onder gedeponeerde
archieven.

228

Stukken betreffende de oprichting van een centraal koelhuis voor
het koelen en diepvriezen van vis, 1936, 1937.
1 omslag

229

Urgentieverklaring opgesteld door Vuurbaak en gericht aan het
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk
betreffende de noodzaak van uitbreiding van de koel- en vriesgelegenheid door NV Koelhuis Katwijk, 1962; afschrift.
1 stuk

230

Lijst van aandeelhouders van de N.V. Koelhuis Katwijk, 1968.
2.1.3

231

Bestuur

Stukken betreffende het benoemen en aftreden van bestuursleden,
1910-1972.
1 omslag
N.B.:

232

1 stuk

Met hiaten.

Rooster van aftreden van leden van het bestuur over 1903-1940.
N.B.:

Opgemaakt 1921.
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1 katern

2.1.4
233

Lidmaatschap

Register van aangesloten reders met datum van opzegging over
1919-1931.

1 katern

234

Ledenoverzichten, 1941, 1946, 1947, 1978 en z.j.

1 omslag

235

Brief van F.E. Meerburg waarin deze mededeelt gaarne het
erelidmaatschap te aanvaarden, 1911.

1 stuk

236

2.1.5

Eigendom en bezit

2.1.5.1

Roerende goederen

Overeenkomst met de firma E. Terwindt te Nijmegen betreffende
de aankoop van een sleepbak, 1949.
1 stuk
2.1.5.2
N.B.:

Onroerende goederen
Zie voor exploitatierekeningen Wantveld en verenigingsgebouw inv.nrs.
326-334.

2.1.5.2.1

Verenigingsgebouw

237

Brieven van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Katwijk betreffende het verlenen van medewerking bij de
totstandkoming van een visafslaggebouw aan het Prins Hendrikkanaal, 1911.
2 stukken

238.

Rapport van de commissie aangesteld ter bestudering van de
mogelijkheid de afslagen te houden in een pand aan het Prins
Hendrikkanaal, 1934; met twee bijlagen.

3 stukken

Waekhuisje annex rederijlokaal aan de Van Wassenaerkade,
1899-1946
239

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Katwijk met verzoek het verkooplokaal te mogen gebruiken
voor eventuele verkiezingen van leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer, 1901.
1 stuk

240

Hypotheekakte ten laste van Vuurbaak en ten behoeve van het
Vissersfonds ter grootte van f 3200,-, onder verband van de vuurtoren te Katwijk aan Zee (kadastraal genummerd sectie A, 1512),
het wachthuis en verkooplokaal (sectie A, nrs. 6912 en 7445) en het
waakhuis (sectie A, nr. 7134), 1902; met borderel van inschrijving
bij het Kantoor van Hypotheken te Leiden.
1 stuk
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241

Brief van de burgemeester van Katwijk waarin mededeling wordt
gedaan van de stopzetting van de huurvergoeding van het
verenigingsgebouw aan de Van Wassenaerkade in verband met
afbraak hiervan door de Duitsers, 1944; met bijlage betreffende
het regelen van de onteigening van panden in verband met evacuatie,
1942.
2 stukken

242

Stukken betreffende het innen van gelden bij het Commissariaat
voor Oorlogsschade te ’s-Gravenhage wegens afbraak van het
verenigingsgebouw aan de Van Wassenaerkade door de Duitsers
in de Tweede Wereldoorlog, 1946.
1 omslag
Diverse tijdelijke onderkomens, 1946-1952

243

Stukken betreffende het huren van het VVV-gebouw aan de
Badstraat ten behoeve van het onderbrengen van het secretariaat,
1946.
2 stukken

244

Stukken betreffende het huren van de achterzaal van de Ambachtstekenschool voor het houden van visafslagen, 1946-1947.
1 omslag

245

Stukken betreffende het huisvesten van de afslag in een barak aan
het Prins Hendrikkanaal en op de bovenverdieping van de te bouwen
centrale brandweergarage op het geprojecteerde Remiseplein,
1947, 1949, 1950.
1 omslag
N.B.:

Genoemde plannen zijn niet doorgegaan.

246

Overeenkomst met de firma Gebroeders Haasnoot te Katwijk
betreffende de huur van een zaal zich bevindende op het adres
Dwarsstraat 2 te Katwijk aan Zee voor het houden van afslagen,
vergaderingen en het doen plaatsvinden van keuringen van
schepelingen, 1949.
1 stuk

247

Stukken betreffende het huren van de Gereformeerde Kerk te
Katwijk aan Zee van het gebouw Irene aan de Baljuwstraat aldaar
voor gebruik als veilinggebouw, 1950, 1952.
1 omslag
Het nieuwe verenigingsgebouw aan de Prins Hendrikkade,
1948-2000

248

Stukken betreffende het onderbrengen van het verenigingsgebouw
in een barak of loods op een perceel aan de Prins Hendrikkade, hoek
Hans van der Hoevenstraat, in huur van de fa. J. v. Beelen, 1948;
met 2 tekeningen.
1 omslag
N.B.:

249-255

Genoemde plannen zijn niet doorgegaan.

Stukken betreffende de herbouw van het verenigingsgebouw,
1950-1955.
N.B.:

Zie voor het fonds ten behoeve van de wederopbouw van het
verenigingsgebouw inv.nrs. 319.

249.

Voorbereiding, 1950-1951.

40

6 omslagen, 1 stuk

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256

Aankoop diverse percelen grond, 1950-1952.
Herbouw, 1951-1952.
Inrichting, 1952; met 1 tekening.
Opening en ingebruikneming, 1952.
Huisnummering, 1952.
1 stuk
Regeling herbouw met C. Kleen-van den Brink, 1952-1955.

Hypotheekakte groot f 30.000,- ten laste van Vuurbaak en ten
voordele van stichting Rayon Pensioenfonds onder verband
van het veilinggebouw aan de Prins Hendrikkade, 1952; met
getuigschrift van bezwaring en uittreksel uit de perceelsgewijze
kadastrale legger.

1 omslag

257

Stukken betreffende het aanbrengen van een muurschildering in de
vergaderzaal van het verenigingsgebouw, 1955-1958.
1 omslag

258

Tekeningen van plattegronden van de begane grond en eerste verdieping van het verenigingsgebouw, 1990; fotokopieën.
2 stukken

259

Stukken betreffende de sloop van het verenigingsgebouw en de
verkoop van de grond aan Aannemerscombinatie Katwijk BV,
1999-2000.
2.1.5.2.2

260

Kantine naast verenigingsgebouw

Stukken betreffende de bouw van een kantine naast het verenigingsgebouw aan de Prins Hendrikkade, 1958; met 3 tekeningen.
1 omslag
N.B.

Het is onduidelijk of deze plannen zijn uitgevoerd.

2.1.5.2.3
261

1 omslag

Vuurtoren en omliggende percelen

Brief betreffende de verhuur van de vuurtoren aan de Militaire
Kustwacht, 1915.

1 stuk

262

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Katwijk, waarin deze de bereidheid uitspreekt een stuk
grond rondom de vuurtoren te verkopen, zodat deze onbebouwd
kan blijven, 1928.
1 stuk

263

Stukken betreffende het ruilen van grond bij de vuurtoren met de
gemeente Katwijk, 1928.
1 omslag

264

Brieven van de Marine Kustwacht te Amsterdam betreffende het
verhuren van de vuurtoren aan het Departement van Marine voor
een periode van drie en een half jaar, 1928.
1 omslag
2.1.5.2.4
N.B.:

Klaphuis aan de Van Wassenaerkade

Het Klaphuis, ook wel de Grot of het Kabinet genoemd, was een ruimte
die zich onder een duintje bevond aan de huidige Boulevard (vóór de
Tweede Wereldoorlog nog Van Wassenaerkade genoemd). Het diende
aanvankelijk als uitkijkpost voor aankomende schepen op zee.

41

265

Stukken betreffende de verplaatsing van de klaploods aan de Van
Wassenaerkade naar een perceel gemeentegrond aan de Prins
Hendrikkade, 1910.
1 omslag

266

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Katwijk met verzoek om de grot aan de Van Wassenaerkade aan de gemeente over te dragen, zodat deze daarin een toiletgelegenheid kan verwezenlijken, 1911.
1 stuk

267

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Katwijk waarin wordt bericht dat de gemeenteraad heeft
besloten tot aankoop over te gaan van de aan Vuurbaak toebehorende
grot aan de Van Wassenaerkade, 1911.
1 stuk
2.1.5.2.5

Beheer van de wantvelden

268

Brief van N. Haasnoot met voorwaarden voor het gemeenschappelijk
huren van duingronden ten behoeve van het drogen en prepareren
van netten, 1902.
1 stuk

269-273

Stukken betreffende het huren van duingronden ten behoeve van
het drogen van netten, 1902-1969; met 3 kaarten.
3 omslagen, 2 stukken
N.B.:

Met hiaten.

269.

Van de Registratie der Domeinen te Noordwijk, 1902-1903,
1914, 1925-1928, 1933-1944, 1949-1951; met 3 kaarten.
Van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1903, 1925,
1932-1949, 1964-1969.
Van Izak Schaddé van Dooren, 1929.
1 stuk
Van de weduwe J. van Duijvenbode te Katwijk, 1949.
1 stuk
Van de gemeente Katwijk, 1949, 1951.

270.
271.
272.
273.
274

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Katwijk met verzoek tot ontbinding over te gaan van het
lopende erfpachtcontract met het Rijk betreffende een stuk domeingrond in verband met de wens van de gemeente om daar een weg
aan te leggen, 1903.
1 stuk

275

Brief van de heer Parlevliet met verzoek afstand te doen van
de huur van het gedeelte duingrond wat door de Domeinen aan hem
is verkocht, 1905.
1 stuk

276

Stukken betreffende het onderhoud van het Wantveld en het storten
van vuil aldaar, 1905-1951.
1 omslag

277

Brief van de Nederlandse Bell-Telefoon Maatschappij met verzoek
enige palen te mogen stellen op grond toebehorende aan het
Hoogheemraadschap van Rijnland, waarvan Vuurbaak huurster is,
1907.
1 stuk

42

278

Brief van het Gemeentelijk Steuncomité te Katwijk met verzoek
of het mogelijk is graafwerkzaamheden in de duinen uit te voeren,
teneinde deze geschikt te maken voor gebruik als wantveld bij wijze
van werkverruimingsproject, 1915.
1 stuk
N.B.:

279-280

Stukken betreffende het in gebruik geven van stukken duingrond,
1918-1962.
2 omslagen
N.B.:

Met hiaten.

279.

Aan het Vijftiende Regiment Infanterie, derde Bataljon,
en de Koninklijke Landmacht ten behoeve van gebruik
als militair oefenterrein, 1918, 1954.
Aan de handelsvennootschap onder de firma J. en J. Schaap
ten behoeve van het grazen van vee, 1961-1962.

280.

281

Het is onduidelijk of deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Schetskaartje van enige huizen en percelen op de hoek van de
Boulevard en de Tooropstraat en van een deel van het Wantveld,
circa 1924.
1 stuk
N.B.:

Het is onduidelijk vanuit welk kader dit kaartje is opgemaakt.

282

Brief van de Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingen
Verkeer te Katwijk aan Zee met verzoek een deel van het Wantveld
te mogen aanwenden voor de aanleg van een tennisbaan, 1926; met
afwijzende beschikking van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
1927.
2 stukken

283

Vergunning verleend door Dijkgraaf en Hoogheemraden van
Rijnland tot het planten van helm in de zeereep of elders in de
duinen, 1927; afschrift.

