
 

INVENTARIS 1893-1914 (Rubriekenstelsel), deel 1 

 
 
INFORMATIE voor de gebruikers: 
 

1. Deze inventarisatie zullen wij t.z.t. plaatsen op de site Friesarchiefnet.nl.   
2. Het archief van de gemeente Tytsjerksteradiel 1893-1914 is geordend in rubrieken. De 

initiatiefnemer was in 1893 secretaris Falkena.   
3. Secretaris Falkena verbeterde de ordening van de archiefstukken door het 

rubriekenstelsel toe te passen. De rubrieken kwamen als volgt tot stand: vooraf bepaalde 
men de benamingen van de vaststaande rubrieken. Bij de inschrijving bepaalde men van 
elk poststuk het onderwerp. Vervolgens werden alle stukken, waaraan hetzelfde 
onderwerp was toegekend verenigd tot een reeks en net als voorheen chronologisch 
ingeschreven onder de rubriek. Elk jaar werden de verschillende rubrieken afgesloten. 
Voor de rubrieken werden benamingen gebruikt zoals ambtenaren, armwezen, 
belastingen, justitie en politie enz. Dit stelsel van ordening is gebruikt van 1893 – 1914. 

4. In eerste instantie koos Falkena voor 47 rubrieken. Dit voldeed echter niet en vanaf 1897 
gebruikte men 33 rubrieken. Van sommige rubrieken zijn echter geen stukken bewaard, 
deze rubrieken zijn dan ook niet terug te vinden in deze inventaris. 

5. Deze inventarisatie is door mevr. Sevinga herzien en gecontroleerd. De plaatsnamen en 
de namen van de wateren in de gemeente zijn conform het gemeentelijk taalbeleid van 
de huidige Friese namen voorzien.  

6. Voor het zoeken op trefwoord in deze inventaris kunt u op uw computer de toetsen 
control – f gebruiken. 

 
 
 
Citeer- en aanvraaginstructie 
 
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. 
 
VOLLEDIG: Archief gemeente Tytsjerksteradiel over het tijdvak (1892) 1893 – 1914 (1915) 
  Inventarisnummer … 
 
VERKORT: Archief 1893 – 1914 (rubriekenstelsel) 
  Inventarisnummer … 
 
Het aanvragen van archiefbestanddelen kan bij het team Post- en Archiefzaken van de 
afdeling Informatiebeheer aan de Raadhuisweg 7 te Burgum. Het raadplegen van 
archiefbescheiden is gratis.  
Alleen voor het verrichten van historisch onderzoek door een ambtenaar en voor het 
verstrekken van meerdere kopieën worden kosten in rekening gebracht. 
 
Postadres van de gemeente Tytsjerksteradiel: 
Postbus 3        
9250 AA Burgum 
 
Telefoonnummer: 140511 
E-mailadres: gemeente@t-diel.nl 
 
 
Openbaarheid 
 
Het archief 1893 - 1914 is voor iedereen openbaar. 



RUBRIEK 1, algemene zaken, periode 1893-1914. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
1/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
1/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
1 16 januari 1893 Schrijven van de gemeente architect, A. DE GROOT, dat hij het toezicht op 

de ijsbanen en baanvegers niet meer kan waarborgen wegens drukke 
werkzaamheden. 

2 20 januari 1893 Schrijven van de “ Vereeniging TROUW AAN KONING EN VADERLAND ter 
ondersteuning van oud-strijders “om een opgave te verstrekken van de 
financiële toestand van oud-strijders i.v.m. het voornemen om een vaste 
wekelijkse uitkering te verstrekken aan de armsten onder de gerechtigden tot 
het dragen van het Metalen kruis of de Citadelmedaille. 
Opgave: Luitzen VAN DER MEULEN te Burgum, Aldert M. DE VRIES en 
Tjeerd S. DE JONG te Earnewâld, Johannes A. BOSMA en Jan P. 
HOEKSTRA te Hurdegaryp en Ritske E. VEENSTRA te Tytsjerk. 

3 24 januari 1893 Kennisgeving van het Ministerie van Justitie dat bij Koninklijk Besluit 
machtiging is verleend aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente van 
Ryptsjerk en van de Diaconie van de Hervormde Gemeente van 
Bergumerheide (Noardburgum) tot het aanvaarden van legaten de overleden 
heer Mr. A. LOOXMA IJPEIJ. 

 19 februari 1893 Rapport van de veldwachter over de oud strijder Aldert DE VRIES te 
Earnewâld. Treedt ook op als dorpsomroeper bij verkopingen. Deelt ook turf 
uit aan de mensen die steun krijgen van de armvoogdij. Is tevens omroeper 
bij de verhuur van zitplaatsen in de kerk. 

7 24 maart 1893 IJsbanen, lijst van 68 vaste baanvegers en het traject dat zij vegen; 
vervaardigd door Adolf COP te Garyp. Beloning van de inspecteur wordt 
vastgesteld op f 1, - per dag. Voorstel om verbeteringen. 

14 12 juni 1893 De directeur van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen nr. I zendt de 
burgemeester f 20 per postwissel t.b.v. Simon ZUURBIER, die in vrijheid is 
gesteld en deze gemeente als woonplaats heeft opgegeven. 

20 13 juli 1893 Schrijven van S. HENSTRA, het hoofd der school van Jistrum, om andere 
tijdstippen voor het luiden van de dorpsklok in te voeren dit in verband met de 
schooltijden. Klokkenluidster is wed. STEENDAM. 

22 17 augustus 1893 Verzoek van de burgemeester van Eibergen om inlichtingen over de 
onderwijzer Gjalt S. KOSTER. Zijn ouders uit Jistrum hebben door het 
overlijden van 3 volwassen kinderen hun winkel en handel verloren. 

25A 20 september 1893 Uitbetaling van 0,83 cents uit de nalatenschap van de koloniaal militair Ruurd 
Sjoerds DIJKSTRA. Is aan de nabestaanden ter hand gesteld. Brief 1/159 B. 

27 11 november 1893 Voorstel van de gemeentearchitect voor een nieuwe regeling van de 
baanvegers in de gemeente met de namen van baanvegers, de lengte van de 
banen en de beloning. 

28 28 november 1893 Aanvraag voor het bouwen van een woning op het perceel Giekerk A nr. 593 
te Wyns nr. 24 door Albert Jans BUISMAN; kleine plattegrond aanwezig. 

29 6 december 1893 Gratificatie van de Plaatselijke Commissie ter aanmoediging en 
ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden t.b.v. de oud-
strijders Johannes A. BOSMA, Aldert M. DE VRIES, Tjeerd S. DE JONG. 

   
 1894  
2 20 januari 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over een verzoek van 

Jan KINGMA, directeur van de Drachtster maatschappij van zuivelfabrieken 
om t.b.v. de zuivelfabriek in Burgum ijs te mogen halen uit de Westerse Hei. 
Moet zich wenden tot de burgemeester. 

7 7 maart 1894 Rapport van de gemeente en onbezoldigd rijksveldwachter J. ANDEREN 
naar aanleiding van een gesprek met Auke DE JONG, koemelker onder 



Aldtsjerk, over het gesprokene in de Raad van 26 februari. Wijbe Kl. VAN 
DER VEEN onder Hurdegaryp heeft de drenkelingen DE JONG en zijn vrouw 
uit het water gered en wilde volgens DE JONG, onder valse voorwendselen 
een premie van f 25 van de burgemeester, terwijl de Jong hem ook al had 
beloond. In de woning van de landbouwer Lieuwe Jans FEENSTRA heeft DE 
JONG, in de koestal, schone kleren aangetrokken. Raad 26-2-1894 punt 7 
afgewezen, later nog in de Raad van 19-4-1894 punt 20. 

15  IJsbanen, lijst van 69 baanvegers en het traject dat zij vegen; vervaardigd 
door Adolf COP te Garyp. Goedgekeurd door het college. 

16 5 september 1894 Uitreksel uit het register met de hoogtekenmerken volgens N.A.P. met de 
volgende ijkpunten: 
Schanzerbrug in de straat van Leeuwarden naar Groningen tussen K.M. 
palen 5 en 6. 
Vaste brug bij Hurdegaryp in de straat van Leeuwarden naar Groningen bij 
K.M. 9. 
Openbare school te Hurdegaryp. Protestantse kerk te Bergumerheide 
(Noardburgum). 
Woning van de hofstede “ Veldlust “ aan de straat van Quatrebras naar 
Bergumerheide (Noardburgum), bewoner T.S. OOSTENBRUG toebehorende 
aan Dr. IJPEIJ. 
Herberg Quatrebras toebehorende aan T. VAN DER LAAN. 

  Tolgaarderwoning bij de tol aan de grintweg van Burgum naar Feanwâlden 
ongeveer 300 meter benoorden het snijpunt met de Rijksstraatweg 
Leeuwarden Groningen. 
Woning aan de grintweg van Burgum naar Feanwâlden bij de hoek van een 
zandweg ongeveer 500 m bezuiden de spoorweg, bewoond door en eigen 
aan J.A. VAN DER WAL. 
Houten brug in de grintweg van Burgum naar Feanwâlden, ongeveer 500 m 
ten zuiden van de overgang van de spoorweg Leeuwarden - Groningen. 
Brug genaamd de “ Zwarte Tille “ tussen Hurdegaryp en Twijzel over de 
Kûkhernster Feart bij K.M. 16. 

25 9 augustus 1894 Rapport van veldwachter DE VOS over het inslaan van de bliksem in het huis 
van Auke DE VRIES, arbeider, wonende aan de Kloosterlaan onder Burgum ( 
Bergumerheide) (Noardburgum); geen schade, geen brand; spiegel, lamp en 
schilderij zijn verbrijzeld, de echtgenote heeft een pijnlijke arm. 

   
 1895  
6A 31 januari 1895 Nieuwe regeling voor de ijsbanen, toegezonden aan de armbesturen en de 

inspecteurs ijsbanen. 
9 17 februari 1895 IJsbanen en inspecteur COP, over deze materie ligt ook een rapport van 

veldwachter Krol van 1 februari waarin hij er onder meer op wijst dat 
bijvoorbeeld de baan Eastermar - Jistrum er om 17.00 nog niet door is.  

10 18 februari 1895 Schrijven van het bestuur van de vereniging “ Openbaarheid in 
Tietjerksteradeel “ waarin zij meedelen dat IJbele STEENSMA, goudsmid te 
Burgum is benoemd als verslaggever en verzoekt het college van B & W hem 
alle medewerking te verlenen. Voorzitter is A. ANTONIDES en secretaris is A. 
WEREMEUS BUNING. 

13 6 april 1895 IJsbanen, lijst van 74 baanvegers, hun woonplaatsen, en het traject dat zij 
vegen; vervaardigd door de inspecteur der ijsbanen Adolf COP te 
Garyp. Goedgekeurd door het college. 

31 19 november 1895 Uittreksel uit besluitenboek dat het ministerie van Justitie machtiging verleend 
aan de diaconieën van Oentsjerk en Gytsjerk tot het aanvaarden van de 
legaten van de overleden Mr. G.G.P. RINIA VAN NAUTA, ieder groot f 1.000, 
- K.B. is van 28 december 1895. 

33 4 december 1895 Rapport van rijksveldwachter Middelveld over het zoeken naar het lijk van de 
drenkeling Abele HOEKSTRA in de Burgumer Mar. Sinds 29 november wordt 
gezocht. ZUIDEMA en JAGERSMA, aan boord van het schip, konden geen 



hulp verlenen wegens de snelle gang van het schip. Proces verbaal van 
veldwachter KROL van 9 februari 1896 van het vinden van het lijk. Er is ook 
sprake van een verklaring van bij het lijk aangetroffen stukken en voorwerpen 
te weten f 54,11 een zilveren remontoir horloge( is met een knopje aan de 
kast ), een portemonnee, een lederen tasje, een scheermes, een vingerring, 
een tabakspijp en een potlood. Wed. F. HOEKSTRA te Ureterp, Klaas, 24 
jaar en Karst, 24 jaar ( broers ) HOEKSTRA. Stoffelijk overschot is gevonden 
door veldwachter KROL, Auke DE BRUIN en zoon Frans DE BRUIN en hun 
knecht Jacob BRANSMA uit Skûlenboarch. 

35 14 december 1895 Voorstel van het college aan de Raad tot een verzoek aan de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid; stellen voor de Lauwerszee af te sluiten 
met een dijk. Verschillende adhesie betuigingen van Friese gemeenten en de 
Friesche IJsbond. Raad 19 december 1895. 

   
 1896  
22 21 september 1896 Diverse correspondentie over het verzoek van Jan Klazes ELZINGA te Sumar 

om financiële steun. De particuliere secretaris van H.M. de Koningin-regentes 
heeft f 50 gezonden voor een abonnement van een jaar op het traject 
Feanwâlden – Leeuwarden om daar de ambachtsschool te kunnen bezoeken. 
Zijn moeder wed. ELZINGA is voor de tweede maal getrouwd met Rindert 
ALGRA uit Nijega( Sm). Hij kan zich volgend jaar opnieuw tot H.M. wenden 
om een nieuwe aanvraag mits hij voldoende resultaat behaalt. Brief 1/170B. 

   

  1897  
2 21 januari 1897 Klacht van het armbestuur Garyp dat baanvegers buiten dienst zijn gesteld 

omdat zij ’s zondags niet willen vegen Brief 1/26B. 
3 21 januari 1897 Diverse rapporten 18-1, 19-1, 20-1, 21-1 van Adolf COP over de toestand van 

het ijs. Bijzonder is dat heel veel namen van wateren worden genoemd. 
4 22 januari 1897 Er ligt ook nog een verslag van R.F. Van Der Wal, opmerkelijk is dat hij 

bijvoorbeeld bij het armbestuur Aldtsjerk 6 man als tijdelijk hulp aanvraagt. 
Idem Oentsjerk 6 man, Gytsjerk 4 man, Tytsjerk 4 man, Hurdegaryp 3 man. 
Bijzonder is dat heel veel wateren worden genoemd. 

13 26 mei 1897 
5 augustus 1897 

Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over kennisgeving van 
het Ministerie van Justitie dat bij K.B. van 12 juli nr. 43 machtiging is verleend 
aan het bestuur van de Gereformeerde kerk van Oentsjerk tot het 
aanvaarden van de helft van de nalatenschap van W.L. BOERSMA te 
Gytsjerk. Brief 1/155B&W. 

27  11 september 1897 Uittreksel uit besluitenboek waarin wordt meegedeeld dat aan de heer F. 
WADMAN, gemeenteontvanger eervol ontslag is verleend. Tevens heeft de 
Raad op 7 september 1897 een nieuwe instructie voor de ontvanger 
vastgesteld. Zo is de borgsom bepaald op f 12.000 en zijn de openingsuren 
van het kantoor vastgesteld. Brief 12/227B&W. 

29 24 september 1897 Voorstel tot wijziging van de grensscheiding tussen de kadastrale gemeenten 
Bergum en Oostermeer door het Kadaster Leeuwarden. Genoemd worden de 
namen: Erven Jan Klazes KROL in het district Oostermeer, wed. Douwe 
Walters SIBMA in het district Bergum. De landen van Gerben Melles BOUMA, 
het tuintje van D.D. KUIPERS en oostzijde van het hornleger (in het water 
vooruitspringende hoek land) van het huis van de heer VAN SMINIA, lopende 
tot aan het bos van VAN SMINIA en door tot aan de heide. Verder worden 
nog diverse kadastrale nummers genoemd. Er is ook een schets aanwezig. 
Brief 1/241B&W. 

