
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagregister Deel 16 no 422. den vierden Mei 1900 
Zestien. 
              Verklaring van Eigendom. 
   Ondergetekende Pieter Verwer Maartens-zoon 
schipper te Wormerveer verklaart bij deze de eenige 
eigenaar te zijn van de stalen motorboot genaamd 
Catharina Elisabeth voor zijne rekening in 
1915/1916 gebouwd te Zaandam door de Naamlooze 
 Vennootschap ,,Zaanlandsche Scheepsbouw-
Maatschappij” gevestigd te Zaandjk groot ongeveer 
60 ton hebbende een dek en eén mast, thuisbehorende 
te Wormerveer, welk vaartuig nog nimmer ten 
hypotheekantore werd ingeschreven en verzoekt 
denheer Bewaarder der hypotheeken scheepsbewijzen 
genoemde motorboot te zijnen name te boek te stel len. 
     Wormerveer, 3 mei 1916 
        (get) P. Vrwer Mz. 
No 31. geregistreerd te AmsterdamvierMei 1900 
zestien deel190, folio 164 verso 
 
Vak 4, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor Recht 
f1.20 voor 10 opcenten f0.12daarvoor een gulden twee 
en dertig cent f1,32. 
   De xx ontvanger b.a. n x. (get) van’tHaaff 
     Voor eensluidend afschrift 
         De Bewaarder  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Declaration	  of	  ownership	  

The	  undersigned	  Pieter	  Verwer	  Maartenszoon	  skipper	  at	  

Wormerveer	  declares	  hereby	  to	  be	  sole	  owner	  of	  the	  steel	  

motorvessel	  named	  Catharina	  Elisabeth	  for	  his	  expense	  in	  

1915/1916	  built	  at	  Zaandam	  by	  the	  Unlimited	  Company	  

“Zaanlandsche	  Scheepsbouw-‐Maatschappij”	  established	  at	  

Zaandijk	  measuring	  about	  60	  tonnes	  having	  a	  deck	  and	  one	  

mast,	  belonging	  at	  Wormerveer,	  which	  vessel	  has	  never	  been	  

at	  the	  Mortgageoffice	  been	  registered	  and	  requests	  the	  

mister	  Keeper	  of	  the	  mortgages	  and	  Shipscertificates	  

abovementioned	  motorvessel	  to	  be	  in	  his	  name	  registered.	  

	  	  	  	  	  	  Wormerveer	  Mai	  3rd	  1916	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (sig)	  P.	  Verwer	  Mz.	  

Nr.	  31	  registered	  at	  Amsterdam	  fourth	  May	  1900	  sixteen	  

volume	  190,	  folio	  164	  verso	  

	  

Section	  4,	  one	  page,	  no	  crossings	  out.	  Received	  for	  rights	  

f1,20	  for	  10	  cents	  tax	  f0,12	  for	  which	  one	  guilder	  two	  and	  

thirty	  cent	  f1,32.	  

	  	  	  	  	  The	  xx	  receiver	  i.a.	  n	  x	  (sig)	  van’tHaaff.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  For	  certified	  copy,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  The	  Keeper	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

Stalen 
Motorboot 
,,Cathari- 
Na Elisa- 

beth “ 
 

± 60 ton. 
 
 
 

Volgens verklaring vanxxx 
Scheepsmeter J. Visser te 
Alkmaar, dd: 8 Mei 1916 

gebrand  ,,5614 Amst: 1916” 

Steel	  

Motorvessel	  

“Cathari-‐	  

Na	  Elisa-‐	  

Beth	  “	  

	  

±60	  tonnes	  

	  

	  

	  

According	  declaration	  van	  xxx	  

Ships	  measurer	  J.	  Visser	  at	  

Alkmaar,	  dated:	  	  8	  May	  1916	  

Branded	  	  ,,5614	  Amst:	  1916”	  

 

 