1 stuk

284

Stukken betreffende het verlenen van een vergunning door Dijkgraaf
en Hoogheemraden van Rijnland aan de Vereniging tot Bestrijding
van Tuberculose voor het hebben van een tent op het Wantveld
met daarheen leidend plankier en het hebben van een deur in de
afscheiding van de eigendommen van het Hoogheemraadschap,
1927, 1928, 1934; met afschrift van een verklaring van geen bezwaar
van Vuurbaak, ca. 1934.
1 omslag

285

Vergunning verleend door het kantoor van de Registratie der Domeinen
te Noordwijk tot het planten van helm in de vrije staatsduinen ten
oosten van het kanaal van de Leidse Duinwater Maatschappij en
ten westen van de Wassenaarseweg, 1929.
1 stuk

286

Vergunning verleend door de Inspectie der Domeinen te ‘s-Gravenhage
om een strook staatsduin onder de gemeente Katwijk ten noordoosten
van het Uitwateringskanaal af te graven teneinde deze geschikt te
maken voor gebruik als wantveld, 1938.
1 stuk

43

287

Brief van de commandant van de Vierde Reserve Grenscompagnie
met verzoek een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het
uitvoeren van graafwerkzaamheden in de duinen ten zuiden van de
binnensluizen te Katwijk ten behoeve van het inrichten van
gevechtsopstellingen, 1939; met brief van Vuurbaak waarin
toestemming wordt verleend, 1939.
2 stukken

288

Stukken betreffende het afstaan van een gedeelte van het Wantveld
aan de Duitsers en het innen van vergoedingen daarvoor,
1944, 1952.
1 omslag

289

Stukken betreffende het herstellen van in de oorlog aan het Wantveld
toegebrachte schade en het innen van vergoedingen daarvoor bij
de Schade Enquête Commissie en de Rijksdienst voor Landbouwherstel, 1946-1948.
1 omslag

290

Stukken betreffende de egalisatie van het Wantveld, 1949-1952;
met 1 kaart.
1 omslag

291

Stukken betreffende de onttrekking door het Hoogheemraadschap van
Rijnland van aan Vuurbaak verhuurde gronden ten behoeve van
de bouw van een nieuw gemaal, 1951.
1 omslag

292

Huurovereenkomst met de NV Aannemingsmaatschappij Duraco
te ‘s-Gravenhage, waarin deze in huur verklaart aan te nemen een
perceel duinterrein ten noorden van het Uitwateringskanaal ten
behoeve van de afvoer van het uit genoemd kanaal opgebaggerde
zand, 1955.
1 stuk

293

Stukken betreffende de verhuur aan de NV Sociëteit voor Chemische
Industrie Katwijk van een gedeelte duinterrein gelegen ten noorden
van het Uitwateringskanaal ten behoeve van de opslag van cacaoafvalkalk, 1957-1960.
1 omslag

294

Stukken betreffende het afstand doen van de huur van een gedeelte
duingrond ten behoeve van de aanleg van een campingpark door de
gemeente Katwijk aldaar, 1959; met 3 kaarten.
1 omslag

295

Brief van het Hoogheemraadschap van Rijnland met verzoek om
toestemming voor het onttrekken van een strook grond aan de huur
ten behoeve van de uitbreiding van bushalteplaatsen aan de Rijnmond
ter hoogte van de Visserijschool door de gemeente, 1960; met brief
van Vuurbaak waarin toestemming wordt verleend, 1960.
2 stukken

296

Stukken betreffende de onttrekking door het Hoogheemraadschap
Van Rijnland van aan Vuurbaak verhuurde gronden in het Noordelijk
Wantveld ten behoeve van de aanleg van een weg door de gemeente,
1961.
1 omslag

44

2.1.5.2.6
297

Diverse percelen aan het Prins Hendrikkanaal

Overeenkomst met de gemeente Katwijk betreffende het huren van
een perceel grond, gelegen op de hoek van het Prins Hendrikkanaal
en het Uitwateringskanaal ten behoeve van de opslag van ballastblokken, 1953; met brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk betreffende de beëindiging van de
huur, 1955; met 2 kaarten.
1 omslag
2.1.6
N.B.:

2.1.6.1

Personeel
De centrale uitvoering van personeelstaken van de reders valt onder
de taakstelling. Dit betreft alleen het rederijpersoneel, dus niet het
personeel dat in gemeenschappelijke dienst was of in dienst van
Vuurbaak. Laatstgenoemde categorie is hier ondergebracht.

Visafslager

298

Stukken betreffende benoeming en ontslag van een visafslager en
een naschrijver, 1901.
1 omslag

299

Brief gericht aan J. Haasnoot Pzn betreffende zijn bezoldiging als
haringafslager, 1946.
1 stuk
2.1.6.2

Wakers

N.B. 1: De zogenaamde Bewakingsdienst moest zorgdragen voor de bewaking
van Katwijkse schepen in Katwijk en in IJmuiden.
N.B. 2: Voor exploitatierekeningen zie inv.nrs. 326-334.

300

Stukken betreffende het verbeteren van het functioneren van de
bewakingsdienst te IJmuiden, 1953.

1 omslag

301

Stukken betreffende de behandeling van een verzoek van de wakers te
IJmuiden om loonsverhoging, 1956.
2 stukken

302

Brief aan de deelnemers van de bewakingsdienst betreffende het
afnemende belang hiervan, 1963; doorslag.
1 stuk
2.1.6.3

303

Overig personeel

Brief van de voerlieden te Katwijk aan Zee met verzoek om
verhoging van het loon voor het slepen van bomschuiten op het
strand, [1903].

1 stuk

304

Personeelsstaten van de losarbeiders aan het Prins Hendrikkanaal,
[1950].
1 omslag

305

Getuigschrift betreffende het dienstverband van mw. J.M. van der
Kwartel, gedurende 1955-1959 werkzaam als secretaresse, 1960;
doorslag.
1 stuk

45

306

Stukken betreffende de herziening van het te betalen tarief aan
Krijn van Duijvenbode in verband met zijn werkzaamheden aan
de Katwijkse afslag als ophaler en naschrijver, 1960.
1 omslag
2.1.7

307

308

Stukken betreffende de invoering van de Universele Decimale
Classificatie bij Vuurbaak, 1948.

2 stukken

Plan van ordening voor het archief, 1952; afschrift 1961.

1 stuk.

2.1.8
309

Archiefbeheer en registratuur

Secretariaat

Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan J. Poortman
te Maassluis over omgekomen vissers in de Eerste Wereldoorlog,
1951.
1 omslag
2.1.9

Financiën

2.1.9.1

Geldleningen door het orgaan aangegaan

310

Overeenkomst aangegaan met het Vissersfonds betreffende het lenen
van f 2350,- tegen 4% rente, 1904.
1 stuk

311

Brief waarin het Vissersfonds mededeelt dat besloten is een bedrag
van f 3.200,- ter beschikking te stellen tegen 4% rente, 1911.
1 stuk
2.1.9.2

Gelden aan het orgaan verschuldigd

312

Stukken betreffende het terugvorderen van de regering van gelden
verkregen door heffingen op de visserij gedurende de Eerste
Wereldoorlog, 1922, 1925.
1 omslag

313

Schuldbekentenissen ten laste van Jan Admiraal Thzoon te Noordwijk
en ten gunste van Vuurbaak ter zake van aan de eerstgenoemde partij
op de afslag verkochte vis, 1963-1967.
1 omslag

314

Overeenkomsten met B. den Dulk Rokerij en Haringgroothandel N.V.
waarin deze zich verbindt ter zake van gedane haringleveranties
of uit welke hoofde ook, zijn tegenwoordige en in de toekomst te
verwerven onroerende goederen niet te zullen vervreemden of
bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten dan
alleen ten voordele van Vuurbaak, 1964, 1965.
1 omslag
2.1.9.3

315

Innen van gelden namens de reders

Hypotheekakte ten laste van B. den Dulk Rokerij en Haringgroothandel N.V. en ten voordele van diverse reders ter zake van gedane
haringleveranties aan eerstgenoemde partij, 1965; concept.
1 stuk

46

2.1.9.4

Omslagen en belastingen

316

Stukken betreffende de vaststelling van de contributie over 1941-1945;
met overzichten van aan de Kriegsmarine verkochte schepen, 1940-1942.
1 omslag

317

Overeenkomst met de aanvoerders van haring op de Katwijkse afslag
betreffende de wijze waarop het gebruik van de afslag in rekening
gebracht moet worden in het kader van de uitvoering van de nieuwe
Wet op de Omzetbelasting, 1969.
1 stuk
2.1.9.5

Fondsen

318

Stukken betreffende het meewerken aan de vorming van een fonds
met als doel praktische proefnemingen op het gebied van verduurzaming of verbetering van netten, touwwerk en andere visserijmaterialen te bevorderen, 1926.
1 omslag

319

Stukken betreffende het regelen en het uitkeren van de rechten van
nieuwe en uittredende leden van Vuurbaak ten aanzien van in de
jaren 1946-1949 bijeengebrachte gelden voor het opnieuw stichten
van een verenigingsgebouw, 1950, 1955, 1968, 1975, 1976, 1978.
1 omslag

320

Overeenkomst met de deelnemende rederijen betreffende de vorming
van een fonds ter compensatie van door reders geleden schade door
stakingsacties in de periode 1964 januari 1 – 1964 februari 21.
1 stuk

321

Besluit betreffende het hoofdelijk boeken per lid van de vereniging
van in het reservefonds van de haringafslag gestorte bedragen, 1972.
1 stuk

322

Reglement voor het Reservefonds van de Haringafslag, ca. 1976. 1 stuk

323

Stukken betreffende het uitkeren van het Fonds Haringafslag,
het kapitaal en de opbrengst van de verkoop van onroerend goed
wegens liquidatie van Vuurbaak, 2000-2001; met retroacta
1981-1997.
1 omslag
2.1.9.6

324

Begrotingen, balansen en verlies- en winstrekeningen

Overzichten van de inkomsten en uitgaven over 1922-1926.
N.B.:

1 omslag

1923 ontbreekt.

325

Kasboekje over 1926-1940.

1 deel

326-334

Balansen en verlies- en winstrekeningen over 1945-2002.

20 katernen en 15
stukken

N.B. 1: Met hiaten.
N.B. 2: Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
N.B. 3: Balansen over 1945 en 1946 zijn opgenomen in de betreffende jaar-

47

verslagen.

--

1945, 1946

326.

1947-1954

N.B.: Zie inv.nr. 44

8 stukken

N.B.: Over 1948 alleen toelichting aanwezig. Voor de balans zie
inv.nr. 335.

327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.

1955
1956
1957
1958-1959
1960-1975
1976
1977
1982-2002

1 stuk
1 stuk
1 stuk

4 stukken

335

Accountantsrapport uitgebracht door De Tombe, Demenint & Co
over het boekjaar 1948.
1 stuk

336

Begroting voor het jaar 1949; concept.
2.1.10
N.B.:

337

1 stuk

Financiële en materiële steun
Voor financiële steun aan reders en rederijpersoneel zie inv.nrs. 416-427.

Stukken betreffende het verlenen van assistentie aan de door de
watersnoodramp getroffen gebieden in Zeeland, 1953.
2.2

Taakuitvoering

2.2.1

Uitoefening van de visserij

1 omslag

338

Stukken betreffende het aanwijzen van gebieden waarin het gevaarlijk is om te vissen in verband met de aanwezigheid van mijnen,
1917-1919.
1 omslag

339

Brief van de Katwijkse Schippersvereniging met verzoek om aan de
Nederlandse regering geen algeheel aanvoerverbod voor puf voor te
stellen vanwege de betekenis hiervan voor de plaatselijke visserij,
1931; met beantwoordend schrijven van Vuurbaak.
2 stukken

340

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de Nederlandse Vereniging van Belanghebbenden bij de Schar- en Scholvisserij voor het opheffen van een verbod door de Nederlandse
regering om in de Noordzee op puf te vissen, 1938, 1939.
1 omslag

48

2. Het Prins Hendrikkanaal, waar een deel van de visserijactiviteiten plaatsvond, gezien vanuit het westen,
ca. 1915. Coll. Katwijks Museum.

49

2.1.1.1
N.B.:

Bestrijding haringworm
De haringworm (ook wel nematode genoemd) bevond zich in de buik
van de haring en was schadelijk voor de consument.

341

Brief van Werkspoor-Amsterdam NV betreffende de bestrijding
van de haringworm door invriezen, 1968.
1 stuk

342

Stukken betreffende het deelnemen aan de Werkgroep Bestrijding
Haringworm, 1968.
1 omslag
2.1.1.2

343

Binnenlands vervoer

Stukken betreffende het doen van voorstellen tot verbetering van
de vaartverbinding tussen Katwijk en IJmuiden, 1899-1925, 1952.
1 omslag
N.B.:

Zie ook de archieven van de gemeente Katwijk, 1656-1931, inv.nrs.
1970-1974.