30 18 oktober 1897 Het bestuur van de sociëteit genaamd “ Met moeite saâmgebracht “ 
omvattende de dorpen Aldtsjerk, Readtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk zendt het 
reglement toe. Doel is eenmaal per week een nuttige en gezellige avond te 
houden; contributie is f 1 per jaar; er is sprake van ballotage, de secretaris 
houdt aantekeningen bij. Leden van het bestuur o.a. H. KIJLSTRA, A. DE 
BOER, J.H. RIEMERSMA, H. POSTHUMA, J.G. VAN ITERSON. 



31 
 

24 oktober 1897 
 

De directeur zaken weldadigheid van H.M. de Koningin vraagt raad op het 
verzoek om hulp van Trijntje VAN DER VEEN te Eastermar. Om advies 
armvoogdij. Schrijven van het Algemeen Armbestuur te Eastermar over de 
arbeider Hendrik Sietses DIJKSTRA. Zat in de ondersteun van f 2, - per 
week. Is onder behandeling gesteld van Dr. HINGST, betrokkene is echter op 
eigen kosten bij Dr. WIERSMA te Groningen in behandeling geweest. Dat 
hielp ook niet, loopt nu weer bij Dr. HINGST. Zal wel moeilijk voor hem zijn de 
woning en landhuur te betalen maar zijn vrouw kan ook nog wel iets 
verdienen. Brief 1/195B. 

36 10 november 1897 Verzoek om inlichtingen van de Commissaris van Politie te Wageningen over 
D. SCHUITE te Rottevalle, die als politie agent heeft gesolliciteerd. Is op de 
voordracht geplaatst. Brief 1/192B. 

39 3 december 1897 Verzoek om raad door de directeur zaken weldadigheid van H.M. de Koningin 
op een verzoek van Albert LINDEBOOM te Hurdegaryp. Zij hebben een 
drieling gekregen waarvan één baby de naam van Wilhelmina heeft 
ontvangen, zij verkeren in arme omstandigheden. Het Algemeen Armbestuur 
is van mening dat het geven van een naam alleen geen reden kan zijn tot 
ondersteuning. A. LINDEBOOM is al enige tijd zonder verdienste geweest ( 
evenals vele andere arbeiders) ofschoon hij als een goed arbeider bekend 
staat. Mocht H.M. dit gezin willen steunen dan acht het Armbestuur dit goed 
besteed. Uiteindelijk is f 25 gezonden. Brief 1/211B. 

41 15 december 1897 Verzoek om raad door de directeur zaken weldadigheid van H.M. de Koningin 
op een verzoek van Freerk D. HELFRICH te Earnewâld om enige hulp. Het 
Armbestuur ( J. L. VEENEMA, voorzitter en J. T. VAN BALEN WALTER, 
boekhouder ) is van mening dat ondersteuning hier goed besteed zou zijn. 
HELFRICH is 82 en roeit nog dagelijks met een schouw met 
kruidenierswaren naar bij Grou, Warten, Wergea liggende boerderijen. Door 
de heersende mond en klauwzeer heeft hij veel schade. Zijn vrouw van 84 is 
blind. Zij hebben 6 kinderen grootgebracht. Bovendien heeft hij 8 mensen uit 
het water gehaald en het leven gered. Brief is beantwoord. Uiteindelijk heeft 
de directeur weldadigheid f 25 gezonden. Brief 1/9B 1898. 

45 26 december 1897 Schrijven van de “ Vereniging voor Dorpsbelangen “ te Burgum, president E. 
SCHAAFSMA, secretaris D. SIJPKENS, vragen de raad beleefd om een 
subsidie te verlenen van 20 cent per bundel voor iedereen, binnen deze 
gemeente, die vlas braakt. Het vermindert de werkloosheid vooral in 
Kûkherne en op de Bergumerheide (Noardburgum) en bevordert de vlasteelt. 
Raad 19 april 1898 punt 4 afgewezen. 1/344B&W en 1/148B&W 1898. 

   
 1898  
3 22 januari 1898 De particuliere secretaris van H.M. de Koningin-regentes heeft f 50 gezonden 

voor een abonnement van een jaar op het traject Feanwâlden – Leeuwarden 
om daar de ambachtsschool te kunnen bezoeken voor Jan K. ELZINGA te 
Sumar. Brief 1/27B. 

6 8 februari 1898 Verzoek om inlichtingen over Albert R. MOOIWEER te Sumar door de Officier 
van justitie betreffende zijn gedrag, solidariteit en betrouwbaarheid i.v.m. 
bewindvoering nalatenschap. Antwoord op het ingekomen stuk.  

8A 2 maart 1898 Betreffende het planten van een oranje boom te Burgum als blijvende 
herinnering aan het Kroningsfeest in 1898. Verzoek van de feestcommissie te 
Burgum om de linde na de planting over te nemen. Brief 1/80B&W. 

11 25 mei 1898 Verzoek van de commissie Kroningsfeesten te Eastermar, Ds. H. PRINS, U. 
VEENLAND c.s., om een linde (Wilhelmina boom) te mogen planten op het 
Breed met daar om heen een ijzeren hek en het verzoek dat de gemeente het 
onderhoud verricht. Brief 1/273B&W. 

12A 26 mei 1898 Voorstel van de raad tot het beschikbaar stellen van geld voor schoolfeesten 
en voor een portret van H.M. Koningin Wilhelmina. Het portret is gemaakt 
door Therèse SCHWARTZE en te bestellen bij W.P. VAN STOCKUM & zoon 
te Den Haag. 



15 2 juli 1898 Proces-verbaal van de beëdiging van brugpachter Jitze WIELINGA te Garyp. 
18 14 juli 1898 Verzoek van de commissie kroningsfeesten te Burgum om in bruikleen af te 

staan van vlaggen, wimpels, wapenborden enz. Wordt verleend. Met 
dankbetuiging d.d. 3 september 1898.  

19 18 juli 1898 Verzoek van de commissie kroningsfeesten te Bergumerheide 
(Noardburgum) en Sumarreheide om in bruikleen af te staan van vlaggen, 
wimpels, wapenborden enz. Wordt verleend. 

24 10 augustus 1898 Verzoek van Romke KINGMA te Oentsjerk om een vergunning tot het houden 
van een openbare vergadering in de open lucht. Wordt verleend, afschrift van 
aanwezig. Bewijs van veldwachter van der Veen uitreiking. 

25 20 augustus 1898 Uitnodiging aan het dagelijks bestuur (Burgemeester en wethouders) door de 
feestcommissie van Burgum, om aanwezig te zijn op het gemeentehuis op 1 
september om de aubade van de schoolkinderen ter gelegenheid van het 
kroningsfeest aan te horen. 

29 31 augustus 1898 Toezending van een bedrag van f 100,00 door H.M. de Koningin-moeder 
bestemd voor de algemene armen. Met naamlijst met daarop vermelde 
bijlagen en de namen van de 40 armen in Tytsjerksteradiel die in aanmerking 
komen: Wyns: Foeke P. SCHAAFSMA en wed. H. TEN CATE; Aldtsjerk: 
Akke S. POSTMA en wed. Minke K. VAN DER VEEN-MIEDEMA; Oentsjerk: 
Willem DIJKSTRA, Jurjen BEERDA, wed. J.J. HEMPENIUS Jr., Minne D. 
FABER; Gytsjerk: wed. Theunis IJ. ZUIDERVELD, wed. Jurjen G. DIJKSTRA; 
Ryptsjerk: wed. Sepkje G. SMIDT-DUURSMA, wed. Froukje VAN DER 
LAAN-VAN WIEREN: Tytsjerk: Ruurd J. BERGSMA, Anne J. VAN DER 
WOUDE; Suwâld: Alle S. VAN HUIZEN, wed. K. Broers MEIJER; 
Hurdegaryp: Hendrik BOSMA, Pieter B. BOUMA, Sipke L. VAN DER VEEN; 
Burgum: Johannes KORBRUIS, Pieter E. ZIJLSTRA, wed. L. HOEKSTRA, 
Tierk HOEKSMA; Jistrum: wed. Lutske KALSMA-VAN DER VEEN, Alze G. 
VAN DER VEER, Geert BOS, Sietze ZANDSTRA; Eastermar: wed. Froukje 
VAN DER MEER- KUIPERS, wed. Froukje PEBESMA-ZWOLSTRA, Rinze 
HOOIJENGA; Sumar: Heinze DOUMA, Sjoerd J. VAN DER MEER, Jacob J. 
VAN DER VEEN, IJnze DE VRIES; Garyp: Rinze BLOEMHOF, wed. Jan O. 
PEBESMA, wed. Siebe BOERSMA, wed. Wierd WAGENAAR; Earnewâld: 
wed. J.G. VAARTJES en Aaltje VEENSTRA. 

31/32 30 augustus 1898 Telegram van H.M. Koningin-moeder aan de gemeenteraad waarin ze 
bedankt voor de hulde. 

40 29 oktober 1898 Verzoek van H. POSTHUMUS om een Wilhelmina linde te mogen planten in 
gemeente-eigendom te Gytsjerk. Geplant op het erf van de 
onderwijzerwoning. Brief 1/326B&W. 

42 5 november 1898 Verzoek van DUURSMA, hoofd van de school te Sumarreheide, om advies 
betreffende Albertje J. DE JONG, 14 jaar en lijdende aan toevallen. Schrijven 
van Dr. HINGST om haar eerst medicijnen te geven, helpt dit niet dan 
opname in een inrichting. 

43 16 november 1898 Verzoek van de Directeur van zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin 
om advies op het verzoek van de vrouw van Siebe S. WADMAN te Tytsjerk 
om hulp. Advies van het armbestuur te Tytsjerk is positief. Martha WADMAN-
BIJLSMA krijgt f 50.- . (Schrijven van het armbestuur is alleen aanwezig) 

47 31 december 1898 Verzoek van de Directeur van zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin 
om advies op het verzoek van Aaltje VEENSTRA te Earnewâld om een gift 
van f 25.- . Advies van het armbestuur te Earnewâld is negatief, ze krijgt al 
vrije woning, brandstof en wekelijks f 1.25. (Schrijven van het armbestuur is 
alleen aanwezig) 

48  Div. stukken m.b.t. de kroningsfeesten. O.a. van de muziekvereniging Apollo 
en Hallelujah, notulenschrift van de feestcommissievergaderingen, 
aanplakbiljetten, begroting feesten en feestprogramma. 

   
 1899  
2 18 januari 1899 De particuliere secretaris van H.M. de Koningin-regentes heeft f 50 gezonden 



voor een abonnement van een jaar op het traject Feanwâlden – Leeuwarden 
om daar de ambachtsschool te kunnen bezoeken voor Jan K. ELZINGA te 
Sumar. Brief 1/17B. 

8 20 maart 1899 Verzoek van de kerkvoogdij van de Hervormde kerk te Burgum om uitbreiding 
begraafplaats door toevoeging van een gedeelte van het ten noorden 
gelegen perceel. Advies gemeentearchitect is positief. 

9 4 april 1899 Verzoek van de burgemeester om inlichtingen over het Nederlands 
administratiekantoor van alle uitlootbare fondsen te Amsterdam i.v.m. met het 
optreden als agent van Jan DAM Azn. te Beets. Antwoord van de 
hoofdinspecteur van politie te Amsterdam is negatief en zeer vertrouwelijk. Dit 
kantoor vindt zijn slachtoffers bij de armen maar keert niets uit. Brief 1/62B. 

11 1 mei 1899 Toezending van stukken ter kennisgeving van de Christelijk Gereformeerde 
Gemeente te Suwâld. Schrijven van de kerkenraad over het voortbestaan van 
de gemeente en het beroepen van een predikant. 

17 21 juni 1899 Mededeling van de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Gemeente 
te Suwâld dat de Gemeente vanaf 29 mei 1899 niet meer bestaat en dat de 
leden zijn teruggegaan naar de Gereformeerde Kerk. Schrijven naar dagelijks 
bestuur gemeente en aan de Koningin. 

18 29 juni 1899 Verzoek van de Directeur van zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin 
om advies op het verzoek van Hijlke VISSER te Gytsjerk om financiële hulp 
om een handel te beginnen. Advies van het armbestuur te Tytsjerk is positief. 
Hij krijgt f 20.- . (alleen aanwezig) Brief 1/117B. 

23 9 augustus 1899 Toezending van de voorwaarden van pensioenverzekering met tarief. Met 
rapport commissie en verslag rapporteurs. 

31 13 december 1899 Door dat de stoomboot door de Garypster Feart is gevaren is het ijs vernield 
en onbruikbaar voor het schaatsen. Gemeente architect geeft toestemming 
aan de zuivelfabriek om het ijs er uit te halen. 

35 30 december 1899 IJsbanen, lijst van 79 baanvegers, hun woonplaatsen, en het traject dat zij 
vegen; vervaardigd door de inspecteur der ijsbanen Adolf COP te Garyp. 
Goedgekeurd door het college. 

   
 1900  
7 5 maart 1900 Verzoek van Gerben E. Bouma te Garyp om zijn vrouw, Sjiewke J.S. DE 

VRIES, te mogen herbegraven. Vergunning is verleend omdat zij in een 
verkeerd graf was begraven. 

9 26 maart 1900 Verzoek van Jacobus B. SIETSMA te Sibrandahûs, vroeger inwoner van 
Hurdegaryp, om een bewijs van Nederlanderschap i.v.m. verhuizing naar 
Duitsland.  

13 25 april 1900 Verzoek van de Inspectie rijkstoezicht op fabrieken en werkplaatsen om hem 
mee te delen de uitslag van het onderzoek dat de veldwachter heeft verricht 
n.a.v. een ongeluk in de vlasfabriek van J.J. WESTRA te Mûnein waarbij 
Teunis ZUIDERVELD gewond werd. Rapport veldwachter en schrijven 
inspecteur aanwezig. Brief 1/126B.  

17 26 mei 1900 Mededeling overlijden van regent Lieuwe S. SEVENSTER te Aldtsjerk en 
benoeming van T. VAN WELDEREN Baron RENGERS te Oentsjerk als 
regent van de stichting “Op Toutenburg”.  

19 9 juni 1900 Directeur Zaken Weldadigheid H.M. de Koningin vraagt om overweging en 
advies op een verzoek van Klaas J. VAN DER WAL te Sumar om geldelijke 
steun om handel te drijven. Advies van armbestuur Sumar is negatief. (Advies 
armbestuur is alleen aanwezig). Brief 1/89B. 

20 9 juni 1900 Toezending ter kennisgeving en terugzending een schrijven van de minister 
van Justitie dat te Earnewâld is geconstitueerd “ De gereformeerde kerk”. 
Teruggezonden. Afschrift schrijven minister aanwezig. 

27 31 september 1900 Verzoek van de griffier om verven en behangen van het griffielokaal in het 
kantongerecht en een lamp voor verlichting. 

29 11 september 1900 Directeur Zaken Weldadigheid H.M. de Koningin vraagt om overweging en 
advies op een verzoek van Oeds VAN DEN BIJL te Tytsjerk om geldelijke 



steun. Advies van armbestuur Tytsjerk is positief. Met advies van politieagent 
J. SIJTEMA. Beantwoord brief 1/127B. Toezending van f 20.- . (Advies 
armbestuur en SIJTEMA aanwezig). 

