Archief familie Knobbe - binnenvissers te Woudsend

Archief van

De familie Knobbe - binnenvissers te Woudsend.
A.

BEDRIJF

1

Stukken betreffend de bouw van en het onderhoud aan de visaak van Klaas en
Koop Knobbe, in 1893 gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee te Joure:
nota's, kwitanties en schuldbekentenissen van de gebroeders Knobbe aan de
bouwer en aan derden die de aak voor hen hebben gefinancierd. De visaak is in
1905 overgenomen door Willem Knobbe te Woudsend, 1893-1922, 1 omslag

2

Stukken betreffende de bouw van twee vissersboten van de familie Knobbe te
Woudsend, in 1886 en 1889 gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee voor resp.
f. 64,= en f. 72,=, 1886-1889, 1 omslag

3

Stukken betreffende een lening van W.W. Visser te Gaastmeer aan Roelof
Knobbe, 1890-1902, 1 omslag

4

Stukken betreffende de toestemming tot het gebruik van zegennetten, 1891 en
1901, 1 omslag.

5

Afrekenbriefjes van vis die door de gebroeders Knobbe is geleverd aan de
Gebroeders Exporthandel A. de Leeuw (1916), Van Netten (1940) en J. Terpstra,
1916-1940 en z.j., 1 omslag

6

Buitengewone machtiging door de Commissaris des Konings van Friesland
verleend aan Roelof Koops Knobbe te Heeg tot het jagen op "schadelijk
gedierte" op een aantal nader omschreven gronden, 1871 november 28, 1 stuk

7

Kwitanties van de Ontvanger van de Domeinen inzake de verpachting van de
visserij in de Morra aan Willem Knobbe te Woudsend, 1926-1931, 1 omslag

8

Brief van de Minister van Waterstaat aan Willem Knobbe te Woudsend inzake
de verkoop enige percelen rietland, 7 juni 1909, 1 stuk

9

Notulenboek van de afdeling Woudsend van de Hoofdafdeling
Zoetwatervisscherij der Nederlandsche Heidemaatschappij, 1909, 1 katern

10

Stukken betreffende het secretariaat van de afdeling Woudsend van de
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Hoofdafdeling Zoetwatervisscherij der Nederlandsche Heidemaatschappij, 1913
en 1933, 1 omslag
11

Brief van Dr. C.L. Deelder, bioloog bij het Rijksinstituut voor visserijonderzoek
te Amsterdam, inzake een vroegtijdig geslachtsrijp geworden mannelijke
schieraal, die door Klaas Knobbe te Woudsend was gevangen. Knobbe heeft de
aal opgestuurd naar het Rijksinstituut. Met artikel hierover in de Leeuwarder
Courant van 24 augustus 1955, 17 juni 1995 en 14 augustus 1955, 1 omslag

12

Aantekeningen en een ingezonden stuk van Klaas Knobbe inzake de publicatie
"Vracht- en Vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas" van U.E.E. Vroom.
Vroom stelt dat W.J. Dijk een fout heeft gemaakt in diens boek "De Schoonheid
onzer binnenschepen" in de beschrijving van de visaak van K.R. Knobbe.
Volgens Vroom komt de visaak van Knobbe in de boeken van Eeltje Holtrop van
der Zee te Joure niet voor en heeft Dijk een visaak met een vissersboot verward.
Knobbe stelt daartegenover dat hij nota's bezit waaruit blijkt dat de visaak wel
degelijk door Van der Zee te Joure is gebouwd, z.j., [1984], 1 omslag

B.

PARTICULIER ARCHIEF

13

Gedicht van Abram Sikkes uit Hoorn voor "mijn klijne waere Nigt", 16 augustus
1763, 1 stuk

14

Schrijfoefeningen van Jetske Klazes, 1828, 1 stuk

15

Debiteurenoverzicht van Eeuwe Jans de Jong aan Fettje K. de Jong, 1853, 1 stuk

16

Uitnodiging gericht aan Koop Knobbe, tot het aanwezig zijn bij de loting voor
de lichting 1884 voor de Nationale Militie, 19 januari 1884, 1 stuk

17

Kwitantie van Johannes Douma aan de Wed. Koop Knobbe inzake
begrafeniskosten, 9 november 1904, 1 stuk

18

Kindertekening met voorstelling huizen met vlaggen en meibomen. Eronder
tegelmotieven (blinden), z.j., 1 stuk

19

Kalligrafie met de naam AKKE en krullentekeningen van monsters, z.j., 1 stuk

20

Recepten van medicijnen, z.j., 1 stuk

21

Schriften met gedichten van stichtelijke en vaderlandslievende aard, z.j., 1
katernen

22

Stukken betreffende Corneliske Knobbe (1917-1977), zuster van Klaas Knobbe,
handwerklerares op diverse scholen in de Zuidwesthoek van Friesland, 1955-
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1970, 1 omslag
N.B. Van Corneliske Knobbe zijn een aantal werkstukken en diploma's opgenomen in de collectie van
het Fries Scheepvaart Museum.