344

Brief waarin mededeling wordt gedaan van de oprichting van een
motorschippersvereniging onder de naam van Katwijks Welvaren,
1912.
1 stuk

345

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Katwijk met verzoek de eigen mening kenbaar te maken
ten aanzien van de door het gemeentebestuur gewijzigde plannen van
Gedeputeerde Staten betreffende de aanleg van een berghaven te
Katwijk, 1913.
1 stuk

346

Notulen van de Vrachtencommissie, 1918-1919.

347

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van een berghaven, 1921, 1925; met 1 schetskaart.
1 omslag

348

Stukken betreffende het meebeslissen met betrekking tot de
doorvaarthoogte van de nieuwe brug over het Oegstgeester
Kanaal ter hoogte van het zogenaamde Groene Kerkje, 1929, 1931.
1 omslag

349

Brief van de Katwijkse Schippersvereniging waarin mededeling wordt
gedaan van de oprichting van deze vereniging, met verzoek lopende
geschillen met de Katwijkse schippers kenbaar te maken, 1931. 1 stuk

350

Stukken betreffende het meewerken aan de verbreding van de
doorvaartwijdte van de Marebrug te Leiden, 1954.

351

1 deeltje

1 omslag

Vergunningen voor het vervoeren van goederen in het binnenland
als bedoeld in de artikelen 32 en 33 van de Wet Goederenvervoer
Binnenscheepvaart, verleend door de Rijksverkeersinspectie district
Zuid-Holland, 1954-1963.
1 pak
N.B.:

Met hiaat.

50

352

Stukken betreffende het meebeslissen bij de plannen van de gemeente
Katwijk tot demping van het Prins Hendrikkanaal en het vervangen van
de riolering in de Prins Hendrikkade, 1974-1975; met 2 tekeningen.
1 omslag

353

Brief gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Katwijk met bezwaren naar aanleiding van de plannen
van de gemeente om in de Berghaven een jachthaven aan te leggen,
1975; doorslag; met 2 kaarten.
1 omslag

354

Brieven gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Katwijk houdende bezwaren naar aanleiding van
het dempen van een gedeelte van het Prins Hendrikkanaal, 1977
1 omslag
2.1.1.3

Centrale inkoop van scheepsbenodigdheden en
brandstoffen

355

Overzichten verbruikte victualiën, 1903-1905; overzichten inkomsten
en uitgaven Vissersfonds over 1903-1917.
1 deeltje

356

Stukken betreffende het regelen van de verstrekking van proviand
aan de Katwijkse vloot, 1917, 1918.
1 omslag

357

Brief gericht aan D. Ouwehand Azn., D. Parlevliet Lzn. en Joh.
Schoonenberg Azn. waarin deze als leden worden aangewezen
in de nieuw ingestelde victualiëncommissie, 1948; doorslag.
1 stuk

358

Notulen van de eerste vergadering van de victualiëncommissie,
1949.

1 stuk

Overeenkomst met de leden betreffende de gemeenschappelijke
inkoop van gasolie, 1950; met aanhangsel, 1960.

2 stukken

359

360

Overeenkomst met NV Internationale Navigatie Apparaten (INA)
te Amsterdam betreffende het uit naam van INA invorderen van
huursommen van aan de rederijen verhuurde navigatie-apparaten
voor de termijn van een jaar, [1960]; met nadere overeenkomst
voor de periode 1962 mei 1-1962 september 30.
2 stukken
2.1.1.4

361

Import en export van vis

Stukken betreffende het doen van voorstellen aan de Nederlandse
regering tot het nemen van maatregelen tegen de door het buitenland
ingestelde handelsbeperkingen op het gebied van im- en export van
zeevis, 1931-1934.
1 omslag

51

2.1.1.5

Lossen van vis in IJmuiden

362

Brief van de Koninklijke Marechaussee te IJmuiden met verzoek
om het wegschenken van vis aan de lossers te IJmuiden te verbieden
en in plaats daarvan een geldelijke beloning te geven, 1927.
1 stuk

363

Stukken betreffende het beperken van de verstrekking van zoodjes
vis aan vislossers te IJmuiden, 1949.
1 omslag

364

Stukken betreffende de vermindering van service door het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden aan de visserijvloot aldaar door de
invoering van de vijfdaagse werkweek en het zoeken van een oplossing daarvoor, 1960, 1961.
1 omslag
2.1.1.6

Vloot

N.B. 1: Voor overzichten van verzekerde schepen in de periode 1897-1910, zie
inv.nrs. 51, 52.
N.B. 2: Voor overzichten van vergane schepen in de Eerste Wereldoorlog, zie
inv.nrs. 309, 427.

365

Overeenkomst met de Rederijvereniging voor de Nederlandse
Haringvisserij betreffende het uitvaren van schepen ter haringdrijfnetvisserij voor het tijdvak 1940 mei-1940 juli.
1 stuk

366

Stukken betreffende het vorderen van schepen door de Duitsers,
1940-1942.
1 omslag

--

Overzichten van aan de Kriegsmarine verkochte schepen, 1940-1942.
N.B.:

--

Zie inv.nr. 316.

Lijsten van schepen welke zijn verongelukt of vermist over het tijdvak 1940-1943; overzicht van de visserijvloot over 1940-1943.
N.B.:

Zie inv.nr. 373.

367

Vergelijkend overzicht van de omvang van de Katwijkse vissersvloot over 1940-1949.
1 stuk

368

Stukken betreffende het demagnetiseren van vissersschepen in
verband met magnetische mijnen in de Noordzee, 1945, 1948,
1949.

369

Stukken betreffende het herstel van de vissersvloot, 1946, 1948,
1949, 1954, 1960.
1 omslag
2.2.2
N.B.:

2.2.2.1
370

1 omslag

Centrale uitvoering van personeelstaken
Voor bemiddeling in personeelsgeschillen zie inv.nrs. 403-409.

Arbeidsomstandigheden

Stukken betreffende het verbeteren van toiletten en schuilgelegen-

52

heden voor degenen die op het Wantveld werkzaamheden aan de
netten verrichten, 1954.
2 stukken
2.2.2.2

Onderlinge Ziekengeldregeling en inschakeling bij
uitvoering Ziektewet

N.B. 1: De Onderlinge Ziekengeldregeling werd in de jaren twintig in het leven
geroepen voor het personeel van de reders en in 1967 opgeheven.
Vuurbaak bleef daarna tot 1970 nog wel betrokken bij de uitvoering van
de landelijke Ziektewet.
N.B. 2: Voor exploitatierekeningen zie inv.nrs. 326-334.

371

Overeenkomsten met de reders betreffende deelneming aan de
onderlinge verzekering tegen de kosten voortvloeiende uit
verpleging in het buitenland, 1926-1928.

1 omslag

372

Contracten met de deelnemende rederijen betreffende aansluiting
bij de Onderlinge Ziekengeldregeling voor 1930, 1931, 1935, 1936,
1940, 1943, 1949, 1953, 1957, 1961, 1967.
1 omslag

373

Besommingen te IJmuiden van onder meer Katwijkse schepen, opgemaakt door Arie van der Veer te Santpoort ter vaststelling van de
door de reders af te dragen ziekengelden, 1943; met verslag over de
visserij vanuit IJmuiden over 1943; lijst van schepen welke zijn verongelukt of vermist over het tijdvak 1940-1943; overzicht van de
Nederlandse visserijvloot over 1940-1943.
1 omslag

374

Brieven aan de leden met lijsten van bij het arbeidsbureau te Leiden
ingeschreven werkloze opvarenden, 1967-1968.
1 omslag

375

Stukken betreffende de beëindiging van de inschakeling bij de
uitvoering van de Ziektewet, 1970.
2.2.2.3

Opstellen loonlijsten en loonregelingen

2.2.2.3.1

Bemanning

1 omslag

376

Brieven van de Commissie tot Onderzoek Loonregeling met voorstellen voor een loonregeling voor de trawlvisserij, 1909.
1 omslag

377

Overeenkomst tussen de Katwijkse reders betreffende het aannemen
van bemanning voor het jaar 1916.
1 stuk

378

Loonregeling voor de trawlvisserij voor 1921.

379

Loonregelingen voor de bemanning van een zeillogger voor 1923,
1924, 1927.
1 omslag

380

Loonregeling voor de bemanning van een motorlogger voor 1926,
1929.
2 stukken

53

1 stuk

3. Contract voor de Onderlinge Ziekengeldregeling voor het jaar 1953, ondertekend door de deelnemende
rederijen. Inv.nr. 372.

54

381

Loonregelingen vastgesteld door de Redersvereniging voor de
Nederlandse Haringvisserij voor de Katwijkse haring- en trawlvisserij
voor 1930, 1931/1932, 1936, 1938, 1941.
1 omslag
2.2.2.3.2

Boetsters en damwerkers

382

Loonlijsten voor boetsters en damwerkers vastgesteld in de ledenvergadering voor 1919, 1920, 1921, 1933 en 1935.
1 omslag

383

Brieven van de Katwijkse boetsters met verzoek om een loonsverhoging, 1925; met afwijzende reactie van Vuurbaak.

1 omslag

384-385

Collectieve arbeidsovereenkomsten voor boetsters overeengekomen
met de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale en de Centrale Bond van
Werknemers in het Transportbedrijf voor 1952-1955.
2 stukken
384. 1952; concept.
385. 1953-1955; afschrift.

386

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor boetsters overeengekomen
met de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale en de Centrale voor
Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij voor 1956/1957.
1 stuk
2.2.2.3.3

Kuipers en haringpakkers

387

Loonlijst voor kuipers, vastgesteld door de Katwijkse Vereniging
van Haringhandelaren en de Katwijkse Kuipersvereniging voor 1916.
1 stuk

388

Lijst van winterlonen voor kuipers opgesteld door de Katwijkse
Vereniging van Haringhandelaren voor 1931.

1 stuk

389

Collectieve arbeidsovereenkomst voor kuipers, overeengekomen
met de Katwijkse Vereniging van Haringhandelaren en de
Bond van Nederlandse Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers
en Aanverwante Vakgenoten, voor de periode 1945 oktober-1946
mei.
1 stuk

390

Loonlijst kuipers en haringpakkers voor 1956; afschrift.
2.2.2.4

391

392

1 stuk

Vaststellen werktijden

Stukken betreffende het onderhouden van de zondagsrust op de
vloot, 1939.

1 omslag

Stukken betreffende de invoering van een verkorte werkweek voor
kuipers en haringpakkers, 1961.
1 omslag

55

2.2.3

Het houden van visafslagen

N.B. 1: Voor exploitatierekeningen, zie inv.nrs. 326-334.
N.B. 2: Voor fonds haringafslag zie inv.nrs. 321-323.

393

Brief van de haringhandelaren te Katwijk met besluiten betreffende
het kopen van haring aan de afslag vanaf het seizoen 1910; met reactie
van Vuurbaak, 1909.
2 stukken

394

Brieven van de gezamenlijke kooplieden van Katwijk en Noordwijk
met een verklaring geen haring op de Katwijkse afslag te willen kopen
dan met inbegrip van bijbehorende tonnen, [1906], 1916.
2 stukken

395

Reglementen voor de afslag van haring en gezouten viswaren en
aanvulling daarop, 1925, 1936, 1947, 1952, 1970.
1 omslag

396

Schetstekening van de plattegrond van de afslagzaal, opgemaakt in
het kader van de verhuur van zitplaatsen, 1953.
1 stuk

397

Afschriften van ontheffingen van de Verordening Regeling
Haringteelt 1960 en de Visaanvoer- en Afzetverordening verleend
door het Produktschap Vis en Visprodukten aan diverse rederijen
voor op de afslag aan te voeren haring, 1961.
1 omslag

398

Overeenkomst tussen de aanvoerders van haring te Katwijk over
maatregelen tegen prijsdaling op de haringafslag, 1966; afschrift.
1 stuk

399

Notulen van vergaderingen van de Afslagcommissie, 1968-1970,
1972, 1973.
1 omslag
N.B.:

400

Notulen van gecombineerde vergaderingen van het bestuur en de
Afslagcommissie, 1972, 1973, 1976-1978.
1 omslag
N.B.:

2.2.4
401

Tussen 1968 en 1973 werden de notulen bijgehouden door de secretaris
van Vuurbaak, waardoor deze in het archief van Vuurbaak bewaard zijn
gebleven. Vóór deze periode werden de notulen waarschijnlijk bijgehouden door de commissie zelf. Deze zijn ongetraceerd gebleven.