33 17 september 1900 Verzoek om inlichtingen over schipper Douwe HERINGA door de 
burgemeester van Leek. Volgens veldwachter KROL heeft HERINGA de 
rekening van de reparatie van zijn schip door de scheepstimmerman 
BOORSMA te Eastermar niet betaald maar heeft hij eerder wel altijd zijn 
aflossingen zelf betaald. 

40 31 december 1900 Uittreksel uit besluitenboek dat het ministerie van Justitie machtiging verleend 
aan de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Wyns tot het 
aanvaarden van de legaat van de overleden W.J. TALSMA te Leeuwarden, 
groot f 1.000, - K.B. is van 20 februari 1901. 

   
 1901  
1 5 januari 1901 Verslagen door baaninspecteur A. COP van de ijsbanen in het zuidelijk 

gedeelte van de gemeente. 5 januari, 8 januari, 12 januari en 18 januari 1901. 
2 7 januari 1901 Directeur Zaken Weldadigheid H.M. de Koningin vraagt om overweging en 

advies op een verzoek van Doeije VAN DER WOUDE te Mûnein om 
geldelijke steun. Armbestuur Oentsjerk kan niet beoordelen of hij in staat is 
om een handel in koopwaar aan te kunnen. Advies van armbestuur Gytsjerk 
is negatief betreffende het op richten van een handel.  

4 7 februari 1901 Gelukwens ter gelegenheid van het huwelijk van H.M. de Koningin. Telegram 
van antwoord dankbetuiging. 

8 27 februari 1901 Directeur Zaken Weldadigheid H.M. de Koningin vraagt om overweging en 
advies op een verzoek van Oege J. PEBESMA te Garyp om geldelijke steun. 
Advies van armbestuur Garyp is positief hoewel hij meer werk had kunnen 
maken om zijn klompjes te verkopen. Toezending f 40.- (Advies armbestuur 
aanwezig). Brief 1/50B. 

12a 27 april 1901 Schrijven over vernieuwing plans van het kadaster op grote schaal. Antwoord 
bewaarder Hypotheken en kadaster Leeuwarden, kosten f 4000.- . 

22 14 september 1901 Directeur Zaken Weldadigheid H.M. de Koningin vraagt om bericht en advies 
op een verzoek van D.J. WIJBENGA te Eastermar om geldelijke steun om 
handel te bedrijven. Advies van armbestuur Eastermar is negatief en van de 
diaconie van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Beantwoord brief 
1/164B. (Advies armbestuur en diaconie aanwezig). 

23 21 september 1901 Verzoek van de officier van justitie om inlichtingen over K. POSTMA te 
Gytsjerk, betreft zijn zedelijk gedrag en zijn politieke voorkeur. Brief 1/163B.  

   
 1902  
1 6 januari 1902 Verzoek van de burgermeester van Amsterdam om inlichtingen over Pieter J. 

MUURLING te Bergumerheide (Noardburgum) i.v.m. de kosten van 
verpleging na zijn beroerte op zijn logeeradres. Beantwoord brief 5/8B.  

3 3 februari 1902 Toezending van de officier van justitie ter aanvulling van stukken aan de 
Koningin over de oprichting een vereniging Dorpsbelangen Suwâld. Met 
advies van J. DE VRIES te Suwâld. Beantwoord brief 1/39B. Houdende 
toezending ter uitreiking aan de secretaris van de vereniging van een 
kennisgeving van justitie. Uitreiking door de dienaar van politie SIJTEMA. 

10 17 februari 1902 Opdracht aan de baanopzichters om ijsbanen te maken. Rapport 
baanopzichter COP aanwezig. 

13 1 maart 1902 Beantwoording van een brief van de voogd van de kinderen een rapport van 
veldwachter KROL over de toestand waarin Sijmen K. TOLSMA te Jistrum 
verkeert. Hij is dagelijks dronken en heeft veel schulden, KROL vind dat de 
kinderen uit huis moeten worden geplaatst. 

14 10 maart 1902 Schrijven van de Commissaris der Koningin over de weigering om een 
getuigschrift van goedgedrag af te geven aan Freerk SPAN. Oost-Stellingwerf 
heeft het getuigschrift afgegeven. 

29 16 augustus 1902 Schrijven van de landmeter van het kadaster over de naamstelling van een 



ongenummerde uitweg in de gemeente Bergum B. Advies gemeentearchitect. 
32 17 oktober 1902 Rapport onderzoek woning van Jan VAN DER BERG te Bergumerheide 

(Noardburgum). Bevel tot verbouw. Relaas van veldwachter DIJKSTRA. 
33 18 oktober 1902 Kennisgeving van het bezoek van de Commissaris der Koningin, dinsdag 21 

oktober. 
36 23 november 1902 Rapporten over de ijsbanen in het zuidelijke gedeelte. 
39 11 december 1902 Toezending van het bestuur, Bote R. DE JONG, Minne O. LAWERSMA en 

Harmen J. BOUMA, van de Vereniging “’t Stekt neat net nou” te Oentsjerk het 
reglement met naamlijst van de vereniging. 

   
 1903  
4 13 maart 1903 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid H.M. de Koningin om bericht 

op het verzoek van Eise VENEMA tijdelijk te Ryptsjerk een som van f 25 of f 
30 voor herstel schip. Advies armbestuur Ryptsjerk. Brief 1/49B. 

9 11 mei 1903 Verzoek om in de noordelijke zijmuur van de te stichten woning op perceel 
Bergum B 2148 grenzende aan gemeente-eigendom een raam te mogen 
maken. Door W.A. VAN DER MEULEN te Burgum.  

10 19 mei 1903 Verzoek van de particuliere secretaris van H.M. de Koningin om inlichtingen 
over een verzoek van G. Horreus DE HAAS te Burgum om financiële hulp 
voor de schoenmakersgezel Berend DE JONG. Brief particuliere secretaris 
beschikbaarstelling f 25, schrijven thesaurius (schatmeester) toezending f 25. 
Aanwezig rapport veldwachter Dirk SCHUITE te Burgum. Brief 1/85B. 

22 15 augustus 1903 Verzoek van A. WELLING c.s. te Sumar om Sipke BOS uit de woning van zijn 
moeder te verwijderen en hem te plaatsen in het armhuis te Burgum. Met 
verzoek van Sipke BOS. Brief 1/202B en 1/205B. 

24 8 september 1903 Verzoek van de landmeter van het kadaster om plaatsing van kadasterstenen 
in de berm van de weg tussen de Rietw.brug en Zwarteweg naast Giekerk E 
nr. 235 en 645. Met schets en advies gemeentearchitect. Brief 1/190B. 

   
 1904  
103, 
127, 
422a 

3 februari 1904 Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Tytsjerk om 
vergunning tot uitbreiding van de bijzondere begraafplaats te Tytsjerk. Advies 
van gemeentearchitect. Brief 1/174B&W, 1/45B. 

320, 
483 

20 maart 1904 Verzoek van de vereniging Zwembad Grote Wielen tot oprichting van een 
badinrichting +/- 25 meter van de openbare weg. Met tekening. Rapport 
gemeentearchitect. Brief 1/185B&W. 

778, 
797 

3 augustus 1904 Verzoek van R.A. HIEMSTRA c.s., bestuursleden van de 
Evangelisatievereniging “Uw Koninkrijk kome”, te Burgum om een beslissing 
als gevolg van art. 7 der wet van 10 september 1853 (Stbl. Nr. 102) tot het 
oprichten van een gebouw tot uitoefening van een openbare godsdienst op 
Bergum B 1428. Met tekening/rapport gemeentearchitect. Brief 1/307B&W. 

1011 19 oktober 1904 Voorstel van de landmeter van het kadaster tot het aanbrengen van een 
gewijzigde grensscheiding tussen de gemeenten Giekerk en Hardegarijp. Met 
tekening.  

1343 31 december 1904 Gegevens over de tekencursus van de Vereniging dorpsbelangen “Bergum” 
   
 1905  
166 10 februari 1905 Kennisgeving van R.S. TERPSTRA te Burgum onder overlegging van een 

reglement van het houden van een sociëteit op de bovenzaal van zijn huis.  
505 14 mei 1905 Opgave van vertimmering aan en in de kerk te Hurdegaryp. Brief 1/172B&W, 

1/197B&W. 
779 21 augustus 1905 Bericht van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te 

Tytsjerk over de vernieuwing van de toren. Brief 1/265B&W, 1/268B&W 
1112 13 december 1905 Firma MEIJER en SCHAAFSMA te Leeuwarden over de uitgifte van een 

gemeenteatlas en kaartjes van de gemeente. 1/45B&W 1906. 
851, 
875, 

15 september 1905 Verzoek om inlichtingen over Sijbren L. WESTRA te Rotterdam i.v.m. een 
kind. Schrijven van veldwachter COUPERUS, hoofdcommissaris van politie te 



947 Rotterdam en armbestuur Gytsjerk. Brief 1/214B.  
   
 1906  
643, 
1061, 
542, 
1221 

18 januari 1906 Schrijven van het bestuur der vereniging van burgemeesters en 
gemeentesecretarissen in Fryslân over het fonds van de Gewapende Dienst, 
hoe die te verbeteren. Opbrengst collecte f 42.90. Brief 1/229B&W en 
1/446B&W. 

   
 1907  
2 18 januari 1907 Diverse verzoeken om een vergunning om te mogen collecteren. 
13 6 juni 1907 Verzoek van de keizerlijke Duitse consul generaal om inlichtingen over 

Hendrik F. JAGER geboren te Hurdegaryp. 
19 27 september 1907 Verzoek van de particuliere secretaris van de Koningin om bericht op het 

verzoek van Aan PANDER te Garyp om hulp voor het herstellen van zijn 
scheepje. Advies armbestuur Garyp is negatief. Brief 1/270B. 

20 7 oktober 1907 Verklaring van Sijbren L. WESTRA te Rotterdam dat hij zijn minderjarig 
dochtertje Janke heeft overgenomen van veldwachter KLEEFSTRA te 
Hurdegaryp. 

21 17 oktober 1907 Bezoek commissaris der Koningin is op dinsdag 22 oktober. 
   
 1908  
9 6 januari 1908 Rapport over de ijsbaan zuidelijke gedeelte van de gemeente door baan 

inspecteur A. COP. 
1063 10 november 1908 Verzoek van de landmeter van het kadaster om inlichtingen over de ter 

naamstelling van een opvaart van de Langelaan naar de Wide Ie. Met 
tekening. Brief 1/226B. 

1229 31 december 1908 Voorstel van de gemeentearchitect over de verdeling van de ijsbanen met 
een kaart. 

   
 1909  
8 januari 1909 Verzoek van de commissaris der Koningin om de feestelijkheden bij de 

verwachte heuglijke gebeurtenis in het koninklijk huis niet te houden op 
zondag of op Goede vrijdag. Aanwezig een circulaire, brief over de geboorte, 
telegram geboorte prinsesje, gelukstelegram en dankbetuigingtelegram. Brief 
1/174B&W. 

9 6 april 1909 Diverse stukken rechtverordening procedure COP / de gemeente over 
betaling van een nota van f 63 wegens toezicht bij de verbetering van de 
Burgumerfeanster Feart. Met tekening. 

14 9 juli 1909 Verzoek van bureau Weldadigheid der Koningin om consideratie en advies op 
verzoek van Broer J. MEIJER te Garyp. 2x Schrijven van Broer J. MEIJER en 
advies van armbestuur Garyp. Brief 1/183B. 

15 14 augustus 1909 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen over een 
verzoek aan de Koningin van het bestuur van het Christelijk muziekcorps 
“Excelsior” te Ryptsjerk om rechtspersoonlijkheid. Brief 1/184B. 

19 25 september 1909 Verzoek van de burgemeester en wethouders van Het Bildt om adhesie te 
betuigen aan een verzoek van de raad van die gemeente aan de Tweede 
Kamer om uitbreiding van het gemeentelijk onteigeningsrecht en verkrijging 
van een belasting van de grond naar de waarde. Met rapport van de 
commissie. Brief 1/23B&W 1910. 

20 3 oktober 1909 Verzoek van het bureau Weldadigheid der Koningin om consideratie en 
advies op verzoek van Gjalt MEIJER te Garyp om geldelijke ondersteuning. 
Advies van armbestuur van Garyp. Gratificatie is verleend. Brief 1/222B. 

22 10 november 1909 Verzoek van het bureau Weldadigheid der Koningin om consideratie en 
advies op verzoek van Jelle J. DE VRIES te Sumar om geldelijke 
ondersteuning. Gratificatie verleend van f 15. Brief 1/242B. 

23 19 november 1909 Verzoek van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Suwâld om de 
begraafplaats te mogen vergroten. Met tekening en besluit raad. 



   
 1910  
3 2 februari 1910 Verzoek van A. POSTMA en T. BOORSMA te Earnewâld om aan W.P. 

POSTMA een medaille uit te reiken voor redding drenkelingen. 
6 17 februari 1910 Verzoek van Gedeputeerde Staten om inlichtingen over het wetsontwerp enz. 

volgens welke aan onderofficieren met bepaalde diensttijd het uitzicht wordt 
verzekerd op plaatsing in een burgerlijke betrekking.  

10 6 april 1910 Verzoek van officier van justitie te Leeuwarden om bericht enz. op verzoek 
aan de Koningin van de jonge dochtersvereniging “Eendracht maakt macht” 
te Jistrum om vergunning voor het houden van een loterij. Brief 1/77B, 1/86B, 
1/88B en 1/89B. 

11 10 april 1910 Mededeling dat de Prins der Nederlanden voornemens heeft om op 21 en 23 
april de gemeente zal passeren. 

15 3 juni 1910 Verzoek van de commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 12 
inwoners te Earnewâld, om aan Willem P. POSTMA de toegekende 
erepenning wegens redding van drenkelingen uit te reiken. Met brief van 
burgemeester van Aduard. Brief 1/127B en 1/173B. 

24 23 november 1910 Verzoek van de vereniging verbetering lot der blinden met de vraag hoeveel 
steun de blinde Auke VAN DER BIJL krijgt en over een te houden collecte. 
Brief van armbestuur Tytsjerk. Auke VAN DER BIJL is 28 november 1910 
overleden. Brief 1/238B. 

   
 1911  
3 7 februari 1911 Verzoek van de officier van justitie om bericht enz. op verzoek van de 

vereniging Dorpsbelangen Tytsjerk om goedkeuring op de statuten. Brief 
1/57B. 

7 23 maart 1911 Diverse stukken over de werkzaamheden van de staatscommissie voor de 
drinkwatervoorziening. Besluit Gedeputeerde Staten, Rapport van de 
gemeentearchitect en veldwachters DIJKSTRA, COUPERUS, KROL, 
VISSER, OPPENHUIZEN, SIJTEMA EN HAMELING. Brief 1/278B&W. 

12 23 oktober 1911 Verzoek van bureau Weldadigheid H.M. de Koningin om bericht enz. Op een 
verzoek van Petrus VELLINGA te Tytsjerk om hulp voor het herstellen van 
zijn huisje. Brief 1/225B. 

