
De Sonttolregisters vormen de administratie van 
de tol die de koning van Denemarken van 1497 
tot 1857 hief op schepen die de Sont, de zeestraat 
tussen de Oostzee en de Noordzee, passeerden. 
De registers zijn, met enkele hiaten, bewaard 
vanaf 1497. Afhankelijk van de periode werden van 
elke doorvaart de gegevens genoteerd, als naam, 
domicilie, lading, route, tol et cetera. Een groot deel 
van de schepen die door de Sont voeren kwam uit 
Nederland, waaronder veel uit Friesland. Het belang 
van de tolregisters is groot; ze vormen een uiterst 
belangrijke bron voor de economische geschiedenis 
van geheel Europa. Daarom staan ze ook op de lijst 
van Unesco, “Memory of the World Registers”.

De Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar, het 
Fries Historisch en Letterkundig Centrum te 
Leeuwarden hebben het initiatief genomen de 
inhoud van deze tolboeken te digitaliseren, met 
financiële steun van NWO, Friese Culturele fondsen, 
Samenwerkende Maritieme fondsen en SNS Reaal. 

Een groot deel van de registers is inmiddels 
ingevoerd. Zo’n 1.5 miljoen passages en 4 miljoen 
ladingregels uit de periode 1634 tot 1857 zijn 
beschikbaar in STRO (Sound Toll Registers Online), 
de elektronische database. Deze database, die 
via internet vrij te raadplegen is, vormt  daarmee 
internationaal een waardevol instrument voor 
wetenschappers, maar ook bijvoorbeeld voor 
genealogen.

Meer weten, belangstelling? www.soundtoll.nl. 
Mailen kan naar sonttolonline@tresoar.nl.
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vrijwilligers gezocht! De oudste doorvaarten 
uit de periode 1497 tot 1634 ontbreken nog in de 
database. We zoeken vrijwilligers die ons willen 
helpen met het invoeren van deze doorvaarten uit 
de Sonttolregisters.

Een uitdaging! We zoeken (internationaal) 
vrijwilligers voor het invoeren van de oudste 
passages, mensen die ons willen helpen met deze 
uitdagende klus! Oud schrift, Deens, makkelijk? Nee, 
maar wel boeiend, en dus een uitdaging.

Eigenschappen? Geduld, enig taalgevoel, puzzelaars, 
misschien wat paleografische kennis, mogelijk 
enige kennis van ’t Engels, en met name wat 
doorzettingsvermogen. En enige vaardigheid op ‘t 
toetsenbord.

wat heb je nodig? De beschikking over een pc / 
laptop met internetverbinding. Thuis, maar ook 
elders, een bibliotheek bijvoorbeeld, in binnen- of 
buitenland. Alles gaat via het internet. Centraal 
wordt het e.e.a. gecoördineerd. Er is een website 
met informatie en diverse online hulpdocumenten. 
Deelnemers worden ondermeer via mail en een 
forum ondersteund. Het invoeren vindt plaats met 
behulp van een invoermodule op een website.

Help mee, om Sound Toll Registers Online, de 
online beschikbare database compleet te maken. 
De doorvaarten van 1497 tot 1634 willen we graag 
toevoegen aan deze unieke database!

nieuwsgierig, meedoen? Kijk op www.soundtoll.nl, 
menukeuze ‘vrijwilligers’, of neem contact op met: 
stro4all@tresoar.nl

Online



The Sound Toll Registers are the records of the 
toll the King of Denmark levied from ships passing 
the Øresund, the strait between the Baltic and the 
North Sea, from 1497 to 1857. The records have been 
preserved, with some gaps, from 1497. Depending on 
the period various data were recorded per passage, 
like the name of the shipmaster, his domicile, 
the cargo, the route, the toll etc. A large number 
of the ships passing the Sound came from the 
Netherlands, including many from Friesland. The 
importance of the toll registers is great; they are an 
extremely important source for the economic history 
of Europe. That’s why they are on the list of UNESCO, 
“Memory of the World Registers”.

The university of Groningen and Tresoar, 
the Frisian Historical and Literary Centre in 
Leeuwarden, have taken the initiative to digitize 
the content of the toll registers, with financial 
support of NWO, several Frisian Cultural funds, the 
Cooperating Maritime Funds and SNS REAAL Fonds. 

A great part of the registers have been entered 
already. About 1.5 million passages and 4 million 
cargoes from the period 1634 to 1857 are available in 
STRO (Sound Toll Registers Online), the electronic 
database. This makes the database, freely available 
via internet, an internationally valuable instrument 
for scholars, but also for e.g. genealogists.

If you want to know more: www.soundtoll.nl.
Or send an email to: sonttolonline@tresoar.nl.
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wanted: volunteers! The oldest passages, from the 
period 1497 – 1634, are still lacking in the database. 
We are looking for volunteers who want to help 
us entering these passages from the Sound Toll 
Registers.

A challenge! We are looking (internationally) for 
volunteers, people who want to help us with this 
challenging job! Old handwriting, Danish, easy? No, 
but fascinating and thus a challenge.

Qualities? Patience, some ‘linguistic feeling’, 
puzzlers, maybe some palaeographical knowledge, 
and in particular, perseverance. And some skills on 
the keyboard.

what do you need? The disposal of a pc/laptop 
with internet connection. At home or elsewhere, 
a library for example, even abroad. Everything 
goes via the internet and is centrally coordinated. 
There is a website with information and various 
online help documents. Participants are supported 
via email and a forum. The data entry is carried 
out by means of an input module on a website.

Please help, to complete Sound Toll Registers 
Online. We would like to complete this unique 
online database with the passages from 1497 to 1634!

Curious, ready to participate? www.soundtoll.nl 
, menu choice ‘volunteers’, or contact: stro4all@
tresoar.nl
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