Een mogelijke verklaring voor het aanvangsjaar (1972) van de notulen
is dat na 1972 het belang van de Afslagcommissie afnam. Hierdoor werd
er minder vergaderd, waardoor het mogelijk efficiënter was om gezamenlijke
vergaderingen met het bestuur te beleggen. Na 1978 nam de betekenis van
de Afslagcommissie nog verder af, waardoor de notulen in dat jaar eindigen.

Het vertegenwoordigen van reders en rederijpersoneel

Lijsten van personen die door de rederijen te Katwijk aan Zee niet
gemist kunnen worden en hun woonplaats aldaar moeten hebben,
1943.
1 stuk
N.B.:

Waarschijnlijk opgemaakt voor de Duitse bezetter, vanwege de aanleg
van de Atlantikwall, waardoor velen genoodzaakt waren te verhuizen.

56

402

Doorslagen van adhesiebetuigingen voor diverse personen om in
Katwijk opnieuw een woning te krijgen vanwege evacuatie in
1942-1943.
1 omslag
N.B. 1: Betreft J. van Rijn, J. van der Plas en firma C. de Jong en Zonen.
N.B. 2: Opgemaakt 1946.

403

2.2.4.1

Bemiddelen in geschillen tussen reders en rederijpersoneel

2.2.4.1.1

Raad van Arbitrage voor de Nederlandse Noordzeevisserijrederijen

Stukken betreffende het meewerken aan de instelling van een Raad
van Arbitrage voor de Nederlandse Noordzeevisserijrederijen,
1918.
1 omslag
2.2.4.1.2

Scheidsgerecht voor de Haringvisserij te Katwijk
aan Zee

404

Stukken betreffende het meewerken aan de instelling van een scheidsgerecht voor de haringvisserij te Katwijk aan Zee, 1926.
1 omslag

405

Verzoekschriften van de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieksen Transportarbeiders in Den Haag namens diverse vissers met vraag
om bemiddeling bij personeelsgeschillen, 1926.
1 omslag
2.2.4.1.3

Arbitragecommissie van het Visserijbedrijf te
Katwijk aan Zee

406

Overeenkomst met de Nederlandse Bond van Christelijke
Fabrieks- en Transportarbeiders betreffende de instelling van een
adviescommissie behandelende alle geschillen over toepassing van
de arbeidsvoorwaarden voor de haring-en trawlvisserij, 1930.
1 stuk

407

Doorslagen van verzoekschriften van de Nederlandse Bond van
Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders in Den Haag namens
diverse vissers met vraag om bemiddeling bij personeelsgeschillen,
1930, 1931.
1 omslag
2.2.4.1.4

Paritaire Commissie

N.B. 1: In deze commissie, ingesteld door Vuurbaak in 1948, hadden vertegenwoordigers zitting van werkgeverszijde (reders) en werknemerszijde
(rederijpersoneel). Ze deed uitspraken in geval van onrechtmatige verbreking van het dienstverband van werknemerszijde. Ze vergaderde
voor het laatst in 1963.
N.B. 2: De zaken behandeld door deze commissie bevinden zich in de serie
ingekomen en uitgaande stukken, achter de tab Paritaire Commissie,
dus achter de letter P. Zie ook bijlage I.

408

Stukken betreffende de instelling van een paritaire commissie
krachtens de collectieve overeenkomst haringdrijfnetvisserij, 1948.
1 omslag

57

409

Notulen van vergaderingen van de Paritaire Commissie Haringvisserij,
1949.
2 stukken
2.2.4.2

Evenementen en tentoonstellingen

410

Stukken betreffende het sturen van een deputatie voor het défilé te
Soestdijk ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van H.M.
de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden, 1949;
met 1 foto.
1 omslag

411

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de tentoonstelling ‘De Mens en Zijn Arbeid’ te Leiden, 1949; met 1 foto.
1 omslag

412

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de tentoonstelling E55 te Rotterdam, 1955; met 1 tekening.
1 omslag

413

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de Nationale
Visserijtentoonstelling 1963 te Katwijk aan Zee.
1 omslag
2.2.4.3

Ontvangsten

414

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het organiseren van een huldeblijk ter gelegenheid van het bezoek van koning
Haakon van Noorwegen aan IJmuiden, 1954.
1 omslag

415

Stukken betreffende de ontvangst van een deputatie van het parlement,
ten doel hebbend een indruk te krijgen van de stand van de Nederlandse visserij en lopende vraagstukken op dat gebied te bespreken,
1955.
1 omslag
N.B.:

Eén van de vraagstukken was het Katwijkse havenplan.

2.2.5

Financiële ondersteuning van reders en rederijpersoneel

2.2.5.1

Financiële tegemoetkomingen

416

Doorslagen van brieven gericht aan dr. J.Th. de Visser met verzoek
om aan de Nederlandse regering voor te stellen een schadevergoeding
uit te keren, vanwege schepen die op mijnen zijn gelopen, 1918. 2 stukken

417-418

Stukken betreffende het doen van voorstellen aan de gemeente en het
Rijk ten behoeve van het verkrijgen van financiële steun voor de trawlvisserij, 1921-1924, 1932.
1 omslag
N.B.:

Zie ook: archief van de commissie voor steunverlening aan de treilvisserij, 1922-1924. In: gedeponeerde archieven van plaatselijke commissies,
ingesteld door het gemeentebestuur, deel uitmakende van de archieven
van de gemeente Katwijk, 1656-1931.

417.
418.

1921-1924
1932

58

419

Stukken betreffende het innen en verdelen van gelden verstrekt door
de Engelse regering in verband met geleden schade in 1916 bij de
opbrenging van schepen naar Engelse havens, 1929, 1933.
1 omslag

420

Stukken betreffende het innen en verdelen van gelden afkomstig van
de Duitse regering aan nazaten van in de Eerste Wereldoorlog omgekomen opvarenden, 1933.
1 omslag
2.2.5.2
N.B.:

Fondsen
Zie voor het archief van het Vissersfonds onder gedeponeerde archieven.

421

Brief van de Redersvereniging voor de Nederlandse Haringvisserij
waarin mededeling wordt gedaan van de beëindiging van het fonds
voor oude en invalide vissers in Katwijk per 1 mei 1931.
1 stuk

422

Rapport van de commissie belast met het onderzoeken van middelen
welke verbetering zouden kunnen brengen in de financiële toestand
van het Vissersfonds, 1933.
1 stuk

423

Brief van het bestuur van het Vissersfonds aan de rentetrekkers
betreffende de verlaging van de uitkeringen van 75 cent per week
naar 50 cent, 1934.
1 stuk
2.2.5.3
N.B.:

424

Verzekeringen
Voor stukken betreffende de Onderlinge Verzekering voor Vissersbomschepen te Katwijk aan Zee (1897-1910), zie inv.nrs. 51, 52.

Stukken betreffende de instelling van een Katwijkse onderlinge
molestverzekering voor vissersvaartuigen, 1917, 1918.

1 omslag

425

Brief gericht aan de Redersvereniging voor de Nederlandse Haringvisserij met verzoek aan de Nederlandse regering voor te stellen
de risicobedragen voor de Katwijkse Onderlinge Molestverzekering
over te nemen, [1918]; afschrift; met afwijzende brief van de Minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1918.
2 stukken

426

Balans van de Onderlinge Molestverzekering voor Katwijkse
Vissersvaartuigen per 31 december 1920.

427

Stukken betreffende het innen en verdelen van gelden vanuit de
Onderlinge Molestverzekering voor Katwijkse Vissersvaartuigen aan
reders vanwege in 1918 door de Duitsers toegebrachte schade aan
vissersvaartuigen, 1921, 1932, 1933, 1935, 1939.
1 omslag

2.2.6
428

1 stuk

Het vervoeren van schepelingen

Stukken betreffende het voeren van onderhandelingen met W. van
der Plas e.a., autobusondernemers te Katwijk aan Zee, over het te
hanteren tarief voor vervoer tussen Katwijk en IJmuiden, 1931. 1 omslag

59

429

Verslag over de exploitatie van de busdienst van Katwijk naar
IJmuiden en vice-versa door de firma Eerste Katwijkse Autobusonderneming en (vanaf 1941) door de N.V. Duinlander, 1945.
1 stuk

430

Brief met verzoek aan de Minister van Verkeer de concessie voor
busvervoer tussen Katwijk en IJmuiden op naam te stellen van
Leendert van Schie en Jacob van der Plas in plaats van de Eerste
Katwijkse Autobusonderneming, 1946; afschrift.
1 stuk

431

Notitie houdende minimum eisen waaraan de N.Z.H.T.M., verzorgende het vervoer tussen Katwijk en IJmuiden, zou moeten voldoen
indien zij dit vervoer in overeenstemming zou brengen met de eisen
die het visserijbedrijf stelt, 1946; doorslag.
1 stuk

432

Doorslagen van brieven met klachten namens diverse reders over de
ten uitvoerlegging van het busvervoer tussen Katwijk en IJmuiden,
1946.
1 omslag
2.2.7 Het meewerken aan de totstandkoming van een zeehaven
N.B.:

Voor meer informatie zie:
- Het gedeponeerd archief van de Commissie Zeehaven, 1919-1920, in
de archieven van de gemeente Katwijk, 1656-1931, te Katwijk.
- Gemeentearchief Katwijk, archieven van de gemeente Katwijk,
1656-1931, inv.nr. 1969.

433

Stukken betreffende het meewerken aan plannen van het gemeentebestuur van Katwijk tot realisering van een zeehaven, 1919.
1 omslag

434

Brief gericht aan de burgemeester van de gemeente Katwijk met
voorstel tot aanleg van een zeehaven bij wijze van werkverruimingsproject, 1934.
1 omslag

435

Rapport van Vuurbaak betreffende de totstandkoming van een
zeehaven, met historisch overzicht van Katwijk als vissersplaats,
1945; afschrift.
1 stuk

436

Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Fonds Zeehaven
Katwijk door Vuurbaak, 1948.
1 omslag

437

Brief gericht aan mr. M.P.L. Steenberghe te Goirle, voormalig
Minister van Economische Zaken, met samenvattend overzicht van
Katwijk’s strijd om een zeehaven, naar aanleiding van gevoerde
gesprekken over dit onderwerp, 1951; afschrift; met reactie hierop
van M.P.L. Steenberghe.
1 omslag

438

Stukken betreffende het organiseren van een nieuwe actie ter verkrijging van een zeehaven en het voeren van propaganda hiertoe,
1954; met notitie van Vuurbaak over de noodzaak van een eigen
zeehaven, 1954; concept.
1 omslag

60

439

Stukken betreffende het meewerken aan plannen van Zeehaven
Katwijk NV tot het stichten van een zeehaven, 1960; met overzicht
van de activiteiten van de stichtingscommissie Zeehaven over 19461959.
1 omslag
3

DOCUMENTATIE

440

Affiche met aankondiging van een openbare veiling te IJmuiden
in Hotel Nommer Een van bomschepen en visserijgoederen uit de
failliete boedel van de NV De Noordzeevisser te Katwijk aan Zee,
1912.
1 stuk

441

Publicatie van de Vereniging tot voortdurende ondersteuning der
nagelaten betrekkingen van verongelukte vissers der Rederijen te
Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee met verzoek om giften ter
ondersteuning van het fonds vanwege de zware zeerampen die de
vissersdorpen Katwijk aan Zee en Noordwijk hebben getroffen, 1918.
1 stuk
N.B.:

442
443
444

Het archief van deze vereniging bevindt zich in het Regionaal Archief
Leiden te Leiden.

Affiche waarin de Katwijkse kiezers aangeraden wordt op P.
Meerburg te stemmen, ca. 1927.

1 stuk

Affiche bevattende een programma voor een orgelbespeling in de
Gereformeerde Kerk te Sassenheim, 1927.
1 stuk
Liedtekst en gedicht ter ere van Piet Hein Admiraal, 1934.
N.B.:

2 stukken

P.H. Admiraal had een haringrokerij in Noordwijk en kocht op de Katwijkse afslag. Het liedje is mogelijk opgesteld ter gelegenheid van het
huwelijk van twee van zijn zonen.