13 28 oktober 1911 Verzoek van Gedeputeerde Staten om voor 16 november een vragenlijst in te 
vullen over elektriciteitsvoorziening. Lijst aanwezig.  

14 31 oktober 1911 Schrijven van de commissaris der Koningin over een doorreis van de Prins 
der Nederlanden door de gemeente op 6 en 8 november.  

15 3 november 1911 Verzoek van de officier van Justitie om bericht enz. op verzoek van de 
bestaande begrafenisvereniging te Gytsjerk om goedkeuring van de statuten 
van de vereniging. Brief 1/222B, 1/123B en 1/481B&W. 

21 1 december 1911 Toezending van een afschrift van de statuten waarop Koninklijke goedkeuring 
is gevraagd door het bestuur van het veefonds. 

   
 1912  
2  Diverse verzoeken om hulp aan de Koningin. Met brief van bureau 

Weldadigheid om bericht en advies op verzoek van Sjoerd SPIJKSTRA te 
Earnewâld, advies veldwachter STAVELING; brief van bureau Weldadigheid 
om bericht en advies op verzoek van R. DE BOER te Jistrum, advies 
armenmeester SCHUKKEN; brief van bureau Weldadigheid om bericht en 
advies op verzoek van O.F. FENNEMA te Suwâld en advies veldwachter 
STAVELING. Brief 1/32B, 1/185B en 1/209B ongunstig. 

4 6 februari 1912 Schrijven van “De Friesche elfsteden”vereniging over het nemen van 
maatregelen van orde en veiligheid tijdens de elfsteden - wedstrijd op 7-2. 

5 8 februari 1912 Schrijven van de baaninspecteur, A. COP, over het verwijderen van de 
baanvegers i.v.m. dooi. 

11 25 april 1912 Verzoek van S. BRANDSMA te Kortzwaag om inlichtingen over de arts Zwart 
te Burgum. Antwoord burgemeester is alleen aanwezig. 



14 20 mei 1912 Verzoek van A. BOUMA te Bolsward om de wegen op 27 mei goed berijdbaar 
te maken i.v.m. de fiets-Elfstedentocht. Met route. 

26 19 oktober 1912 Voornemen van de commissaris der Koningin om op 26 oktober de gemeente 
te bezoeken. Brief 1/195B, 1/196B en 1/196a B. 

   
 1913  
13 6 augustus 1913 Verzoek van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Hurdegaryp om 

vergunning tot uitbreiding van de bijzondere begraafplaats te Hurdegaryp aan 
de zuidkant. Met tekening. Brief 1/175B en 1/294B&W.  

20 27 december 1913 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan 
Gedeputeerde Staten van 23 december 1913 van de Vereniging ter 
bevordering van Christelijk onderwijs te Tytsjerk over verbouw van de 
bijzondere school i.v.m. de begrafeniswet. Beschikking van Gedeputeerde 
Staten. Voorwaardelijk toegestaan. Brief 1/40B&W 1914. 

21 29 december 1913 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan 
Gedeputeerde Staten van de Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente 
te Ryptsjerk over verbouw van de bijzondere school i.v.m. de begrafeniswet. 
Brief inspecteur besmettelijke ziekten om inlichtingen. Beschikking van 
Gedeputeerde Staten. Geen vergunning nodig. Brief 1/39B&W 1914, 1/39B.  

   
 1914  
6 30 januari 1914 Diverse rapporten over de toestand van de ijsbanen. 
20 30 juli 1914 Schrijven van diverse inwoners van Burgum en omliggende dorpen over 

aanbieding van een herinneringsalbum aan Dr. W. HINGST bij zijn vertrek uit 
de gemeente. 

32 23 november 1914 Eindverslag van de staatscommissie over de werkloosheid, met bijlagen. 
Allen bericht dat het verslag is verzonden. Bij de boekerij. 

36 31 december 1914 Verzoek van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde gemeente van 
Garyp om financiële steun voor de uitbreiding van de bijzondere 
begraafplaats. Advies gemeentearchitect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIEK 2, ambtenaren, periode 1893-1914 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk of interessant stuk welke is vernietigd 
aan de hand van het Inschrijvingsregister. 
2/nr.B. = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
2/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
1  Mededeling ontslag veldwachter Martinus VAN DER KLEI te Hurdegaryp met 

ingang van 13 januari 1893. Besluit Commissaris der Koningin. 
1 9 februari 1893 Verlenen van ontslag aan Klaas VAN EGTEN als veldwachtert. 
2 9 februari 1893 Benoeming van Jetze E. COUPERUS tot veldwachter. Verzoek van de 

burgemeester aan de Commissaris om hem een aanstelling af te geven als 
onbezoldigd rijksveldwachter. Brief 2/36B. 



3 6 februari 1893 Benoeming van Wobbe DE VOS te Haulerwijk tot veldwachter. Verzoek van 
de burgemeester aan de Commissaris om hem een aanstelling af te geven 
als onbezoldigd rijksveldwachter en aantekening van zijn verandering van 
woonplaats. Brief 2/36B. 

6 12 augustus 1893 Eervol ontslag aan F.J. VAN DER WOUDE te Burgum als veldwachter met 
ingang van 15 augustus. 

7 22 augustus 1893 Benoeming van Tjerk BOTTINGA te Wyns tot veldwachter.  
9  Overdracht aan de Commissaris der Koningin tot aanstelling van Klaas P. 

KLOOSTERMAN tot onbezoldigd rijksveldwachter. Brief 2/8/167B, 2/172B en 
2/180B. 

10 7 oktober 1893 Bericht dat de veldwachter T. BOTTINGA een aanstelling is uitgereikt van 
onbezoldigd veldwachter. Met brief van de Commissaris der Koningin dat de 
aanstelling is ingetrokken 

   
 1894  
3 april 1894 Verzoek van A. MULDER om eervol ontslag als veldwachter.  
5  Lijst van alle bezoldigde ambtenaren in dienst van de gemeente 
7 9 juni 1894 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op het verzoek 

van de gemeenteveldwachter ZIGTEMA om dispensatie van art 4 zijner 
instructie voor het waarnemen van de betrekking van conciërge in het 
gemeentehuis. Vergunning verleend bij beschikking Commissaris der 
Koningin. Gunstig advies. Brief 2/131B 

11 17 december 1894 Verzoek van F. DE BOER om met ingang van 1895 eervol ontslag als 
geneeskundige armenpraktijk in de kring Hurdegaryp. Ontslag is verleend. 

12 december 1894 Sollicitatie van Dr. A. ANEMA voor genees, heel- en verloskundige belast met 
de armenpraktijk in de kring Hurdegaryp. Hij is benoemd. Brief 28/375B&W. 

   
 1895  
2 22 en 25 maart 

1895 
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad op het verzoek 
van ZIGTEMA om bij zijn betrekking van veldwachter te bekleden die van 
conciërge in het gemeentehuis. Beschikking Commissaris der Koningin 
waarbij vergunning op nieuw wordt verleend tot 12 mei 1896. Brief 2/47B. 

7 26 september 1895 Lijst van sollicitanten voor wegwerker, vacature overleden J. VAN DER 
VEEN. Sollicitatiebrief van R.W. TJEERDSMA. Benoemd R.W. TJEERDSMA. 

7 28 september 1895 Voordracht tot benoeming van een brugwipper. Benoemd J. DE VRIES. 
8 2 november 1895 Verzoek van J. ZIGTEMA om bericht enz. op een verzoek aan de 

Commissaris der Koning om bij zijn betrekking van veldwachter te mogen 
waarnemen die van conciërge gemeentehuis. Beschikking Commissaris der 
Koningin tot wederopzegging vergunning verleent. Brief 2/128B. 

   
 1896  
2 16 maart 1896 Lijst van sollicitanten voor de betrekking van wegwerker vacature J. BEERDA 

en onderzoek sollicitanten. Benoemd P. VENINGA. 
6 10 oktober 1896 Verzoek tot het vragen van inlichtingen van de gemeentearchitect over de 

werkzaamheden van de wegwerker te Garyp i.v.m. het raadsbesluit van 25 
oktober 1894 betreffende de tijdelijke verhoging van het jaarsalaris. Advies 
gemeentearchitect en raadsbesluit.  

  

   
 1897  
1 1 augustus 1897 Verzoek van Folkert S. WADMAN om met ingang van 15 oktober een eervol 

ontslag als gemeenteontvanger. Pagina 10/1899 opheffing borgtocht. Brief 
12/227B&W.  

2 7 september 1897 Lijst van sollicitanten naar de betrekking van gemeenteontvanger. 
Aanbeveling S. DE VRIES en T.B. VENINGA. 

3 7 oktober 1897 Benoeming T.B. VENINGA te Gytsjerk tot gemeenteontvanger. Aanwijzing tot 
tijdelijke gemeentesecretaris. Brief T.B. VENINGA tot aanneming. Gunstig 
advies raad. Alleen instructie voor gemeenteontvanger aanwezig. Brief 



8/244B&W en 8/286B&W. 
8 29 december 1897 Verzoek van veldwachters en dienaren van politie om met ingang van 1 

januari 1898 verhoging van jaarsalarissen. Brief 2/339B&W en 15/267B&W 
1898. 

   
 1898  
4 16 augustus 1898 Verzoek van het bestuur Nederlands politiebond om de jaarsalarissen van 

politie te verhogen aldus; aanvangsalaris f 500 en verder periodiek 
verhogende tot f 700. Brief 15/268B&W. 

5 16 september 1898 Kennisgeving van weduwe A.R. DE GROOT van het overlijden van haar 
echtgenoot, in leven gemeentearchitect. Brief 2/290B&W. 

6 22 september 1898 Sollicitatie van W. VONK te Huizum naar de betrekking van tijdelijke 
waarneming gemeentearchitect. Afgewezen. 

7 29 september 1898 
en 29 oktober 1898 

Lijst van sollicitanten voor gemeentearchitect, vacature DE GROOT. Met 
sollicitatie en aanneming van S.J. VEENSTRA. Brief 2/205B en 2/213B. 

9 26 november 1898 Overdracht van stukken gemeentearchitect.  
   
 1899  
1 21 januari 1899 Verzoek van IJpe J. OEDZES om benoemd te worden tot klokkenluider te 

Garyp. Hij is benoemd. 
3 17 maart 1899 Verzoek van Gosse R. SIERKSMA te Ryptsjerk om per 1 juli ontslagen te 

worden als wegwerker. 
4 18 april 1899 Klachten van de gebroeders Jacob en Johannes JELTEMA te Mûnein over 

veldwachter B. VAN DER VEER over niet brengen van stukken.  
5 15 mei 1899 Lijst sollicitanten voor de betrekking van wegwerker, vacature G.R. 

SIERKSMA. Advies gemeentearchitect en sollicitatie van Jan S. VAN 
HUIZEN Ryptsjerk. Hij is benoemd. 

6 10 oktober 1899 Verzoek van Tjeerd VENINGA, gemeenteontvanger te Burgum om wijziging 
in de instructies wat betreft kantooruren en woonplaats. Met instructies. 

3 26 april 1900 Sollicitatie van T. HOOGEVEEN te Burgum voor de betrekking van 
ambtenaar plaatselijke belasting. Benoemd per 1 mei. Beëdigt 5 mei. 

4 28 april 1900 Verzoek van S.L. VELLINGA te Burgum om ontslag als ambtenaar 
plaatselijke belasting. 

5 28 april 1900 Schrijven van de gemeenteraad over pensioenverzekering ambtenaren en 
opdracht commissie ontwerpen verordening. Rapport commissie 1900, 
voorstel met toelichting van B&W, rapport commissie 1902, lijst ambtenaren 
en echtgenoten ambtenaren. 

8 21 juli 1900 Geschrift van P. DE CLERCQ te Feanwâldsterwâl over de bevordering van 
de Friesche taal. 

10 24 augustus 1900 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad op verzoek 
aan H.M. de Koningin van A.A. PEL vroeger te Burgum nu te Metslawier over 
klachten tegen de Burgemeester als hoofd van politie. Kantbeschikking 
Commissaris der Koningin waarbij voor verzoeker beschikking Minister van 
Binnenlandse Zaken. Beschikking is per dienstbetalende brief verzonden. 
Alleen brief Minister aanwezig. Brief 2/120B. 

12 19 september 1900 Verzoek van H. IJMKER Rz. Te Hurdegaryp om eervol ontslag als veearts 
per 1 januari 1901. Ontslag is verleend. 

13 8 oktober 1900 Verzoek van Jehannes PIETERSEN te Burgum om eervol ontslag als  klerk. 
14A 20 oktober 1900 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten goedkeuring besluit 

gemeente verhoging jaarsalaris veearts f 800 met bijdrage 50% uit provinciaal 
fonds. 

18A 21 december 1900 Voorstel aan de raad over een benoeming tot 12 mei 1902 van weduwe 
ZIGTEMA tot conciërge gemeentehuis en wijziging instructie. Ze is benoemd. 
Alleen instructie aanwezig. 

19 24 december 1900 Benoeming van Dirk SCHUITE te Leeuwarden als veldwachter. Verzoek van 
SCHUITE om tijdelijk in het gemeentehuis te mogen wonen.  

20 24 december 1900 Sollicitanten voor wegwerker, vacature REITSMA. Sollicitatie van Berend T. 



REITSMA te Eastermar is aanwezig. Hij wordt ook benoemd. 
   
 1901  
1 20 januari 1901 Sollicitanten voor veearts, vacature IJMKER. Sollicitatie van Arend J. VAN 

HEMERT te Sommelsdijk. Verzoek om inlichtingen door de Burgemeester.  
5 26 februari 1901 Mededeling van Arend J. VAN HEMERT dat hij voor de benoeming als 

veearts in de gemeente bedankt. 
7 9 maart 1901 Mededeling van J. LOOIJINGA te Burgum dat hij bedankt als omroeper te 

Burgum. 
7A 23 maart 1901 en 

20 augustus 
Verzoek van S. POSTUMA te Burgum om aangewezen te mogen worden tot 
marktmeester. Nader verzoek van POSTUMA. Benoemd J. DIJK te Burgum. 
Sollicitatie J. DIJK is alleen aanwezig. 

8 23 maart 1901 en 3 
april 

Diverse brieven van C.S. JERONIMUS te Sas-van-Gent, sollicitant voor 
veearts, vacature IJMKER. Hij is benoemd en aangesteld per 20 mei. 

12 18 september 1901 Kennisgeving wed. S. VAN DER WAL van het overlijden van haar man, 
wegwerker Sjouke J. VAN DER WAL te Burgum, en verzoek uitbetaling 
jaarsalaris tot 1 oktober. 

13 12 oktober 1901 Verzoek van Hiltje S. DIJKSTRA, wed. S. VAN DER WAL, om een wekelijkse 
toelage. Toegekend f 100 per jaar. 

14 12 oktober 1901 Lijst van sollicitanten naar de betrekking van wegwerker, vacature S.J. VAN 
DER WAL. Rapport gemeentearchitect. Benoemd is Jan W. VEENSTRA. 

15 12 oktober 1901 Lijst van sollicitanten naar de betrekking van wegwerker op de Zwetteweg. 
   
 1902  
1 1 april 1902 Mededeling van Commissaris der Koningin dat aan Jelle TERLUIN met 

ingang van 21 april eervol ontslag is verleende als gemeenteveldwachter 
wegens zijn benoeming tot veldwachter in de gemeente Franekeradeel. 