445

Bewijs van toegang uitgegeven door V.V.V. Katwijk aan Zee voor
een filmvoorstelling op 22 augustus 1938 in het gebouw van de
Vereniging voor Christelijke Protestantse Belangen in de Voorstraat
te Katwijk aan Zee.
1 stuk

446

Bewijs van toegang uitgegeven door de E.H.B.O. afdeling Katwijk
e.o. voor een feest- en propaganda-avond ter gelegenheid van het
éénjarig bestaan van de afdeling op 15 december 1938 in de Voorstraat te Katwijk aan Zee, 1938.
1 stuk

447

Samenvatting van een extra uitzending van Televizier door de
AVRO op 15 juni 1965 inzake de haringworm.

1 stuk

448

Affiche Vlaggetjesdagconcert in Scheveningen, 1985.

1 stuk

449

Foto’s betreffende de bouwwerkzaamheden aan het Prins Hendrikkanaal, van het kantoor van rederij Parlevliet en van de muurschildering in de vergaderzaal van het Vuurbaakgebouw, circa 2002/2003;
met toelichting en filmrolletje.
1 omslag

61

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
A. Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en
hun Nagelaten Betrekkingen te Katwijk aan Zee (Vissersfonds), 1860-1950
N.B:

450

451

1

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1

Notulen van vergaderingen

Notulen van gecombineerde vergaderingen van de leden en het
bestuur, 1906-1931.

1 deeltje

Notulen van vergaderingen van het bestuur, 1930-1950.

1 omslag

N.B.:

452

Ontbreekt 1932-1934, 1936, 1939, 1944-1945.

Notulen van vergaderingen van de leden, 1930-1950.
N.B.:

1.2
453-454

Aangaande dit archief bevinden zich ook stukken in de in- en
uitgaande correspondentie van Vuurbaak, inv.nrs. 66, 67, 79, 83.
Zie verder archief Vuurbaak inv.nrs. 240, 310, 311, 422, 423.

Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen en uitgaande stukken, 1921-1950.
N.B.:

453.

455-456

2 omslagen

Met hiaat.

1921-1924
N.B.:

454.

1 omslag

Ontbreekt 1935-1936, 1943, 1945-1949.

Alfabetisch geordend op naam van afzender/geadresseerde.

1930-1950

2

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE
ONDERWERPEN

2.1

Organisme

2.1.1

Instelling, ontwikkeling, opheffing

Huishoudelijke reglementen van de Vereniging tot Ondersteuning
van Behoeftige Vissers te Katwijk aan Zee en stukken betreffende
het wijzigen daarvan, 1862, 1876.
1 omslag en 2 stukken
N.B.:

Het fonds had als doel om behoeftige vissers te ondersteunen. De zogenaamde nagelaten betrekkingen van deze vissers kregen alleen dan
ondersteuning wanneer het Leidse fonds in gebreke bleef. Dit laatste
kwam in de praktijk echter veel voor. Dit vormt waarschijnlijk de reden
waarom de naam van het Katwijkse fonds in 1892 werd gewijzigd in
Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en hun Nagelaten
Betrekkingen te Katwijk aan Zee. Zie inv.nrs. 457-461.

455. 1862
456. 1876

2 stukken

62

457-461

Statuten en huishoudelijke reglementen van de Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Vissers en hun Nagelaten Betrekkingen te
Katwijk aan Zee en stukken betreffende het wijzigen daarvan, 1891,
1892, 1901, 1906, 1910, 1915, 1916.
4 katernen, 2 omslagen
en 7 stukken
N.B.:

Inv.nrs. 460 en 461 betreffen bijvoegsels tot de Nederlandse Staatscourant.

457.
458.
459.
460.
461.

1891, 1892
1901
1906
1910
1915, 1916

2.1.2
462

2.1.3

Relaties met andere organen

Zie ook archief Vuurbaak inv.nr. 422.

Financiën

Kasboekjes over 1861-1926.
N.B.:

Met hiaat.

463.
464.
--

1861-1869
1870-1885
1903-1917
N.B.:

465.
466

467-468

469

1 katern en 3 stukken

Rapport van een commissie van de rederijvereniging Vuurbaak
belast met het onderzoeken van middelen welke verbetering zouden kunnen brengen in de financiële toestand van het Vissersfonds,
1933; afschrift.
1 stuk
N.B.:

463-465

2 katernen en 3 stukken
1 katern en 1 stuk

3 deeltjes

Zie archief Vuurbaak inv.nr. 355.

1918-1926

Giften ontvangen voor de Vereniging tot Voortdurende Ondersteuning van de Nagelaten Betrekkingen van Verongelukte Vissers van
de Rederijen van Katwijk en Noordwijk aan Zee, 1881-1882; contributies van de bomschuiten over de jaren 1882-1900; overzicht uitkeringen aan de weduwen en wezen in de jaren 1862-1894; balansen
van het fonds van verongelukte vissers, 1876-1894; lijst van uitbetalingen, 1897-1901; schuldbekentenissen 1886-1891; rekening-courant
met de Kiesvereniging Nederland & Orange, 1892.
1 deeltje
Overzichten inkomsten en uitgaven over 1901-1920.
N.B.:

Met hiaat.

467.
468.

1901-1905
1907-1920

1 deel

Balansen en rekeningen van baten en lasten over 1876-1950.
N.B.:

--

Met hiaat.

1876-1894.
N.B.:

469.

1 deel en 1 stuk

Zie inv.nr. 466.

1926-1950.

63

1 omslag

2.1.4
470

--

Beleidsbepaling, inspraak

Brief van het bestuur van de Katwijkse vissersvereniging Draagt
Elkanders Lasten gericht aan het bestuur van het Vissersfonds waarin
onder meer de wens wordt uitgesproken het fonds over te laten gaan
in handen van de Katwijkse vissers, ca. 1901-1950.
1 stuk
2.2

Taakuitvoering

2.2.1

Financiële ondersteuning

Overzichten gedane uitkeringen aan de weduwen en wezen over
de jaren 1862-1894 en 1897-1901.
N.B.:

Zie inv.nr. 466.

471

Doorslag van een brief van de Katwijkse Afdeling aan de Vereniging
tot Voortdurende Ondersteuning van de Nagelaten Betrekkingen van
Verongelukte Vissers van de Rederijen te Katwijk aan Zee en Noordwijk
aan Zee betreffende steun aan de drie dochters van IJsbrand Plokker,
die in november 1888 op de kust van Petten is verongelukt met de
KW 12 ‘Fierman Eduard’, ca. 1900-1950.
1 stuk

472

Brieven gericht aan het bestuur van het Vissersfonds met verzoek
om een uitkering, 1918-1921.
1 omslag
N.B.:

473-474

475

476

Voor verdere verzoeken om uitkeringen zie inv.nrs. 453, 454.

Naamregisters der bedeelden, ca. 1920-1950 en 1943.
N.B.:

Het register van 1943 bevat gedane uitkeringen ten laste van de
Vereniging tot Voortdurende Ondersteuning van de Nagelaten
Betrekkingen van Verongelukte Vissers van de Rederijen te Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee te Leiden.

473.
474.

Ca. 1920-1950
1943

3 katernen

2 katernen

Lijst van uitkeringsgerechtigden opgemaakt in het kader van
het opnieuw opstarten van de uitkeringen na de oorlog, 1946.

1 stuk

Lijst met inkomensgegevens van diverse personen opgemaakt
in het kader van een onderzoek naar de financiële positie van
uitkeringsgerechtigden in verband met de invoering van de
Noodwet Ouderdomsvoorziening, 1948.

1 stuk

477-479

Uitkeringslijsten, 1947-1950.
477. 1947 maart-1948 oktober 4
478. 1948 oktober 11-1949 november 28
479. 1949 december 5-1950 april 12

480

Stukken betreffende een onderzoek naar de financiële positie van
uitkeringsgerechtigden in verband met de dreigende uitputting van
financiële middelen, 1949.
1 omslag

64

6 stukken
2 stukken
3 stukken

2.2.2 Ontvangen van giften namens de Vereniging tot Voortdurende Ondersteuning van de Nagelaten Betrekkingen
van Verongelukte Vissers van de Rederijen te Katwijk
aan Zee en Noordwijk aan Zee te Leiden (het zogenaamde
Leidse Fonds).
N.B.:

481

Briefwisseling tussen de gezamenlijke Katwijkse reders en het
Leidse Fonds betreffende het verlenen van medewerking aan dit
fonds, 1860-1861.
1 omslag
N.B.:

482

Het archief van het Leidse fonds bevindt zich in het Regionaal Archief Leiden te Leiden.

De stukken zijn waarschijnlijk in het archief van het Vissersfonds
terechtgekomen, daar de bijdragen voor het Leidse fonds door de
Katwijkse reders werden betaald via het Katwijkse fonds.

Inschrijvingsbiljet waarin diverse personen te Katwijk zich verbinden tot het doneren van een jaarlijkse bijdrage aan het Leidse
Fonds, 1861.
1 stuk

65

B. Koelhuis Katwijk N.V., 1937-1977
N.B. 1: Koelhuis Katwijk trad op als eigenaar en exploitant van de koelhuizen
aan de Van der Vegtstraat en Industrieweg; vanaf 1958 alleen als eigenaar. Exploitant vanaf dat jaar was het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf.
N.B. 2: Voor verdere stukken betreffende Koelhuis Katwijk zie archief Vuurbaak, ingekomen en uitgaande correspondentie, inv.nrs. 82-187 onder
letter K en inv.nrs. 188-209 onder ‘koeling’, alsmede inv.nrs. 228-230.

483-484

1

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1

Vergaderstukken

Notulen van vergaderingen van het bestuur en van de aandeelhouders,
1937-1964.
2 delen
N.B.:

Met hiaat.

483.
484.

1937-1946
1955-1964
N.B.:

Bevat tevens notulen van vergaderingen van de Vrieskring (1956),
van het bestuur met de Vriesgroep (1955-1956) en presentielijsten
van vergaderingen van het bestuur en de aandeelhouders
(1956-1964).

485

Agenda’s van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders,
1950, 1952, 1953.
1 omslag

486

Notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht, 1965-1976;
met 1 tekening.
1 omslag

487

Notulen van vergaderingen van de aandeelhouders, 1964-1977.

488

Notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht met Vennoten
van het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf (KDF), 1968.
1 omslag
1.2
N.B.:

489

Jaarverslagen
De overige jaarverslagen treft men aan bij de balansen en verlies- en
winstrekeningen, inv.nrs. 506-508.

Verslag van de Raad van Toezicht aan de aandeelhouders over het
boekjaar 1976/1977.
1 stuk
1.3

490-496

1 omslag

Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen en uitgaande stukken, 1958-1974.
N.B.:

Alfabetisch geordend op naam van afzender/geadresseerde.

490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.

1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968
1969-1974

66

8 omslagen

497

2

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

2.1

Organisme

2.1.1

Instelling, ontwikkeling, opheffing

Akte van oprichting en statuten van Koelhuis Katwijk NV, 1937;
overeenkomst tussen Katwijkse reders, rederijvereniging Vuurbaak
en de gemeente Katwijk betreffende de stichting en exploitatie van
een koelhuis, 1937; overdruk uit de Nederlandse Staatscourant van
16 september 1937, nr. 178.
1 katern
N.B.:

498-499

Voor verdere stukken betreffende de oprichting zie inv.nr. 82 (onder
letter K) en inv.nr. 84 (letter K).

Akten betreffende het wijzigen van de statuten, 1947, 1955, 1964,
1975.
1 katern en 3 stukken
N.B. 1: Betreft met uitzondering van inv.nr. 499 overdrukken van bijvoegsels
van de Nederlandse Staatscourant.
N.B. 2: Inv.nr. 499 is opgemaakt in het kader van de omzetting van Koelhuis
Katwijk NV in een BV.

498.
499.
--

500

502

1 katern en 2 stukken

Formulier ontbinding of einde rechtspersoon van Koelhuis Katwijk
BV van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden, 2006.
N.B.:

Zie archief A.D. Ouwehand te Katwijk aan Zee.

2.1.2

Deelname aan de vennootschap

Overzichten aandeelhouders en het aantal cellen dat aan hen is verhuurd,
1972, 1975.
2 stukken
2.1.3

501

1947, 1955, 1964
1975; concept

Lichamen, organen, instellingen

Brief gericht aan B. den Dulk met dankbetuiging voor bewezen
diensten als bestuurslid, 1956; doorslag.

1 stuk

Rooster voor aftreden leden Raad van Toezicht over 1962-1979. 1 stuk

2.1.4

Relaties met andere organen

N.B. 1: Zie voor het archief van het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf onder C.
N.B. 2: De inv.nrs. 503 en 504 zijn waarschijnlijk in het archief van NV Koelhuis terechtgekomen, doordat de oprichters van het K.D.F. tevens ook
leden van het bestuur van NV Koelhuis Katwijk waren.

503

Brief van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel
NV te Den Haag betreffende de oprichting van een combinatie voor
de exploitatie van een visfileermachine (K.D.F.), 1957; afschrift. 1 stuk

67

504

Briefwisseling met Lucia Steinbach te Leiden en het Internationaal
Merkenbureau te Amsterdam betreffende de naamgeving en het invoeren van een nieuw logo voor het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf i.o. (K.D.F.), 1957.
1 omslag
N.B.:

505

Jaaroverzicht van rederijvereniging Vuurbaak over 1963.
2.1.5

506-508

Voor verdere stukken zie inv.nr. 490, 579.

1 stuk

Financiën

Balansen en verlies- en winstrekeningen over 1937/1938-1975/1976.
38 katernen
N.B. 1: Ontbreekt 1963/1964.
N.B. 2: Het boekjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.
N.B. 3: De balansen bevatten tevens een agenda voor de gewone jaarlijkse
vergadering van aandeelhouders, jaarverslagen van de administrateur en de Raad van Toezicht, accountantsverklaringen en toelichtingen op de balansen en verlies- en winstrekeningen.

506.
507.
508.
--

1937/1954
1954/1963
1964/1975
1975/1976

17 katernen
9 katernen
11 katernen

N.B.: Zie inv.nr. 511.
--

Akte betreffende het lenen van de gemeente Katwijk van een bedrag
van f 550.000,- ten behoeve van de stichting van een koel- en vrieshuis
aan de Kortenaerkade, 1955.
N.B.:

Zie inv.nr. 556.

509

Begrotingen over 1956 en 1970/1971.

--

Accountantsrapport betreffende de bouw van een derde koelhuis,
1960.
N.B.:

--

Zie inv.nr. 537.

Stukken betreffende het garanderen voor de periode 1965-1970
door NV Ouwehand Rederij en Visverwerking en NV W. Parlevliet jr. van de exploitatie van de uitbreiding van het koelhuis aan
de Industrieweg 2, 1961-1967.
N.B.:

--

2 stukken

Zie inv.nr. 541.

Accountantsrapporten opgesteld door het kantoor Polak Onderdenwijngaard te Den Haag uitgebracht aan de Raad van Toezicht betreffende een nieuw te bouwen koelhuis, 1964.
N.B.:

Zie inv.nr. 540.

510

Accountantsrapport opgesteld door het kantoor Polak Onderdenwijngaard te Den Haag met begroting voor 1965/1970 in het kader van
inmiddels plaatsgehad hebbende nieuwbouw van een koelhuis. 1 katern

511

Accountantsrapport opgesteld door Moret en Limperg betreffende
de concept-jaarrekening over 1975/1976.
1 katern

68

2.1.6

Eigendom en bezit

N.B. 1: Hieronder zijn alleen stukken betreffende het aandelen- en obligatiebezit
gerubriceerd. Stukken betreffende de verwerving en het beheer van eigendommen zijn ondergebracht bij de taakuitvoering.
N.B. 2: De aandelen zelf zijn ondergebracht bij documentatie, inv.nr. 569.

--

Verklaring betreffende overgedragen aandelen uit de nalatenschap
van L. Parlevliet Nzn. aan M. Parlevliet Nzn. en N. Parlevliet Nzn. sr.,
1950.
N.B.:

--

Zie archief A.D. Ouwehand te Katwijk aan Zee.

Verklaring van J. Parlevliet betreffende zoekgeraakte aandelen, 1951.
N.B.:

Zie archief A.D. Ouwehand te Katwijk aan Zee.

512

Reglement met voorwaarden voor het instellen van een obligatielening groot f 100.000,- tegen 3½ % rente volgens besluit algemene
vergadering van aandeelhouders op 25 november 1954.
1 stuk

513

Akten van proces-verbaal van uitloting van obligaties, 1954, 1957,
1958; afschriften.
3 stukken
2.1.7

514

Personeel

Loonstaten van het personeel over 1941-1948, 1950.

1 omslag

N.B. 1: Bevat overzichten van uitbetaalde weeklonen per werknemer.
N.B. 2: Betreft M.J. van Duyvenbode.

515

516

Stukken betreffende het in bewoning geven van het in eigendom
verworven pand Hans van der Hoevenstraat 2 aan de machinist Van
der Niet, 1951-1957.
1 omslag
Verzamelloonstaten van het personeel over 1951-1958.

1 omslag

N.B. 1: Betreft collectieve loonstaten geordend op jaar.
N.B. 2: Betreft de machinisten M.J. van Duyvenbode, D. v.d. Niet, administrateur
G. Meyer en de bestuursleden J.A. Blom, C. den Dulk, B.G. Lammens,
D. Ouwehand, N. Parlevliet jr., D.F.E. Meerburg, T.H. Meyering.

517

Besluit van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank ingevolge art. 29,
lid 1, der Ongevallenwet 1921 dat Koelhuis Katwijk NV met ingang
van 1 januari 1955 is ingedeeld in gevarenklasse 16.
1 stuk

518

Stukken betreffende een beroepszaak tegen de beslissing van het
bestuur van de Sociale Verzekeringsbank om Koelhuis Katwijk N.V.
met ingang van 1 januari 1960 in te delen in gevarenklasse 19; met
aantekening mondelinge uitspraak van de Raad van Beroep te Den
Haag waarin het beroep ongegrond wordt verklaard, 1960.
1 omslag

519

Werkinstructie voor de machinist M.J. van Duyvenbode, werkzaam
aan de Industrieweg, vastgesteld in de vergadering van 15 juli 1966.
1 stuk

69

520

Overeenkomst met vereniging Pensioen-Risico betreffende het verzekeren van personeel voor ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen
ingaande op 1 januari 1974; concept.
1 stuk
2.1.8

521

522

523

Stukken betreffende de telefoonaansluiting van het pand aan de Sportlaan voor de administrateur-beheerder G. Meyer en van het pand Hans
van der Hoevenstraat 2 voor de koelmachinist Van der Niet, 1957.
2 stukken
2.2

Taakuitvoering

2.2.1

Het optreden als eigenaar en huurder van onroerend
en roerend goed

2.2.1.1

Roerende goederen

Brief van scheepssmederij D. Haasnoot & Zonen betreffende de
installatie van een vatenlift in één van de koelhuizen, 1957; met
1 tekening.
2 stukken
2.2.1.2

Onroerende goederen

N.B.:

Voor meer gegevens betreffende de onroerende goederen zie inv.nrs.
490-496.

Stukken betreffende de beëindiging van de verhuur aan het Produktschap voor Vis en Visprodukten van een kantoorlokaal in één van
de koelhuizen met ingang van 1 januari 1958, 1957.
2 stukken
2.2.1.2.1

524

Benodigdheden en hulpmiddelen

Hans van der Hoevenstraat 2

Stukken betreffende de aankoop van een pand aan de Hans v.d.
Hoevenstraat 2 van J. Klok, 1956.
N.B. 1:
N.B. 2:

2 stukken

Eigendomsbewijs ontbreekt.
Het pand werd aangekocht met het oog op bewoning door de
koelmachinist Van der Niet. Zie inv.nr. 515.

525

Tekening opgemaakt in het kader van een verbouwing van het pand
Hans van der Hoevenstraat 2, ca. 1956-1976.
1 stuk

526

Vergunning verleend door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk voor het in gebruik nemen van het
pand Hans van der Hoevenstraat 2 door de familie C. Jonker, 1969;
afschrift.
1 stuk

527

Brief gericht aan de leden van de Raad van Toezicht met voorstel
om het pand Hans van der Hoevenstraat 2 te verkopen aan de huurder
C. Jonker, 1976.
1 stuk
N.B.:

Bijlage bij deze brief is verloren gegaan.

70

2.2.1.2.2

Industrieweg 2 (Voorheen Kortenaerkade)

528

Hypotheekakte ten laste van Koelhuis Katwijk NV en ten voordele
van de gemeente Katwijk groot f 700.000,- onder verband van het
koelhuis aan de Van der Vegtstraat, hoek Hans van der Hoevenstraat,
sectie A, nummer 9566, en het koel- en vrieshuis aan de Kortenaerkade, sectie A, nummer 13906, 1956; concept.
1 stuk

529

Stukken betreffende het plaatsen van een afrastering om en het bouwen van een kistenloods op het terrein van het koel- en vrieshuis
aan de Kortenaerkade, 1956.
1 omslag

530

Brief van Gemeentewerken betreffende de bestrating van het terrein
tussen het Koelhuis aan de Industrieweg en de Berghaven, 1957;
met 1 tekening.
2 stukken

531

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Katwijk betreffende de aanduiding van het in exploitatie
zijnde koelhuis aan de Industrieweg met het huisnummer 2, 1958.
1 stuk

532

Overeenkomst met de NV Kunstharsfabriek Synthese betreffende
de verhuur van een perceel aan de Rijn ter plaatse van Industrieweg 2,
1960.
1 stuk

533

Hypotheekakte ten laste van Koelhuis Katwijk NV en ten behoeve
van De Nationale Investeringsbank N.V. te Den Haag ter grootte van
f 1.170.000,- onder verband van het koelhuis aan de Van der Vegtstraat, hoek Hans van der Hoevenstraat, sectie A nr. 9566, en het
koel- en vrieshuis aan de Industrieweg 2, sectie A, nr. 13906, 1964;
fotokopie.
1 stuk

534

Tekening van het terrein aan de Berghaven achter het koelhuis aan
de Industrieweg, 1969.
1 stuk
N.B. 1:
N.B. 2:

535

Bijlage bij de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht
op 1 april 1969.
Opgemaakt in het kader van de vaststelling van de huurprijs voor
dit terrein.

Brief van Ouwehand’s Rederij en Visverwerking NV met verzoek
om een machinekamer te bouwen op een gedeelte van het terrein
van N.V. Koelhuis Katwijk en om recht van overpad in verband met
een nieuw te bouwen koelhuis tussen de Industrieweg en de Berghaven,
1973; met 1 tekening.
2 stukken

71

Stichting, 1956-1958
536-539

Stukken betreffende de bouw van een koel- en vrieshuis aan de
Kortenaerkade, 1955-1956; met 11 foto’s, 1 tekening en 1 kaartje.
2 omslagen en 2
stukken
536.
537.
538.
539.

Aankoop grond van de gemeente, 1955.
Geldlening van de gemeente, 1955.
Bouw, 1956; met 1 tekening en 1 kaartje.
Opening, 1956; met 11 foto’s.

1 omslag
1 omslag

Uitbreiding, 1959-1966
540-543

Stukken betreffende de uitbreiding van het koel- en vrieshuis aan
de Industrieweg, 1959-1967; met 7 tekeningen.
3 omslagen en 1 stuk
N.B. 1:
N.B. 2:

Voor verdere stukken betreffende de uitbreiding zie inv.nrs. 490-494.
Door verhoging van de bouwkosten werd de uitvoering aanzienlijk
vertraagd.

540.
541.

Voorbereiding, 1959-1964; met 2 tekeningen.
1 omslag
Garantiestelling voor vijf jaar ten behoeve van de exploitatie, 1961-1967.
1 omslag
Bouw, 1964-1965; met 5 tekeningen.
1 omslag

542.

N.B.: Alfabetisch geordend op naam van afzender/geadresseerde.

543.

Opening, 1966.

Verbouwing dakconstructie en inspectie, 1967-1971
544

Stukken betreffende het verbouwen van de dakconstructie van het
koelhuis aan de Industrieweg, 1967-1968; met 2 tekeningen.
1 omslag

545

Brief gericht aan Cindu-Key & Cramer Bouw N.V. te Maassluis met
verzoek het dak boven de in 1965 gerealiseerde uitbreiding van het
koelhuis aan de Industrieweg 2 aan een inspectie te onderwerpen,
1971; met 1 tekening.
2 stukken
Uitbreiding vriescapaciteit, 1968

546

Stukken betreffende de uitbreiding van de invriescapaciteit, 1968,
1971; met 2 tekeningen.
1 omslag
N.B.:

De uitbreiding vond plaats in het kader van de bestrijding van de haringworm, die kon worden gedood door invriezing.