2 7 april 1902 Vaststelling van een reglement tot pensionering van pensioen 
gemeenteambtenaren met ingang van 1 juli. Reglement en lijst 
gemeenteambtenaren. 

3 9 april 1902 Benoeming van Sijtze STUVELING, agent van politie te Kampen, tot 
veldwachter, vacature TERLUIN, per 28 april. 

7 28 mei 1902 Verzoek van S.H. KIJLSTRA om met 1 juli ontslag als geneeskundige 
armenpraktijk voor de dorpen Wyns, Oentsjerk en Gytsjerk. 

8 28 mei 1902 Verzoek van Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk om benoemd te worden als 
geneeskundige armenpraktijk. Brief aanneming benoeming. 

9 3 juni 1902 Collectief verzoek van de wegwerkers om verhoging van hun jaarsalaris. 
Word verhoogd met f 40. 

11 7 augustus 1902 Verzoek van C.J. JERONIMUS om eervol ontslag als veearts. Het is 
verleend. Brief 2/252B&W. 

13 21 augustus 1902 Mededeling van Jacob en Kornelis SOLIEN van het overlijden van hun vader 
A. SOLIEN, oud-veldwachter, en verzoek om financiële steun voor zijn 
weduwe en dochter. Financiële steun wordt afgewezen. 

14 1 september 1902 Lijst van sollicitanten veearts, vacature JERONIMUS. Sollicitatie Willem TEN 
HOOPEN te Lochum alleen aanwezig. Hij wordt ook benoemd. Brief van W. 
TEN HOOPEN aanneming en over een plaatsvervanger. Brief 2/138B. 

18 3 november 1902 Verzoek van D. POLET te Hurdegaryp om eervol ontslag als boekhouder 
armvoogdij wegens vertrek naar Leeuwarden. Advies armbestuur Hurdegaryp 
aanwezig.  

19 29 november 1902 Sollicitanten voor boekhouder/armvoogd te Hurdegaryp, vacature POLET. 
Advies armbestuur en sollicitatie E. ANNEMA. Wordt benoemd. 

21 9 december 1902 Sollicitatie van Reinder R. MINNEMA te Aldtsjerk voor boekhouder 
armvoogdij. Advies armbestuur. Wordt benoemd. Brief 2/400B&W. 

23 23 december 1902 Rapport en schrijven van de commissie pensioen gemeentebeambten als 
vervolg op 2 februari 1902 over aanvulling reglement – a. burgemeester, b. A. 
JAGER eerste klerk, c. teruggave bijdragen van vertrokken ambtenaren en d. 
aanvulling bijdragen.  



   
 1903  
1 6 maart 1903 Rekening van het pensioenfonds over het tweede halfjaar van 1902.  
2 14 maart 1903 Verzoek van Andries JAGER om eervol ontslag als eerste klerk en over zijn 

pensioen. Brief 2/103. 
3 11 april 1903 Lijst van sollicitanten van eerste klerk, vacature JAGER, jaarsalaris f 750. Met 

sollicitatie van Jakob GROENENDAL te Leeuwarden. Hij is ook benoemd. 
5 19 mei 1903 Verslag pensioenfonds gemeenteambtenaren tweede halfjaar aan 1903. 
   
 1904  
360, 
832 

29 januari 1904 Opgave van de te storten sommen 1904 en rekening en verantwoording van 
het pensioenfonds gemeenteambtenaren 1903. 

601 1 juni 1904 Verzoek van L.B. MEIJER te Garyp om eervol ontslag als wegwerker en een 
jaarlijkse tegemoetkoming. Word hem toegekend. 

605 6 juni 1904 Lijst sollicitanten voor wegwerker Garyp. Met sollicitatie van Albert K. VAN 
DER BERG te Garyp. Hij wordt benoemd. 

688, 
904, 
926, 
945, 
1287 

28 mei 1904 Correspondentie met S. VRIES, klerk, over verlof tot afwezigheid en dat tijdig 
kennis zal worden gegeven van het tijdstip waarop het verlof zal zijn 
geëindigd. Brief 2/267B&W, 2/329B&W, 2/344B&W en 2/439B&W. 

671 12 juni 1904 Verslag van de toestand van het pensioenfonds gemeenteambtenaren. 
732 16 juli 1904 Mededeling van Jhr. A.J. VAN SMINIA te Aldtsjerk dat hij zijn ontslag neemt 

als wethouder wegens zijn vertrek uit de gemeente. 
823 22 augustus 1904 Verzoek van S. WITTEVEEN om een pensioen uit de gemeentekas (eervol 

ontslagen onderwijzeres leervak K = handwerken). Afgewezen. 
866 3 september 1904 Voorstel van B&W om op het schrijven van het bestuur van de vereniging van 

burgemeesters en gemeente secretarissen over de jaarsalarissen van de 
secretarieambtenaren. 

964, 
997 

5 oktober 1904 Advies van de gemeentearchitect over de ziekte van wegwerker Ritske 
TJEERDSMA onder overlegging geneeskundige verklaring en voorstel een 
wegwerker te benoemen. Met verzoek van TJEERDSMA om een bijdrage. 

1032 27 oktober 1904 Lijst sollicitanten voor wegwerker, vacature TJEERDSMA. Met sollicitatie van 
Geert J. VAN DER HEIDE te Oentsjerk. 

1044 1 november 1904 Mededeling dat bij Koninklijk Besluit met ingang van 16 november is 
benoemd tot burgemeester S.B. DRIJBER. 

   
 1905  
24 10 januari 1905 Schrijven over verhoging jaarsalarissen burgemeesters en secretarissen. 
76 22 januari 1905 Benoeming van M. KRAP tot veldwachter, vacature SCHUITE. 
117 1 februari 1905 Benoeming van T.H. RINSEMA te Burgum tot onbezoldigd veldwachter. 
295 18 maart 1905 Rekening en verantwoording van het pensioenfonds van 

gemeenteambtenaren 1904. 
599 8 juni 1905 Verzoek van Folkert J. ALLEMA om eervol ontslag met toekenning van een 

pensioen. Brief 2/252B&W 
705 19 juli 1905 Lijst van sollicitanten naar de betrekking van wegwerker, vacature ALLEMA. 

Met sollicitatie van Roel R. KOOISTRA te Wyns. 
1027 13 november 1905 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over de provinciale 

toelage tot het jaarsalaris van de veearts. Brief 2/352B&W. 
1051A 24 november 1905 Eervol ontslag verleend aan veldwachter Maarten KRAP. 
1002 11 augustus 1905 Verzoek van de veldwachters om verhoging van de jaarsalarissen. 
   
 1906  
123 20 januari 1906 Verzoek van het bestuur afdeling Friesland Nederlandse Bond 

Gemeenteambtenaren om jaarsalarissen van gemeenteambtenaren van de 
secretarie aanzienlijk te verhogen. 

890 30 januari 1906 Verzoek van het bestuur afdeling Friesland Nederlandse Bond 



Gemeenteambtenaren tot het maken van een jaarsalarisregeling niet lager 
dan als norm in het rapport is aangegeven. 

127 31 januari 1906 Opgaven van 1906 door de ambtenaren te storten pensioenbijdragen. 
235 24 februari 1906 Benoeming van Dirk VISSER, onbezoldigd agent van politie te ’s 

Gravenhage, tot veldwachter te Tytsjerksteradiel. 
532 3 mei 1906 Verzoek van Hotze SIMODINES te Hurdegaryp om een voorschot uit de 

gemeentekas op zijn pensioen 
782, 
859, 
1057 

6 juli 1906 Verzoek om verhoging van de jaarsalarissen van de wegwerkers. Met advies 
van gemeentearchitect en instructie voor de wegwerker. 

   
 1907  
3A 8 juli 1907 Toekenning door Gedeputeerde Staten een jaarlijkse toelage uit de 

provinciale fondsen van f 400 van 15 oktober 1907 – 1 januari 1913, 
goedkeuring van de wijziging instructie gemeente veearts. Brief 2/225B&W. 

4 25 juli 1907 Verzoek van J. GROENENDAL om eervol ontslag als klerk secretarie. 
5 25 juli 1907 Lijst van sollicitanten voor de betrekking van klerk secretarie, vacature 

GROENENDAL. Met sollicitatie van S. VAN DER VELDE te Huizum.  
6 3 september 1907 Aanneming door W. TEN HOOPEN de benoeming van veearts van 15 

oktober 1907 tot 31 december 1912. 
7 17 september 1907 Verzoek van Gedeputeerde Staten om een raadsoordeel over een verhoging 

van het jaarsalaris van de gemeenteontvanger te mogen vernemen. Het 
jaarsalaris is vastgesteld op f 1300. 

9 1 november 1907 Antwoord op een brief van de burgemeester aan de secretaris van de 
gemeente Huizum over ontslag ambtenaar secretarie. Brief 2/274B. 

   
 1908  
172, 
638, 
964 

20 februari 1908 Schrijven over bezoldiging van veldwachters en over door de gemeente 
verstrekken van woningen. Brief 2/218/B. 

288 19 maart 1908 Schrijven van de regenten van Stichting TOUTENBURG van het aanbieden 
van politiewoningen te Bergumerheide (Noardburgum) en Tytsjerk voor 10 
jaar, huur f 50 per jaar. Brief 2/118B&W. 

314 26 maart 1908 Rekening pensioenfonds voor gemeenteambtenaren 1907. 
630 19 juni 1908 Verzoek van Gedeputeerde Staten in overweging gevende om de 

verordening pensioenfonds aan te vullen. 
774 6 augustus 1908 Verzoek van het bestuur Nederlandse Bond van gemeenteambtenaren om 

een nieuwe regeling van de jaarsalarissen van de ambtenaren secretarie. 
855 29 augustus Verzoek van G. VAN DER WAL te Kootstertille over het verhuren van een 

woning aan de gemeente, nu verhuurt aan veldwachter KROL.  
1111 30 november 1908 Rapport van de gemeentearchitect over de woning van E. ZWAAL als 

politiewoning. 
1176, 
1185 

21 december 1908 Verzoek van Jac. BLEEKER om eervol ontslag als tweede ambtenaar 
secretarie i.v.m. benoeming eerste ambtenaar te Steenwijk. Ontslag verlenen 
uiterlijk 15 januari 1909. 

   
 1909  
1 22 januari 1909 Sollicitatie van volontair J. ZWART te Burgum voor de vacature van derde 

klerk secretarie. 
2 6 maart 1909 Rekening van het pensioenfonds voor gemeenteambtenaren. 
3 27 april 1909 Ontslag verleend aan B.G. VAN DER VEER te Garyp als veldwachter. 
4 9 juni 1909 Benoeming van Jan OPPENHUIZEN te Nijmegen tot gemeenteveldwachter. 
5 14 september 1909 Verzoek van de veldwachters om verhoging van de beloning voor 

bodediensten. 
   
 1910  
3 6 augustus 1910 Verzoek van de wegwerkers om verhoging van hun jaarsalaris. Met rapport 



afdelingen en advies gemeentearchitect. 
5 5 oktober 1910 Verzoek van de veldwachters om verhoging van hun jaarsalaris. 
6 31 oktober 1910 Mededeling dat bij Koninklijk Besluit herbenoemd is tot burgemeester S.B. 

DRIJBER. Met proces-verbaal. 
7 2 december 1910 Benoeming van Thomas T. SPOELSTRA te Garyp tot onbezoldigd 

gemeenteveldwachter. 
   
 1911  
1 28 februari 1911 Aanbeveling van Gedeputeerde Staten om de regeling van de bezoldigingen 

ambtenaren van de secretarie tot een punt van opzettelijke overweging te 
maken en de uitkomst voor 1 mei mede te delen. 

2 26 januari 1911 Schrijven over aanstelling van een chef-politie, voorstel B&W. 
3 8 maart 1911 Instructie politie Tytsjerksteradiel. 
5 5 mei 1911 Verzoek van Mattheus SIJTEMA te Tytsjerk om ontslag als dienaar politie. 
8 19 mei 1911 Verzoek van A. HUIZINGA-HOOGENDONK te Burgum om ontslag als 

vroedvrouw met toekenning van pensioen. 
9 17 juni 1911 Sollicitaties en aanvragen om inlichtingen, benoeming en woonplaats 

vroedvrouw. Sollicitatie van A. VAN DER VEEN en adviezen van de artsen 
BONTEKOE te Hurdegaryp en HINGST en ZWART. 

   
 1912  
2 10 januari 1912 Sollicitaties naar de vacature van klokkenluider te Garyp. Sollicitatie van 

Gerben VAN DER ZWAAG te Garyp. Aanbeveling van veldwachter 
STUVELING. Gerben VAN DER ZWAAG wordt per 1 maart benoemd. 

3 19 januari 1912 Rekening van het pensioenfonds voor gemeenteambtenaren 1911. 
4 28 mei 1912 Schrijven van Willem TEN HOOPEN, veearts te Hurdegaryp, over een 

eventuele herbenoeming per 1 januari op een toelage van f 800. 
6 16 september 1912 Verzoek van de wegwerkers om hun jaarsalarissen te verhogen tot f 9 per 

week. Brief 2/399B&W. 
6A 16 september 1912 Voorstel aan de raad tot het opnieuw vaststellen van een instructie veearts. 
7 2 oktober 1912 Circulaire over de bezoldiging van de gemeenteveldwachters. 

Tegemoetkoming van f 25 per jaar voor huishuur verleent. 
   
 1913  
1 1 februari 1913 Verzoek van W. TEN HOOPEN om met ingang van 1 april eervol ontslag als 

gemeenteveearts i.v.m. zijn benoeming tot districtsveearts.  
3 5 maart 1913 Sollicitaties naar de vacature van gemeenteveearts. Sollicitatie van Gerard 

DE RAADT. Hij wordt ook benoemd. 
4 20 maart 1913 Rekening van het pensioenfonds voor gemeenteambtenaren 1912. 
5 14 april 1913 Verzoek van het Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om 

aan de Tweede Kamer te zenden een verzoek over de wetsontwerpen tot 
invoering van een algemene regeling van de pensionering van 
gemeenteambtenaren en hun weduwen en wezen. Verzoek aan de Tweede 
Kamer aanwezig. 

7 4 augustus 1913 Sollicitaties naar de vacature van derde ambtenaar secretarie. Brief 
Wiebrandus T. PISO te Hijlaard. Hij wordt ook benoemd. 

7A 4 augustus 1913 Verzoek van J. SWART te Burgum om ontslag als derde ambtenaar 
secretarie i.v.m. zijn benoeming tot commies van de secretarie te Rheden. 

9 30 augustus 1913 Verzoek van Willem J. IESTRA te Jistrum om ontslag als wegwerker, met 
behoud van pensioen, i.v.m. zijn ziekte. 

11 4 oktober 1913 Verzoek van G. VAN DER ZWAAG om verhoging van zijn beloning als 
klokkenluider. 

12 9 oktober 1913 Rapport over het verzoek van ambtenaren van de secretarie om verhoging 
jaarsalaris. 

13 11 oktober 1913 Sollicitaties voor wegwerker, vacature IESTRA. Lijst sollicitanten, sollicitatie 
van Michiel KOOISTRA te Jistrum en rapport gemeentearchitect.  