2.2.1.2.3
547

Rederijstraat (voorheen Tarbotstraat)

Overeenkomst aangegaan tussen Koelhuis Katwijk NV, Ouwehand’s
Rederij en Visverwerking en de gemeente Katwijk betreffende de huur
van de gemeente van een gedeelte van de voormalige Tarbotstraat,
sectie A nr. 14855, voor een periode van 30 jaar, 1969.
1 stuk

72

2.2.1.2.4
--

Hypotheekakte ten laste van Koelhuis Katwijk NV en ten voordele
van de gemeente Katwijk groot f 700.000,- onder verband van het
koelhuis aan de Van der Vegtstraat, hoek Hans van der Hoevenstraat,
sectie A, nummer 9566, en het koel- en vrieshuis aan de Kortenaerkade,
sectie A, nummer 13906, 1956; concept.
N.B.:

--

Van der Vegtstraat 4

Zie inv.nr. 528.

Hypotheekakte ten laste van Koelhuis Katwijk NV en ten behoeve
van De Nationale Investeringsbank N.V. te Den Haag ter grootte van
f 1.170.000,- onder verband van het koelhuis aan de Van der Vegtstraat, hoek Hans van der Hoevenstraat, sectie A nr. 9566, en het
koel- en vrieshuis aan de Industrieweg 2, sectie A, nr. 13906, 1964;
fotokopie.
N.B.:

Zie inv.nr. 533.

548

Uittreksel uit het kadastrale plan van de gemeente Katwijk van het
koelhuis aan de Van der Vegtstraat, hoek Hans van der Hoevenstraat,
sectie A nr. 9566, 1956.
1 stuk

549

Tekening gemaakt door bouwbedrijf M. v. Duyn en Zn van de begane
grond en de verdieping van het Koelhuis aan de Van der Vegtstraat,
sectie A, nr. 9566, ca. 1964-1966.
1 stuk

550

Stukken betreffende de verhuur aan de Staat der Nederlanden van een
vertrek in het pand Van der Vegtstraat 4, 1971-1974.
1 omslag

551

Stukken betreffende het aanbrengen van gangkoeling in het koelhuis
aan de Van der Vegtstraat, 1975.
1 omslag
2.2.1.2.5

552

Overeenkomst met de directeur van de Rijksgebouwendienst in de
directie Zuid-Holland en Zeeland waarbij aan laatstgenoemde een
vertrek in het perceel Van der Vegtstraat 6 wordt verhuurd voor de
periode 1968 juni 15-1968 september 30, 1968.
1 stuk
2.2.2

553

554

Van der Vegtstraat 6

Het verzekeren van gebouwen en inboedel

Taxatierapporten van de koelhuizen aan Van der Vegtstraat en
Industrieweg, 1947, 1959, 1964, 1966-1969, 1971-1974,
1976.

1 omslag

Rapport uitgebracht door architect G.M. de Valk te Rotterdam
betreffende de schade aan de afdakloods van het koelhuis aan de
Industrieweg 2 veroorzaakt door een brand op 15 september 1967.
2 stukken

73

2.2.3

Het aanvragen van vergunningen

555

Vergunning verleend door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk en aanvraag daartoe voor het
oprichten, in werking brengen en in werking houden van een koelen vrieshuis op het perceel Industrieweg 2, 1967; met verlenging
voor onbepaalde tijd, 1974.
1 omslag

556

Brief met verzoek aan het Hoogheemraadschap Rijnland om toestemming om al het koelwater dat afkomstig is van de koelhuizen
via een riool op de Rijn te lozen, 1975; fotokopie.
1 stuk
2.2.4

Het uitoefenen van toezicht op de koelhuizen

557

Brief gericht aan de firma L. Haasnoot Senior & Co met verzoek
aan dambaas G. v.d. Plas kenbaar te maken geen vaten haring meer
op de gang te laten liggen, 1957; doorslag.
1 stuk

558

Brief gericht aan het bestuur van het Katwijks Diepvries- en
Fileerbedrijf (KDF) met aanwijzingen in verband met de te verwachten drukte vanwege het in het jaar 1968 voor het eerst invriezen van
groene haring; afschrift.
1 stuk

559

Brief gericht aan de aandeelhouders van Koelhuis Katwijk en de vaste
kopers op de afslag van Vuurbaak met aanwijzingen voor het aanleveren van in te vriezen haring en het daarvoor geldende tarief, circa
1968; met lijsten van kopers op de afslag en aandeelhouders.
1 omslag
N.B.:

Opgemaakt in het kader van de uitbreiding van de vriescapaciteit.

560

Brief aan de gebruikers van de koelcellen aan de Van der Vegtstraat
met aanwijzingen betreffende het opslaan van kantjes haring in de
gangen, 1970.
1 stuk

561

Huishoudelijke reglementen voor de koelhuizen aan de Van der Vegtstraat en Industrieweg en aanvulling daarop, 1972, 1974, 1976. 1 omslag
2.2.5

Het regelen van de water- en stroomvoorziening

562

Overeenkomsten aangegaan met de directeur van Gemeentebedrijven
te Katwijk betreffende het afnemen van electriciteit ten behoeve van
de vriesinrichting aan de Van der Vegtstraat 4 voor 1947, 1953-1958,
1967, 1972-1974.
1 omslag

563

Overeenkomsten aangegaan met de directeur van Gemeentebedrijven
te Katwijk betreffende het afnemen van electriciteit ten behoeve van
de vriesinrichting aan de Industrieweg 2 voor 1955, 1967, 1972-1974.
1 omslag

564

Overeenkomst met de directeur van Gemeentebedrijven te Katwijk
betreffende de levering van water met ingang van 1960 januari 1,
1960.
1 stuk

74

2.2.6
--

Het verhuren van koel- en diepvriesruimte

Overeenkomst met de Vriezersgroep betreffende de verhuur van
koel- en vriesruimte en de daarvoor geldende tarieven vastgesteld
in de bestuursvergadering van 24 oktober 1955; concept.
N.B. 1: Zie inv.nr. 484.
N.B. 2: De Vriezersgroep was de rechtsvoorganger van het Katwijks Diepvriesen Fileerbedrijf en trad als zodanig op als exploitant van het koelhuis.

--

Overeenkomst met de Vriezersgroep omtrent de wijze van uitvoering
van het op 24 oktober 1955 gesloten huurcontract, 1955; concept.
N.B.:

Zie archief Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf, inv.nr. 609.

565

Schetstekening van de plattegrond van het koelhuis aan de Industrieweg met celverdeling, ca. 1964-1966.
1 stuk

566

Overzichten van verhuurde cellen in de koelhuizen aan de Van der
Vegtstraat en Industrieweg, 1969, 1976.
1 omslag

567

Tekening van de cellen 1-5 in het koelhuis aan de Van der Vegtstraat
of Industrieweg met overzicht van de verdeling van de diepvriesruimte,
ca. 1971/1972.
1 stuk

--

Overzicht aandeelhouders en aantal cellen dat aan hen verhuurd is
in de koelhuizen aan de Van der Vegtstraat en Industrieweg, 1972,
1975.
N.B.:

--

Kopie van een tekening van de celverdeling in het bovengedeelte
van het koelhuis aan de Van der Vegtstraat 4, [1974]; bijlage bij
de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht van
16 oktober 1974.
N.B.:

568

DOCUMENTATIE

Ingeleverde bewijzen van aandeel, op naam gesteld, uitgegeven in
1937, 1948, 1955.
1 omslag
N.B.:

570

Zie inv.nr. 486.

Overzicht van verhuurde en onderverhuurde koelcellen in het koelhuis aan de Van der Vegtstraat, 1974; fotokopie; met toelichting.
2 stukken
3

569

Zie inv.nr. 500.

Voor de overige aandelen, zie archief A.D. Ouwehand te Katwijk aan Zee.

Genummerde obligatie, niet op naam gesteld, uitgegeven in 1948.
1 stuk

571

Ingeleverde obligaties, op naam gesteld, uitgegeven in 1948, 1955.
1 omslag

75

4. Obligatie groot f 500,-- tegen 3½ %, op naam van rederij Schoonenberg, 1948. Inv.nr. 571.

76

572

Krant De Vee- en Vleeshandel van 11 januari 1966, 51ste jaargang
nr. 2, met een advertentie waarin koel- en diepvriesruimte door NV
Koelhuis Katwijk te huur wordt aangeboden.
1 stuk

4

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET
ARCHIEF NIET DUIDELIJK IS

573

Foto van de zogenaamde Blauwe Ridders op bezoek in Katwijk,
1959.
1 stuk

574

Tekening gemaakt door bouwbedrijf M. v. Duyn en Zn. in opdracht
van Ouwehand’s Rederij en Visverwerking BV betreffende het verbouwen van een trapportaal in een schaftlokaal, 1976; fotokopie.
1 stuk

77

C. Archief van het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf (K.D.F.),
1955-1976
N.B. 1: K.D.F. trad op als exploitant van de koelhuizen aan de Van der Vegtstraat
en Industrieweg.
N.B. 2: Het betreft hier de archieven van zowel de Naamloze Vennootschap (NV)
als de Commanditaire Vennootschap (CV). Beide werden in 1979 opgeheven.

575

1

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1

Vergaderstukken

Notulen van vergaderingen van de Vrieskring, 1957-1958 april;
notulen van vergaderingen van aandeelhouders van de N.V. K.D.F.,
1958 augustus-1959 april; notulen van vergaderingen van de
NV K.D.F. met de CV K.D.F., 1959 juli-1964.
1 deel
N.B. 1: De Vrieskring of Vriezersgroep was de voorloper van het K.D.F.
N.B. 2: Voor notulen van vergaderingen van de Vrieskring (1956) en van de
Vrieskring met het bestuur van NV Koelhuis Katwijk zie archief
Koelhuis inv.nr. 484.

576

Notulen van vergaderingen van aandeelhouders van de N.V. K.D.F.,
1958-1975.
1 omslag
N.B.:

--

Met hiaten.

1958-1959.
N.B.:

576.
577

Notulen van gecombineerde vergaderingen van de Raad van Toezicht van NV Koelhuis Katwijk en vennoten K.D.F., 1968.
2 stukken
1.2

578

Jaarverslagen

Jaarverslag over 1966.
1.3

579-581

Zie inv.nr. 575.

1965-1972, 1974, 1975.

1 stuk

Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen en uitgaande stukken, 1958-1969.
N.B. 1: Met hiaat.
N.B. 2: Alfabetisch geordend op naam van afzender/geadresseerde.

579.
580.
581.

1958-1960.
1961-1962.
1965-1969.

2

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE
ONDERWERPEN

2.1

Organisme

2.1.1

Instelling, ontwikkeling, opheffing

78

3 omslagen

--

Briefwisseling met Lucia Steinbach te Leiden en het Internationaal
Merkenbureau te Amsterdam betreffende de naamgeving en het invoeren van een nieuw logo voor het Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf i.o. (K.D.F.), 1957.
N.B.:

Zie archief Koelhuis inv.nr. 504.

582

Akte van oprichting van de N.V. K.D.F., 1958; afschrift; uittreksel uit
het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Rijnland, 1959
2 stukken

583

Akte van oprichting van de C.V. K.D.F., overeengekomen tussen
diverse reders en haringhandelaren te Katwijk en de N.V. K.D.F.,
ca. 1958; concept; uittreksel uit het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, 1959; fotokopie 1973.
2 stukken
N.B.:

2.1.2
584

1 stuk

Kopie van bijlage bij de aangifte voor de Vennootschapsbelasting voor
1964/1965.