14 23 oktober 1913 Rekening pensioenfonds gemeenteambtenaren van 1 januari t/m september 
1913 waarna het fonds is opgeheven i.v.m. rijkswet. Register voor de 
ontvanger van het pensioenfonds en aantekenboekje van spaargelden 
belegd bij de Coöperatieve Voorschot en Spaarbank te Oentsjerk. 

   
 1914  
1 30 januari 1914 Verzoek van A.R. ZUIDEMA te Jistrum om eervol ontslag als klokkenluidster. 
2 2 februari 1914 Ontslag verleend aan Johannes KROL, veldwachter te Tytsjerksteradiel door 

de Commissaris der Koningin. 
5 7 april 1914 Benoeming door de Commissaris der Koningin als veldwachter Tjitze 

KINGMA, vacature KROL. 
6 11 april 1914 Proces-verbaal van de opneming en sluiting van boeken van de op 4 april 

overleden ontvanger T. VENINGA. 
7 15 april 1914 Sollicitaties voor ontvanger, vacature VENINGA. Naamlijst sollicitanten, 

sollicitatie Jan SIEBMA die ook word benoemd. 
8 25 april 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over een aanvulling 

instructie ontvanger. Te stellen zekerheid f 15000. 
11 2 september 1914 Ontslag verleend aan D. VISSER te Oentsjerk als veldwachter. 
12 12 september 1914 Verzoek van D. VISSER om ontslag als bode i.v.m. zijn benoeming als 

veldwachter in de gemeente Uitingeradeel. 
13 26 september 1914 Benoemd door de Commissaris der Koningin als gemeenteveldwachter Wijt 

STRUIKSMA te Oentsjerk, vacature D. VISSER. 
14 8 oktober 1914 Schrijven van de Commissaris der Koningin dat bij Koninklijk Besluit van 30 

september met ingang van 15 oktober eervol ontslag is verleend aan S.B. 
DRIJBER als burgemeester met dankbetuiging voor de langdurige diensten in 
de betrekking bewezen. 

15 4 december 1914 Verzoek van wegwerker Roelof R. KOOISTRA om een vergunning voor het 
waarnemen van nevendiensten, doodgraver en klokkenluider.  

  Benoeming burgemeester Tytsjerksteradiel Mr. J. LOHMAN. 

 
 
 
 
 
 

RUBRIEK 4/3, armwezen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in 
rubriek 3. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
4 of 3/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
4 of 3/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
1 4 januari 1893 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om inlichtingen over 

Aaltje VEENSTRA te Earnewâld i.v.m. haar verzoek om hulp. Advies 
armbestuur Earnewâld aanwezig. Advies is ongunstig. Beantwoord brief 
10B. 

4 30 januari 1893 Antwoord van het armbestuur Burgum op een schrijven van de 
burgemeester over diverse zaken ook een verzoek om beloning. Brief 
4/219B&W. 

5 7 februari 1893 Verzoek van het armbestuur Burgum om inlichtingen over woningen en 
geldbeleggingen. Beantwoord brief 4/95B&W en 4/134. B&W vinden dat 
armvoogdijen zo min mogelijk woningen moeten hebben. 

5A 18 februari 1893 Verzoek van B&W aan de kerkenraden van de Gereformeerde gemeenten 
Garyp en Eastermar inlichtingen over plaatsing op de lijst art. 3 van de wet. 
Antwoorden van beide gemeenten. Brief 4/69B&W. 

6 20 februari 1893 Schrijven van het armbestuur Wyns over de ziekenhuiskosten van de vrouw 



van A. MIEDEMA. MIEDEMA krijgt vergunning om een collecte te houden.  
7 4 maart 1893 Verzoek van het Jistrum om machtiging tot huren van vlasland. Brief 4/52B. 
8 4 maart 1893 Verzoek van het armbestuur Garyp tot verandering armenkring en 

schoolkring. Met advies armbestuur Sumar. Verandering wordt afgewezen. 
9 4 maart 1893 Verzoek van B&W aan de kerkenraden van de Gereformeerde gemeenten 

Burgum, Suwâld en Oentsjerk inlichtingen over plaatsing op de lijst art. 3 
van de wet. Antwoorden van Burgum en Oentsjerk aanwezig. Zie 5a. Brief 
4/117B&W. 

11 17 april 1893 Verzoek van J.F. HANEWALD te Sumar om ontslag als administrateur 
boekhouder van het armbestuur Sumar i.v.m. ouderdom. Verleend per 1 
mei. 

12 18 april 1893 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om bericht op een 
verzoek van Jan J. SIKMA te Oentsjerk om hulp voor een paard. Advies 
armbestuur Oentsjerk aanwezig. Verzoek wordt afgewezen. Brief 4/71B. 

13 1893 Sollicitatie van K.L. DE VRIES te Sumar voor de vacature van administrateur 
boekhouder armbestuur Sumar. Hij wordt benoemd. Brief 4/166B&W. 

15 4 mei 1893 Verzoek van J.S. POSTMA te Hurdegaryp om ontslag als armvoogd n.a.v. 
een brief van de burgemeester. Eervol ontslag is verleend. Brief 4/72B. 

16 15 mei 1893 Schrijven van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Jistrum over 
de verpleging van Lijkele WESTERHOF, 18 jaar en een gekrenkte geest, 
antwoord op het schrijven van de burgemeester van 12 mei. Wie betaalt de 
kosten, kerkenraad of armbestuur. Met schrijven van het armbestuur. Brief 
4/88B 

20 31 mei 1893 Verzoek van B&W van Leeuwarden om inlichting over werkverschaffing en 
het verlenen van subsidie. Brief 4/214B&W. 

21 1 juni 1893 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om consideratie en 
advies op verzoek van Ansche DE JONG te Oentsjerk om hulp. Aanwezig 
advies armbestuur Oentsjerk. Ondersteuning f 25. Brief 4/108B  

22 8 juni 1893 Verzoek van het armbestuur Earnewâld om een machtiging om al het 
herstelwerk, armenwoningen en gebouwen, in één keer te mogen uitvoeren. 
Verzoek wordt toegestaan. 

24 13 juni 1893 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om consideratie en 
advies op verzoek van Anne A. POT te Aldtsjerk om hulp. Advies van 
armbestuur Aldtsjerk en veldwachter. Brief 4/118B. 

25 21 juni 1893 Verzoek van T.H. HAISMA, F. KONING, G.A. VAN DER WAL en D.S. KOOI 
om eervol ontslag als armvoogden te Burgum. Met voorstel van B&W aan 
gemeenteraad. Brief 4/219B&W. 

26  Verzoek aan het armbestuur Sumar om inlichtingen over bedeling en 
collecte van Sjouke VAN DER WAL. Advies armbestuur Sumar. Brief 
4/222B&W en 4/237B&W. 

27 28 juni 1893 Verzoek van armbestuur Jistrum om machtiging tot aankoop van vlas, voor 
de werkverschaffing, tot een bedrag van f 2500 à f 3000 met een lening. Met 
machtiging Gedeputeerde Staten. Brief 4/236B&W en 4/247B&W. 

28 1 juli 1893 Verzoek van Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
armbestuur Earnewâld om machtiging tot herstel van 2 armenwoningen. 
Aanwezig machtiging Gedeputeerde Staten. Brief 4/239B&W. 

29 29 juni 1893 Verzoek van het armbestuur Burgum om een machtiging tot aankoop van 
vlas, voor de werkverschaffing, een bedrag aanvankelijk tot f 3000 met 
lening. Met schrijven van wethouder SMIDS. Machtiging tot f 4000.  

30 24 juli 1893 Verzoek van H.P. ANNEMA te Burgum om hulp wegens zijn verpleging in 
het diaconessenhuis te Leeuwarden. Verpleging wordt betaald door 
armbestuur, dokterskosten zijn voor eigen rekening. 

31  Toezending aan Gedeputeerde Staten van een verzoek van het armbestuur 
Burgum om machtiging tot aankoop van vlas en het aangaan van een 
geldlening van hoogstens f 4000. Besluit van Gedeputeerde Staten. 
Machtiging wordt verleend. Brief 4/263B&W 

32 1 augustus 1893 Opmaken aanbeveling armvoogden Burgum bij wijze van proef voor 2 



vacatures. Brief 4/278B&W. 
35 20 september 1893 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om consideratie en 

advies op verzoek van B.B. MEIJER te Garyp om hulp. Aanwezig advies van 
armbestuur, afwijzing. Brief 4/175B. 

36 28 september 1893 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om consideratie en 
advies op verzoek van M.G. STAPHORSIUS te Garyp om f 7.50. 
Toekenning f 10. Brief 4/175B. 

37 8 oktober 1893 Schrijven van Dr. KREMER en armbestuur over de amputatie van het been 
van Rinske REITSMA te Burgum en in verband daarmee opname in een 
ziekenhuis. 

40 26 oktober 1893 Schrijven van het armbestuur Hurdegaryp over het aan de armvoogdij in 
eigendom doen overgaan van een woning te Bergumerheide 
(Noardburgum). Word overgegaan er zijn geen bedenkingen. 

42 oktober 1893 Verzoek van de inwoners van Garyp om het college van armbestuur samen 
te stellen uit personen behorende tot verschillende kerkelijke gezindten.  

43 9 november 1893 Verzoek van het armbestuur Hurdegaryp om machtiging tot aankoop van 
een woning te Bergumerheide (Noardburgum). Aanwezig besluit 
Gedeputeerde Staten. Gunstig advies. Brief 4/399B&W. 

44 23 november 1893 Verzoek van T. STEENSTRA, boekhouder van het armbestuur Jistrum, om 
verhoging van zijn jaarsalaris met f 10. Verzoek wordt afgewezen. 

45  Aanbevelingen tot benoeming van armvoogden wegens gewone aftreding 
op 1 januari. 

46  Verordening tot wijziging van de verordening over de algemene armbesturen 
in Tytsjerksteradiel. 

47  Aanbeveling van het armbestuur Hurdegaryp tot benoeming van aftreding 
van armvoogd: A. SONNEMA en Teunis A. VAN DER VEEN. Benoemd tot 
aftreden A. SONNEMA. 

48 
 
 
49 

9 december 1893 
 
 
12 december 1893 

Schrijven van Jan T. BIJLSMA te Earnewâld over zijn aanneming van de 
benoeming als armvoogd en zijn voorstel om en wijziging in de regels. Met 
schrijven van het armbestuur. 
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
Sjouke G. VAN DER WAL te Sumar om hulp. Met advies armbestuur. 

   
 1894  
3 6 februari 1894 Verzoek van het armbestuur Aldtsjerk om inlichtingen over een gesticht o.i.d. 

waar de 30 jarige Jeltje K. LAVERMAN verpleegt kan worden zodat zij niet 
meer voor haar hoeven te zorgen. Een dergelijk tehuis is er niet, ze kan wel 
voor zichzelf zorgen. 

5 28 februari 1894 Schrijven van Anne STENEKES te Earnewâld over het huren van een 
woning van de armvoogdij. Met advies en brief van armbestuur over een 
geschil in het armbestuur over huishuren. 

9 10 mei 1893 Machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armbestuur Burgum tot het 
onderhands verhuren van percelen grond en een huis. 

11 21 mei 1894 Verzoek van B.A. DE JONG te Oentsjerk om hulp te verlenen aan wed. 
Anske DE JONG. Advies armbestuur. 

13 8 juni 1894 Advies van armbestuur Garyp over de bedeling aan Johannes HEDDEMA. 
14  Schrijven van P.B. BOUMA te Sumar om enige inlichtingen over verlenen 

van hulp van Antje HAARSMA ten laste van de armvoogdij. Een verschil 
tussen BOUMA en armvoogdij over dit meisje die eerst bij BOUMA woonde. 
Met schrijven van armbestuur. 

16 4 juni 1894 Mededeling van T. STEENSTRA te Jistrum van het overlijden van S. VAN 
DER BIJ. Met inventaris. 

18  Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om consideratie en 
advies op verzoek van J. BOERSMA te Burgumerdaam om hulp te verlenen 
aan Jacobus VAN DER HEIDE te Sumarreheide. Aanwezig advies van 
armbestuur Sumar. Brief 4/147B. 

21 26 juli 1894 Machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armbestuur Burgum aangaan 



van een geldlening tot hoogstens f 3500 à 5%. 
24 5 oktober 1894 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en advies op 

schrijven van Minke JELTEMA, domicilie te Ferwerderadeel, om hulp voor 
het herstellen van haar woonschip. Advies armbestuur Eastermar. Brief 
4/192B. 

25 10 oktober 1894 Schrijven van H.O. HOEKSTRA te Ryptsjerk over de kosten van een kind 
van Jan W. FEENSTRA, overleden, en Akke H. HOEKSTRA, zijn dochter. 
Zijn dochter kan zelf de kost verdienen. Met advies armbestuur Ryptsjerk. 

27 18 november 1894 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om bericht enz. op 
verzoek van Eeuwe S. DE VRIES te Gytsjerk om hulp. Aanwezig advies van 
armbestuur Gytsjerk. Brief 4/205B. 

30  Verzoek aan het armbestuur Sumar om inlichtingen over de bedeling aan 
Sijtze DIJKSTRA en vrouw. Aanwezig schrijven armbestuur.  

31 15 december 1894 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek, 
klacht van Hendrik JAGER, over het niet verlenen van onderstand door het 
armbestuur Jistrum aan R.J. REITSMA. Aanwezig schrijven armbestuur. 
Brief 4/223B. 

32 21 december 1894 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om bericht enz. op 
verzoek van B.B. MEIJER te Garyp om hulp. Aanwezig advies van 
armbestuur. Ongunstig. Brief 4/11B 1895. 

   
 1895  
1 19 januari 1895 Verzoek van H.A. MULDER te Suwâld om onderstand voor een weesje, A.J. 

VAN HOUTEN. Advies armbestuur. Afgewezen.  
3A 11 februari 1895 Verzoek om inlichtingen over een klacht van Andries DE HAAN te Garyp 

tegen het armbestuur. Aanwezig schrijven armbestuur.  Brief 4/28B. 
7 9 maart 1895 Verzoek van het armbestuur Jistrum over verbouw van het zogenaamde 

armhuis onder overlegging begroting f 410. Met machtiging Gedeputeerde 
Staten. Kosten uiteindelijk f 395.50.  

16A 13 juli 1895 Schrijven van het armbestuur Jistrum over een geldlening voor vlas. 
Machtiging verleend voor f 1000. Aanwezig besluit Gedeputeerde Staten.  

19 19 oktober 1895 Verzoek aan Ds. ZOETE te Suwâld om inlichtingen over handelingen van 
het burgerlijk armbestuur Tytsjerk. Diverse stukken n.a.v. een ingezonden 
schrijven van Ds. ZOETE met beschuldigingen naar het armbestuur toe. 

   
 1896  
1 13 januari 1896 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 

A.G. HOOIJINGA te Hurdegaryp om onderstand. HOOIJINGA wordt 
verwezen naar het armbestuur. Aanwezig advies armbestuur. 

3 15 januari 1896 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. over klachten 
van de voogden van het Stads armenkamer te Leeuwarden, over 
armverschuiving van Jan DE GRAAF te Burgum, Dirk DAMKAT te Burgum 
en Kornelis A. SIKMA te Oentsjerk. Adviezen armbestuur Burgum en 
Oentsjerk aanwezig. 