Volmacht verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. K.D.F. aan de administrateur J. Swaneveld als
opvolger van G. Meyer, 1967; met uittreksel uit de notulen van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 1967.
2 stukken
N.B.:

2.1.4
2.1.4.1
N.B.:

587

Functionarissen

Lijst van bestuurders van de N.V. K.D.F., 1966; doorslag.
N.B.:

586

Deelname aan de vennootschap

Overeenkomsten tussen N.V. v/h firma N. Haasnoot en de N.V. en
C.V. K.D.F. betreffende de in- en uittreding van eerstgenoemde partij
tot en uit de C.V. K.D.F., 1964, 1968.
2 stukken
2.1.3

585

Voor de definitieve (onderhandse) akte zie: Nationaal Archief, Meerburg’s
Noordzeevisserij en Haringexport, 1823-1974, nummer toegang 3.21.03,
inv.nr. 1018.

De administrateur was in dienst van Koelhuis Katwijk N.V., maar werd
Uitgeleend aan K.D.F., die de helft van zijn salaris betaalde.

Financiën
Vrieskring I en II
Vrieskring I en II, tezamen ook wel aangeduid met de benaming Vriezersgroep, vormden de rechtsvoorgangers van het in 1958 opgerichte
Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf. Vrieskring I was verantwoordelijk
voor de exploitatie van de vriesruimte, terwijl Vrieskring II de visfileermachine exploiteerde..

Balans en verlies- en winstrekening uitgebracht door Struys en Vrind
Accountants te Rotterdam betreffende het voor gezamenlijke rekening
exploiteren van een visfileermachine en van vriesruimten in het Koelhuis te Katwijk door Vrieskring I en II over 1957 mei 1-1958 april 30.
1 katern

79

2.1.4.2
N.B.:

588-590

Katwijks Diepvries- en Fileerbedrijf K.D.F.
Het betreft hier zowel de Naamloze Vennootschap (NV) als de Commanditaire Vennootschap (CV)

Balansen en verlies- en winstrekeningen van de C.V. K.D.F. over
1958-1975.
2 omslagen en 2 stukken
N.B. 1: Met hiaten.
N.B. 2: Het boekjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.
N.B. 3: Voor de overige boekjaren zie inv.nrs. 592-608 en Nationaal Archief,
Meerburg’s Noordzeevisserij en Haringexport, 1823-1974, nummer
toegang 3.21.03 inv.nr. 1022.

588
589
590
591

1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1968/1969.
1973/1974.
1974/1975.

Balans en verlies- en winstrekening van de N.V. K.D.F. over
1974/1975.

2 stukken

2 stukken

N.B. 1: Het boekjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.
N.B. 2: Voor de boekjaren 1958/1959-1972/1973 en 1975/1976 zie zie inv.nrs.
592-608 en Nationaal Archief, Meerburg’s Noordzeevisserij en Haringexport, 1823-1974, nummer toegang 3.21.03 inv.nr. 1022.

592-602

Accountantsrapporten betreffende de balansen en verlies- en
winstrekeningen van de N.V. en C.V. K.D.F. over 1960/1971.

11 katernen

N.B. 1: Met hiaten.
N.B. 2: Daar waar niets vermeld wordt, betreft het zowel C.V. als N.V. K.D.F.
N.B. 3: Voor de accountantsrapporten van de overige boekjaren zie
Nationaal Archief, Meerburg’s Noordzeevisserij en Haringexport,
1823-1974, nummer toegang 3.21.03 inv.nr. 1020, 1021.

592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603-608

1958/1959; alleen N.V. K.D.F.
1960/1961; alleen C.V. K.D.F.
1961/1962; alleen C.V. K.D.F.
1962/1963; alleen N.V. K.D.F.
1962/1963; alleen C.V. K.D.F.
1963/1964; alleen N.V. K.D.F.
1963/1964; alleen C.V. K.D.F.
1964/1965; alleen N.V. K.D.F.
1965/1966.
1969/1970.
1970/1971.

Gecombineerde balansen en verlies- en winstrekeningen van de C.V.
en N.V. K.D.F. over 1961/1971.
2 katernen, 1 omslag,
3 stukken
N.B. 1: Met hiaten.
N.B. 2: Het boekjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april.

603.
604.

1961/1962.
1963/1964.
N.B.:

605.
606.
607.

1 katern
1 omslag

Betreft kopieën van bijlagen bij de belastingaangifte over
1963/1964.

1966/1967.
1967/1968.
1970/1971.

1 katern

80

608.

--

2.2

Taakuitvoering

2.2.1

Het huren van diepvriesruimte

Overeenkomst tussen de Vriezersgroep en NV Koelhuis Katwijk
betreffende de huur van koel- en vriesruimte door eerstgenoemde
partij en de daarvoor geldende tarieven vastgesteld in de bestuursvergadering van NV Koelhuis van 24 oktober 1955; concept.
N.B.:

609

611

612

N.B.:

Waarschijnlijk in archief K.D.F. gekomen, vanwege de taak van dit orgaan
om handel te drijven in ingevroren vis.

2.2.3

Het invriezen van vis ten behoeve van vennoten en
derden

Tarieflijsten voor invriezen van vis ten behoeve van vennoten,
derden en grootvriezers, 1955-1956, 1960, 1962-1971.

1 omslag

Tekening van de plattegronden van de begane grond en de verdieping
van het koelhuis aan de Industrieweg met aanduiding van de toelaatbare belastingen in kilo’s van de verschillende ruimten, ca. 1956-1969.
1 stuk
Waarschijnlijk opgemaakt ter bepaling van de hoeveelheden ingevroren vis
dat opgeslagen kon worden.

Rapport van A. Kiewit te ‘s-Gravenhage betreffende de schade ten
name van N.V. Koelhuis Katwijk, ontstaan door problemen met invriezen van een partij makreel, 1961.
1 stuk
3

614

Het drijven van handel in ingevroren vis

Brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk gericht aan N.V. Koelhuis Katwijk met verzoek om
medewerking aan art. 3, lid 2, van de Verordening op de heffing en
invordering van rechten ten behoeve van de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in de gemeente Katwijk wegens in- en uitvoer
van vlees vanuit het koelhuis aan de Industrieweg, 1965; met afschrift
van beantwoordend schrijven van N.V. Koelhuis Katwijk, 1965.
2 stukken

N.B.:

613

Zie inv.nr. 484.

Overeenkomst tussen de Vriezersgroep en NV Koelhuis Katwijk
betreffende de wijze van uitvoering van het op 24 oktober 1955
gesloten huurcontract, 1955; concept.
1 stuk
2.2.2

610

1975/1976.

DOCUMENTATIE

Foto’s gemaakt ter gelegenheid van de uitreiking van een onderscheiding aan diverse personen, ca. 1948-1980.
1 omslag

81

615

Genummerde bewijzen van prioriteitsaandeel, groot f 100,-, op naam
gesteld van Gebr. Den Dulk’s Handelmaatschappij C.V. te Katwijk
aan Zee, 1957; met talons.
1 omslag

616

Ongenummerde bewijzen van gewone aandelen en prioriteitsaandeel,
groot f 100,-, niet op naam gesteld, ca. 1957-1975; met talons.
1 omslag

82

Bijlage I.
Lijst van alfabetisch geordende onderwerpen in de serie ‘Ingekomen en
uitgaande stukken, 1894-1970’, inv.nrs. 98-187
(periode 1948-1970)
N.B.: Onderwerpen van tijdelijk belang zijn niet opgenomen in de lijst.
Letter
B

Onderwerp
Bedrijfsuitrusting
Bewakingsdienst

C

Centrale inkopen

D

Drijvend pakhuis

E

Entreegelden
Export

F

Fiscale zaken

H

Haringafslag
Haringvisserij

K

Keuringen schepelingen
Koeling

L

Loonregeling

O

Onderlinge Ziekengeldregeling

P

Paritaire Commissie
Propaganda

R

Radioverkeer
Regeringsbeleid
Representatie: - financiële en materiële
ondersteuning,
- informatieverstrekking,
- condoleancebetuigingen,
-filmvoorstellingen/
voorlichting,
- urgentieverklaringen,
- meewerken aan tentoonstellingen en evenementen.

S

Secretariaat:

83

- accountantsverklaringen,
- gebouw Vuurbaak,
- lidmaatschap,
- statuten,
- verkiezingen,

- jaarverslag,
- contributie.
Sociale wetten
T

Trawlvisserij

V

Vergaderingen
Vervoer bemanning
Victualiën
Vislosregeling
Vrachtencommissie

W

Wantveld

Z

Zeehaven

84

Lijst van afbeeldingen
1. Boetsters aan het werk op het Noordelijk Wantveld, ca. 1950-1955. Coll. Katwijks
Museum. ................................................................................................................................... 14
2. Het Prins Hendrikkanaal, waar een deel van de visserijactiviteiten plaatsvond, gezien
vanuit het westen, ca. 1915. Coll. Katwijks Museum............................................................... 49
3. Contract voor de Onderlinge Ziekengeldregeling voor het jaar 1953, ondertekend door de
deelnemende rederijen. Inv.nr. 372.......................................................................................... 54
4. Obligatie groot f 500,-- tegen 3½ %, op naam van rederij Schoonenberg, 1948. Inv.nr. 571.
.................................................................................................................................................. 76

85

Index op naam
N.B. 1: De index vormt alleen een toegang op eigennamen die in de inventaris voorkomen en heeft dus geen
betrekking op de inhoud van alle archiefbestanddelen.
N.B. 2: Straten of objecten zonder nadere plaatsaanduiding bevinden zich te Katwijk aan Zee.
Paritaire Commissie, 12, 13, 25, 57, 58, 83
Victualiëncommissie, 16, 51
Vrachtencommissie, 12, 13, 16, 20, 25, 50, 84
Wantveldcommissie, 12, 13

A
Aannemerscombinatie Katwijk BV, 41
Aannemingsmaatschappij Duraco NV, 44
Admiraal
Jan Th.zn., 46
Piet Hein, 61
Algemene Vergadering (van het Vissersfonds), 22
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (van
K.D.F.), 24, 79
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (van
Koelhuis Katwijk NV), 22, 23
Ambachtstekenschool, 40
Amsterdam, 68
Atlantikwall, 17, 56

D
Den Haag, 18, 26, 33, 57, 67, 68, 71, 73
Departement van Marine, 41
Draagt Elkanders Lasten, Katwijkse vissersvereniging, 64
Dubbelaar, W., 30
Duinlander NV, vervoersmaatschappij, 13, 60
Dulk
B. den, 67
C. den, 30, 69
Dulk, Rokerij en Haringgroothandel B. den, 46
Dulk’s Handelmaatschappij C.V., Gebr. Den, 82
Duyn en Zn., Bouwbedrijf M. van, 73, 77
Duyvenbode
Krijn van, 46
M.J. van, 69
wed. J. van, 42
Dwarsstraat, 40

B
Badstraat, 40
Baljuwstraat, 40
Beelen, fa. J. van, 40
Berghaven, 50, 51, 71
Best
C. de, 30
P. de, 30
Blauwe Ridders, 77
Blom, J.A., 69
Bond van Nederlandse Christelijke Houtbewerkers,
Meubelmakers en Aanverwante Vakgenoten, 55
Boulevard, 41, 43

E
Eerste Hulp Bij Ongelukken, afd. Katwijk, 61
Eerste Katwijkse Autobusonderneming, 60
Eerste Wereldoorlog, 15, 16, 46, 59

F
Fonds Haringafslag, 19, 47

C
Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf,
55
Centrale voor Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij,
55
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale, 55
Cindu-Key & Cramer Bouw NV, 72
Commissariaat voor Oorlogsschade te 's-Gravenhage, 40
Commissies
Afslagcommissie, 12, 25, 56
Arbitragecommissie voor het Visserijbedrijf te
Katwijk aan Zee, 13, 57
Bewakingsdienst, 11, 12, 27, 45, 83
Commissie Boetsterslonen, 12
Commissie Centrale Inkopen, 12, 21
Commissie Centrale Uitbetaling van Lonen voor
Lossers te Katwijk, 11, 12, 13, 21
Commissie Onderlinge Ziekengeldregeling, 12, 13,
16, 18
Commissie tot Onderzoek Loonregeling, 53
Commissie Vervoer Bemanningen, 12, 13, 27
Commissie Zeehaven, 60
Onderhandelingscommissie Olie, 12, 13
Onderlinge Ziekengeldregeling, 12

G
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 18, 50
Gemeentebedrijven te Katwijk, 74
Gemeentelijk Steuncomité te Katwijk, 43
Gereformeerde Kerk (Katwijk aan Zee), 40
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