4 16 januari 1896 Rapport van de boekhouder van het armbestuur te Burgum over de 
handelingen van Dr. ANEMA, geneeskundige armenpraktijk, ten noorden 
van de zomerweg te Burgum. i.v.m. klachten dat hij daar niet komt. Met brief 
van Dr. ANEMA. Brief 4/80B&W. 

9 28 februari 1896 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en advies op verzoek 
van de vrouw van Jelle B. MEIJER te Sumar om hulp. Verzoek wordt 
afgewezen. Aanwezig advies armbestuur.  

13 20 maart 1896 Schrijven van B&W over het uit de weg ruimen van een vordering van f 2. 
ten laste armbestuur Hurdegaryp en ten voordeel van J. SIMONIDES. 
Aanwezig schrijven van armbestuur. Brief 4/97B&W en 4/142B&W. 

16 27 april 1896 Schrijven van B&W aan het armbestuur te Gytsjerk over de werkloosheid in 
Gytsjerk i.v.m. klachten. Aanwezig schrijven armbestuur. Brief 4/10B&W en 
4/81B en 4/130B. 



1 12 januari 1897 Rapport van de boekhouder armbestuur Gytsjerk over Doeije VAN DER 
WOUDE en Bauke FABER over hun aanvragen om onderstand. Ze hadden 
geklaagd omdat ze geen onderstand kregen. 

2 15 januari 1897 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
Oene S. VEENSTRA te Gytsjerk om onderstand. Ook hij had klachten over 
zijn onderstand. 

4 9 februari 1897 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
K.L. KUIPERS en 48 andere inwoners van Eastermar, inhoudend klachten 
over bedelarij door inwoners van Achtkarspelen. Aanwezig advies van 
Gedeputeerde Staten. Brief 3/47B. 

5 10 februari 1897 Inlichtingen van het armbestuur Oentsjerk over een aanvraag om 
onderstand van Anne H. DE VRIES. DE VRIES was naar de burgemeester 
gegaan die hem terug verwees naar het armbestuur. 

7 19 februari 1897 Schrijven van het armbestuur Jistrum over de verpleging van wed. T. 
ROORDA. Als de weduwe bij haar schoonzoon BEIBOER te Lutjewoude in 
komt te wonen is het geen armverschuiving en toegestaan. 

8 22 februari 1897 Verzoek van G. LAVERMAN te Oentsjerk om ondersteuning voor zijn 
moeder Aaltje P. HOEKSTRA, wed. S.R. VAN DER VEEN. Met advies 
armbestuur. Er is niet meteen ondersteuning nodig. Brief 3/58B. 

9 1 maart 1897 Toezending van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
Feanwâldsterwâl de bepalingen over de inrichting en bestuur van haar 
diaconie. 

12, 13 12 maart 1897, 1 
april 1897 

Verzoek van Aaltje A. VEENSTRA te Earnewâld om hulp voor het herstel 
van haar vaartuig/woning. Met advies armbestuur. Advies is een afwijzing. 
Naar de Commissaris der Koningin brief 3/73B. 

15 1 april 1897 Mededeling van minister van justitie dat de Gereformeerde Kerk te Sumar in 
eenzelfde kerkverband leeft met alle andere Gereformeerde Kerken. 

16 3 april 1897 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
Sijtze DIJKSTRA te Sumar om Hulp. Aanwezig advies armbestuur. De 
hulpvraag van DIJKSTRA moet naar het armbestuur waar hij ook 

17 8 mei 1896 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op een schrijven 
van Watze VAN DER BERG over een geschil huur van een woning te 
Sumar. Verwijzing naar burgerlijk recht. Aanwezig schrijven armbestuur.  

21 29 mei 1896 Verzoek van T.A. VAN DER VEEN te Hurdegaryp om zo spoedig mogelijk 
eervol ontslag als armvoogd. Gekregen. Brief 4/173B&W. 

23 26 juni 1896 Verzoek van armbestuur Jistrum om gunstig te adviseren op het verzoek 
aan Gedeputeerde Staten om machtiging tot het aangaan van een 
geldlening van f 1500 voor vlasbewerking. Machtiging is verleend. 

25 21 juli 1896 Schrijven van Watze VAN DER BERG over de treurige omstandigheden van 
het gezin Johannes TEUNISSEN te Sumarreheide. Gezin is zijn 
schoonfamilie en word al geholpen door het armbestuur. 

27 augustus 1896 Circulaire aan landeigenaren, werkgevers enz. over de werkloosheid. Geef 
mogelijk arbeiders werk is het motto. 

30 27 augustus 1896 Schrijven van B&W tot het vragen van inlichtingen van de armbesturen te 
Tytsjerk en Gytsjerk over de bedeling in weekgelden. Aanwezig schrijven 
van beide besturen. Brief 4/242B&W. 

31A 5 oktober 1896 Schrijven van B&W brief met vragen over het armhuis te Eastermar ter 
verantwoording aan het armbestuur Eastermar. Aanwezig beantwoording 
van het armbestuur. Brief 4/290B&W en 339B&W. 

32 23 oktober 1896 Verzoek van het armbestuur Earnewâld om inlichtingen hoe te handelen met 
de hulpbehoevende schipper van een gezonken vaartuig geladen met 
aardappelen voor een fabriek te Dronrijp. Rapport van veldwachter 
COUPERUS. Verwijzen naar Smallingerland. Brief 4/171B. 

   

 1897 
rubrieknummer is 
vanaf nu 3 

 
 



onderstand van krijgt. 
17 7 mei 1897 Schrijven van de boekhouder armbestuur Gytsjerk over woninghuur wed. J. 

FABER te Gytsjerk. Wanneer is het huur, de weduwe betaald elk jaar maar 
moet van het armbestuur verhuizen waar ze geen zin in heeft. Advies 
burgemeester brief 3/93B. 

19 17 mei 1897 Verzoek van Tetman S. BONSTRA te Earnewâld om eervol ontslag als 
administrateur boekhouder van de armvoogdij. Dit i.v.m. zijn ontslag als 
hoofd van de school en vertrek uit de gemeente. Ontslag wordt verleend. 

20 17 mei 1897 Machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armbestuur Burgum, tot 
onderhandse verhuur voor 3 jaar van enige percelen heidegrond en van een 
oud huis met grond te Bergumerheide (Noardburgum). 

21 17 mei 1897 Sollicitatie van J.T. VAN BALEN te Oentsjerk naar de vacature van 
administrateur boekhouder armbestuur Earnewâld. 

21A 22 mei 1897 Diverse stukken over vermoedelijk 2 gevallen van armverschuiving, Jurjen 
DIJKSTRA met gezin en wed. Antje K. DIJKSTRA-WEDZENGA zijn moeder, 
door het armbestuur Feanwâlden. Brief 3/104B, 3/112B, 3/32B 1998 en 
3/330B&W met bijlagen. 

23 18 juni 1897 Toezending van de diaconie Gereformeerde Kerk Garyp van de bepalingen 
over de inrichting en het bestuur van de diaconie. 

26 25 juni 1897 Schrijven van de armbesturen Gytsjerk en Oentsjerk over de vraag wie 
onderstand moet verlenen aan een kleinkind van Sijmen HOEKEMA te 
Gytsjerk de 13 jarige dochter van J.J. HEMPENIUS. Antwoord burgemeester 
is dat Gytsjerk onderstand moet geven. 

29 28 juli 1897 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op schrijven van 
Baukje B. MEIJER te Garyp om ondersteuning. Verwijzing naar het 
armbestuur en advies voor afwijzing verzoek. Aanwezig schrijven 
armbestuur. Brief 3/157B. 

30 12 augustus 1897 Verzoek van het armbestuur Eastermar om inlichtingen over verdere 
verpleging van A.K. WEDZINGA i.v.m. zijn slechtere geestelijke toestand en 
daarom eventueel moet worden opgenomen in een krankzinnigengesticht. 

34 12 november 1897 Staat armwezen Tytsjerksteradiel 1896. 
35 14 december 1897 Schrijven van Jhr. A.J. VAN SMINIA te Aldtsjerk over ondersteuning aan 

Martinus VAN DER MEULEN en zijn vrouw, Jeltje LAVERMAN, te Burgum 
omdat de man ziek is. De Jonkheer moet niet te veel afgaan op de vrouw, ze 
was gewaarschuwd en heeft onderstand gehad. Brief 3/213B. 

36 18 december 1897 Een verzoek van M.A. BERGSMA te Earnewâld om tussenkomst van de 
Commissaris der Koningin over ondersteuning door het armbestuur. Er 
wordt afwijzend opgereageerd. Aanwezig brief Commissaris en advies 
armbestuur. 

38 31 december 1897 Schrijven van het armbestuur Garyp over een schrijven van de kerkvoogdij 
van de Hervormde Gemeente te Garyp over niet meer gratis afstaan van 
grafruimten. Hebben ze recht om er wat voor te vragen? Antwoord ja, 
armbestuur heeft het niet in eigendom op moet net als iedereen betalen voor 
een graf of in gesprek gaan met de kerkvoogdij. 

   
 1898  
1 en 3 10 januari 1898 Verzoek van Anne BOOMSMA te Aldtsjerk om onderstand i.v.m. zijn ziek 

zijn van al 9 weken Hij heeft er een geschil over met het armbestuur. 
Burgemeester wil niet tussen beide komen. Er gaat een schrijven naar de 
Commissaris door de zoon. De Commissaris wil een bericht en advies. Brief 
3/22B, 3/23B en 3/24B. 

4 7 februari 1898 Verzoek van Sietze J. DIJKSTRA te Sumarreheide om onderstand. 
Aanwezig advies armbestuur. Armbestuur zal hem op een behoorlijke 
manier onderstand verlenen. 

8A 18 maart 1898 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op een schrijven 
van Sietze DIJKSTRA te Sumar inhoudende klachten tegen het armbestuur 
over te lage bedeling. Schrijven armbestuur aanwezig. Advies burgemeester 



is aan de Commissaris om het schrijven van DIJKSTRA als kennisgeving 
aan te nemen. 

9 29 maart 1898 Beantwoording vragenlijsten door de besturen van Weldadigheid n.a.v. de 
besluiten van Gedeputeerde Staten van 10 februari en 10 maart 1898. 

9 31 maart 1898 Verslag over 1897 n.a.v. provinciaal blad 119/1854 en circulaire 10 februari 
1898 nr. 77. 3 afd. S. 

11 25 april 1898 Verzoek van het armbestuur van Sumar om de idiote Rein TEUNISSEN op 
te laten nemen in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum) omdat het 
thuis moeilijker word om voor hem te zorgen. De opname wordt toegestaan. 

12 5 mei 1898  Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om bericht enz. op 
verzoek van H. BRANDER te Garyp om hulp. Aanwezig advies armbestuur. 
BRANDER krijgt f 20 om een kleine handel te beginnen. 

13 10 juni 1898 Schrijven van A. WEREMEUS BUNING en T.P. ATSMA te Eastermar over 
de handelingen van het armbestuur m.b.t. de bedeling van Sijbe STORM. 
Weekgeld is ingetrokken. Heel discussie tussen BUNING en armbestuur met 
ingezonden brief van BUNING naar in een blad toe. 

15 10 september 1898 Verzoek om inlichtingen aan het armbestuur Garyp over de verpleging 
kinderen van H. HIETKAMP. Met 2 brieven van notaris KEUNING te 
Beetsterzwaag. HIETKAMP kan volgens zichzelf de kost voor zijn kinderen 
niet betalen en wil naar Duitsland. Brief 3/181B. 

17 20 september 1898 Schrijven van het armbestuur Oentsjerk over de opname van Doeke FABER 
in het Gronings ziekenhuis. Zij betalen de verplegingskosten. 

18 20 september 1898 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
S. BIJLSMA om i.p.v. tijdelijke opname in het armhuis te Burgum maar een 
vaste verpleging in het armhuis. BIJLSMA mag blijven in het armhuis. Brief 
3/207B. 

19A 6 november 1898 Schrijven van het armbestuur Jistrum over het niet voldoen van de huur door 
T. KLEISTRA. Advies burgemeester is dat als de huur niet word betaald dat 
armbestuur de deurwaarder moet inschakelen. 

20 25 november 1898 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan 
Gedeputeerde Staten van het armbestuur Gytsjerk om machtiging tot 
verhaal van onderstand in gevolge de armenwet. Machtiging wordt verleend. 
Brief 3/346B&W. 

21A 28 december 1898 Schrijven van het armbestuur Wyns over opname in het armhuis te Burgum 
van het gezin van Bauke VAN DER BEEK. Word niet toegestaan, er zijn 
eerst andere opties. De zoon kan wel bij een veeboer aan het werk. 

   
 1899  
1 8 januari 1899 Verzoek om inlichtingen over een perceel heide in de Wieren. Gemeente 

Nijega B 1643-1646 eigendom van de armvoogdij Sumar en vermoedelijk 
verkocht door de diaconie aan Hilke HOEKSTRA. Brief 3/70B&W 

4 31 januari 1899 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad op verzoek 
van armbestuur Sumar om onderhandse verkoop van 4 are grond. Besluit 
van Gedeputeerde Staten dat er machtiging wordt verleend voor de verkoop. 
Brief 3/69B&W. 

5 7 februari 1899 Verzoek van het armbestuur Jistrum om inlichtingen eigendom van Jitske 
WIELINGA die ondersteuning nodig heeft. Armbestuur wil haar huisje kopen 
zodat zij van haar schulden af is en ondersteuning kan krijgen Het huisje is 
meer waard dan de schuld is. Besluit van Gedeputeerde Staten is dat het 
armbestuur het huisje niet mag kopen. Brief 3/68B&W en 3/102B&W. 

8 4 maart 1899 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om bericht enz. op 
verzoek aan de Koningin van Johannes VOS te Sumar om hulp. Aanwezig 
brief van armbestuur. Hulp wordt geweigerd omdat VOS nog wel werk heeft 
en er anderen zijn die met minder moeten doen. Brief 3/55B. 

10A 10 maart 1899 Verslag van het armwezen 1898. 
11 18 april 1899 Schrijven van Johannes TEUNISSEN te Sumar over een klacht tegen het 

Algemeen burgerlijk armbestuur Sumar dat hij niet word geholpen terwijl hij 



mishandeld word door zijn dochter. Met schrijven armbestuur. 
12 4 mei 1899 Schrijven van het armbestuur Wyns over een opleiding voor Pieter BIESMA 

en Sjoerd VAN DER BEEK, allebei 14 jaar gebrekkig en niet geschikt voor 
boerenarbeid. 

13 7 mei 1899 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op schrijven van 
Jan VAN DER MEER te Ryptsjerk inhoudend een klacht tegen het 
armbestuur i.v.m. mindering van zijn weekgeld. Aanwezig advies 
armbestuur.  

15 16 juni 1899 Schrijven van B.A. KROES, vrouw van S.W. KLOETSTRA, te Sumar over de 
bedeling van het armbestuur aan J. TEUNISSEN. Het armbestuur vindt dat 
TEUNISSEN met het wieden genoeg verdient. Burgemeester adviseert om 
TEUNISSEN geregeld geld te geven. Brief 3/109B. 

16 6 juli 1899 Verzoek van armbestuur Jistrum om de gezinnen van Rein REITSMA en 
Tamme KLEISTRA op te laten nemen in het armhuis te Burgum. Het wordt 
toegestaan dat het gezin REITSMA en 3 kinderen KLEISTRA worden 
opgenomen. 

   
 1900  
1 21 januari 1900 Verzoek van W. VAN DER BERG te Sumar om financiële steun i.v.m. ziekte, 

volgens hem krijgt hij te weinig. Met schrijven armbestuur. 
1 21 januari 1900 Verzoek van W. VAN DER BERG te Sumar om financiële steun i.v.m. ziekte, 

volgens hem krijgt hij te weinig. Met schrijven armbestuur. 
3 31 januari 1900 Schrijven van de burgemeester van Smallingerland over Klaas DE JONG die 

in een hok in Nijega woont. Hij hoort tot het armbestuur van Sumar die hem 
een woning moet geven. Met schrijven van armbestuur. 

4 3 februari 1900 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid Koningin om bericht op 
verzoek van Gerben B. TIEKSTRA te Sumar om hulp. TIEKSTRA heeft 
werk. Aanwezig advies armbestuur. Brief 3/33B.  

7 20 februari 1900 Voorstel van armbestuur Aldtsjerk over Aafke BAKKER en haar 4 dochters, 
schipbewoners van Beetsterzwaag om de vrouw f 30 te geven om een ander 
schip te kopen. Antwoord burgemeester achter op het stuk. 

8 24 februari 1900 Schrijven van het armbestuur Earnewâld over de gedane uitgaven aan de 
ingevroren schipbewoners VENEMA en familie. Burgemeester zal uitbetalen 
werd gezegd. Niet, zie antwoord brief 3/44B. 

9 1 maart 1900 Verslag armwezen 1899 en staat subsidies. 

11 13 maart 1900 Verzoek van Johannes R. TEUNISSEN te Sumar om Watze VAN DER 
BERG en zijn dochter een andere woning te geven. Eerst de ruzie tussen 
deze 2 oplossen dan verder kijken. 

12 6 april 1900 Schrijven van het armbestuur Garyp over opname in het ziekenhuis te 
Groningen van Gjalt MEIJER, 19 jaar, voor een operatie aan zijn benen. 
Verzoek dat het armbestuur de kosten mag betalen is toegestaan. 

13 15 april 1900 Verzoek van het armbestuur Wyns om Sjoerd VAN DER BEEK in een 
inrichting temogen laten opnemen omdat andere opties zijn mislukt. 
Beantwoord brief 3/80B. 

14 25 mei 1900 Verzoek van het armbestuur Sumar om advies hoe Johannes VOS uit zijn 
woning te krijgen aangezien hij geen huur betaald. Antwoord is dat ze via de 
regels van de wet moeten handelen. 

15 7 juli 1900 Schrijven van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Earnewâld over de 
toezending van de stukken bedoeld bij art. 7 der armenwet over de diaconie 
Gereformeerde Kerk Earnewâld. Met de bepalingen betreffende de inrichting 
en het bestuur en schrijven van de minister van justitie. 

18 8 september 1900 Verzoek van het armbestuur Jistrum om te bevorderen dat Klaas 
WEDZINGA in een krankzinnigengesticht komt omdat de zwager om meer 
geld komt vragen. Met advies van Dr. BONTEKOE die opname niet nodig 
vind. Antwoord dat opname niet nodig is en armbestuur moet een ander 
kosthuis voor Klaas WEDZINGA zoeken. Brief 16/231B&W en 16/254B&W 

19 8 september 1900 Verzoek van het armbestuur Jistrum om goedkeuring om Janke HAMSTRA, 



3 jaar en dochtertje van Gerben HAMSTRA, te laten verplegen door W. 
POSTMA en zijn vrouw. Verzoek wordt goedgekeurd. 

21 25 september 1900 Een vragenlijst over de verzorging van minderjarige armlastige kinderen. 

23 19 oktober 1900 Verzoek van het armbestuur Jistrum om inlichtingen over een gevraagde 
ondersteuning van Klaas DE JONG. Hij is daar net komen wonen en 
iedereen in wantrouwend. Wel onderstand geven, meer informatie over DE 
JONG vragen bij armbestuur Sumar. 

24 2 november 1900 Verzoek aan armbestuur Sumar om inlichtingen over weduwe Jouke VAN 
DER VEEN i.v.m. dat ze bij hem kwam met klachten. Antwoord armbestuur 
aanwezig. Brief 3/145B. 

25 7 december 1900 Verzoek van het armbestuur Eastermar om het collectegeld bij de 
begrafenissen ook voor andere doeleinden te mogen gebruiken, zoals voor 
niet bedeelden. 

26 
 
 

24 december 1900 Schrijven van de gemeenteraad over het verbeteren of afbreken van een 
armenwoning te Hurdegaryp, genaamd “De Lange Jammer”. Aanwezig 
advies armbestuur. Armbestuur wil zelf de woning ook afbreken maar heeft 
ook andere plannen. 

   

 1901  

6 13 maart 1901 Schrijven van veldwachter KROL dat schipper Sjoerd SPOELSTRA met f 5 
is vertrokken uit Eastermar. 

8 18 maart 1901 Schrijven van het armbestuur Jistrum over de verpleging van Trijntje DE 
JONG nu haar vader naar Leeuwarden wordt vervoerd. Kan ze naar het 
armhuis van Burgum. Correspondentie van heen en weer over de vraag of 
het dan armverschuiving is als zij naar het armhuis gaat. Met schrijven van 
veldwachter KROL. Die meldt dat Trijntje naar een neef van haar vader is 
gegaan. Brief 3/57B, 3/62B en 3/71B. 

10 27 maart 1901 Mededeling van het armbestuur Aldtsjerk dat is opgenomen in het 
diaconessenhuis, voor rekening van het armbestuur, Pietje DE JONG, vrouw 
van Albert VAN DEN GOOT. 

11 1 april 1901 Verzoek van het armbestuur Tytsjerk om hoe te handelen m.b.t. de bedeling 
van wed. A. VENINGA die tot januari jl. een toelage kreeg van de regenten 
van Stichting TOUTENBURG. Het armbestuur hoeft de weduwe geen 
onderstand te geven omdat ze weigerde om haar intrek te nemen in een 
huisje van de stichting. Brief 3/67B. 

12 10 april 1901 Verzoek van het armbestuur van Oentsjerk om een machtiging tot verkoop 
van een huisje Giekerk C nr. 1629 voor f 25 aan de gemeente. Aanwezig 
besluit van Gedeputeerde Staten. 

13 10 april 1901 Verzoek om inlichtingen over de verpleging van P.H. ALLERSHOF te 
Oentsjerk, nu verpleegd door R. BOERSMA. BOERSMA wil het kind terug, 
armbestuur wil dit niet. Aanwezig schrijven armbestuur en BOERSMA. Brief 
3/68B en 3/72B. 

16 13 juni 1901 Besluit van Gedeputeerde Staten dat het armbestuur van Hurdegaryp het 
gemeentebestuur moet inlichten hoe het kan dat het herstel van een woning 
f 120 moet kosten terwijl het dak gemaakt is van heideplaggen. Het andere 
besluit is dat er toch machtiging word verleend. 

17 6 juli 1901 Verzoek van Johannes TEUNISSEN te Sumar om verpleging in het armhuis 
te Bergumerheide (Noardburgum) nadat hij bij zijn dochter is weggestuurd. 
Met schrijven van armbestuur. 

18 22 juli 1901 Verzoek van de Commissaris der Koningin over een klacht van Johannes 
TEUNISSEN te Sumar over de verpleging. Hij zou buiten moeten slapen. 
Aanwezig brief armbestuur. Brief 3/137B. 

19 16 augustus 1901 Mededeling van de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde 
Gemeente te Suwâld dat de kerkenraad op wettige wijze is gekozen en die 
gemeente deel is van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 

20 27 augustus 1901 Besluit van Gedeputeerde Staten om machtiging te verlenen aan het 
armbestuur Burgum om grond te verkopen aan de gemeente voor een 



schoolpad te Bergumerheide (Noardburgum). 

22 9 oktober 1901 Schrijven van het armbestuur Aldtsjerk over een verzoek van Bouwe R. 
RINGNALDA te Bartlehiem dat 2 ouderloze kinderen in de bedeling komen. 
Armbestuur stemt daarmee in. 

23 10 oktober 1901 Schrijven over de bedeling van 2 weesjes, Menno en Pieter HELLINGA, 
door het armbestuur Suwâld. De kinderen waren bij wed. ADMIRAAL, zij 
verhuisde van Tytsjerk naar Suwâld. Is de bedeling voor rekening van het 
armbestuur Suwâld of Tytsjerk. Met schrijven van brievengaarder 
ADMIRAAL, de oom van de kinderen. De bedeling is voor Suwâld. Brief 
3/176B, 3/196B, 3/202B, 3/203B. 

25 1 december 1901 Verzoek van R.F. VAN DER WAL te Aldtsjerk om een stuk grond, achterste 
gedeelte van de tuin bij het armhuis te Aldtsjerk, te mogen kopen. Met 
schrijven van armbestuur over het niet willen verkopen, rapport van de 
gemeentearchitect en een tekening van het stukje grond. B&W zal 
Gedeputeerde Staten gunstig adviseren tot de verkoop van de grond. 

26 21 december 1901 Schrijven van het armbestuur Aldtsjerk over de verpleging van wed. Minne 
L. MINNEMA en haar kinderen nu daar tyfus heerst en er meerder kosten 
zullen zijn. Het armbestuur krijgt machtiging om de familie zoveel mogelijk 
onderstand te geven. 

   

 1902  

6 18 maart 1902 Schrijven van het armbestuur Earnewâld over de toestand van Frederik 
HELFRICH te Earnewâld en over opname in het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum) van zijn vrouw. Zij is dementerende en blind toch moet hij er 
elke dag opuit om zijn geld te verdienen. B&W vindt dat het armbestuur 
HELFRICH zoveel onderstand moet geven als wat hij anders zelf verdiend 
zodat hij thuis bij zijn vrouw kan blijven. Brief 3/124B&W. 

9 15 mei 1902 Verzoek van H.G. BOS te Sumarreheide om voor Sipke BOS een plaats van 
verpleging aan te wijzen. Het armbestuur is hier niet mee eens en vind dat 
Sipke wel kan werken. Met verslag van veldwachter VAN DER VEER. Brief 
3/91B en 3/92B. 

10 15 mei 1902 Schrijven van B&W aan het armbestuur Aldtsjerk over het naleven van de 
armenwet m.b.t. R.VAN DER WAL en huur woning. Aanwezig schrijven 
armbestuur en besluit Gedeputeerde Staten. Brief 3/170B&W, 3/211B&W en 
3/212B&W. 

12 7 juli 1902 Schrijven van Jan N. DE JONG te Sumar over verpleging te Groningen van 
zijn 7 jarig dochtertje Wietske, operatie aan haar gehemelte, maar zelf de 
kosten niet kan betalen. Schrijven van armbestuur dat zij de kosten betalen. 

15 12 augustus 1902 Schrijven van B&W over uit de weg ruimen van een jarenlang bestaande 
kwestie en in verband daarmee tot verkoop van een huis en van de 
vermeende rechten op de grond te Bergumerheide (Noardburgum). Het gaat 
over de verkoop van een huisje aan wed. VAN DER LEEST door het 
armbestuur van Burgum. Koopakte is gepasseerd voor notaris VAN DER 
MEER. Schrijven van armbestuur en machtiging tot verkoop van 
Gedeputeerde Staten zijn aanwezig.  

16 15 oktober 1902 Verzoek van Romke R. MINNEMA te Aldtsjerk om eervol ontslag als 
boekhouder/armvoogd i.v.m. zijn hoge leeftijd. Ontslag wordt verleend. 

17A 29 oktober 1902 Besluit van Gedeputeerde Staten tot machtiging aan armbestuur voor het 
aankopen van een huis te Mûnein, Giekerk D no. 366. 

18 29 oktober 1902 Borgstellingen van Louwrens VEERMAN te Eastermar en Harmke 
HELLINGA te Earnewâld van de boekhouders van de armbesturen wegens 
het overlijden J.J TERPSTRA te Earnewâld en W.A. ATSMA te Eastermar. 

20 29 november 1902 Schrijven van B&W over een samenvoeging van de armbesturen Aldtsjerk 
en Oentsjerk. De beide armbesturen zijn verdeeld, één wil het proberen de 
ander niet. Schrijven armbesturen aanwezig. Brief 3/384B&W. 

22 9 december 1902 Klacht van F. HELFRICH te Earnewâld over de hem verstrekte onderstand, 
te weinig na de dood van zijn vrouw. Met schrijven van armbestuur. 



23  9 december 1902 Verzoek van A.G. BOS te Sumarreheide om maatregelen te nemen tot 
Sipke BOS, zij kunnen hem niet van eten voorzien. 

25 31 december 1902 Mededeling van E. ANNEMA te Hurdegaryp dat hij als 
boekhouder/armvoogd tot persoonlijke borgtocht stelt Sijbren P. DOUMA. 

27 31 december 1902 Akte van borgstelling voor Reinder R. MINNEMA te Aldtsjerk als 
boekhouder/armvoogd. 

27 31 december 1902 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de 
administrateur/boekhouder bij het armbestuur van Aldtsjerk voor de 
overdracht aan de per 1 januari in functie tredende boekhouder. 

   

 1903  

5 12 februari 1903 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
schipper E. VENEMA liggende met zijn schip te Ryptsjerk om hulp enz. en 
het herstel van zijn schip. Advies armbestuur is dat VENEMA gezond 
genoeg is om te werken. Aanwezig advies van armbestuur.  

6 28 februari 1903 Verzoek van Jakob DE VRIES te Gytsjerk om eervol ontslag als 
administrateur/boekhouder van het armbestuur Gytsjerk. Ontslag wordt hem 
met dankbetuiging verleend. 

8 12 maart 1903 Verzoek van B&W van Ferwerderadeel om een oplossing van een kwestie 
over de armlastige L. BIJLSMA te Wanswerd aan de streek m.b.t. wie moet 
hem opnemen in onderstand. Met schrijven van armbestuur Aldtsjerk en 
kantbeschikkingen van de Commissaris der Koningin. Ondersteuning is voor 
Aldtsjerk. (diverse stukken). Brief 3/104B&W en 3/138B&W. 

11 11 april 1903 Sollicitatie van J. TEUNISSEN, hoofd van de school te Gytsjerk, naar de 
betrekking van boekhouder/voogd vacature J. DE VRIES. Hij wordt ook 
benoemd. 

12 23 april 1903 Verzoek van J. STEENSTRA te Jistrum om eervol ontslag als 
administrateur/ boekhouder van het armbestuur Jistrum i.v.m. zijn vertrek 
naar Leeuwarden. Ontslag is verleend. 

15 22 juni 1903 Sollicitatie van J.T. VAN BALEN WALTER te Earnewâld naar de betrekking 
van administrateur/boekhouder van het armbestuur Jistrum vacature 
STEENSMA. Hij wordt ook benoemd. 

16 27 juni 1903 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de 
administrateur/boekhouder bij het armbestuur van Jistrum voor de 
overdracht aan de in functie tredende boekhouder. 

18 4 augustus 1903 Besluit van Gedeputeerde Staten tot verlenen machtiging aan het 
armbestuur Jistrum van het onderhands verkopen van een woning met 
grond te Twijzelerheide aan het armbestuur Twijzel. Brief 3/282B&W. 

19 4 augustus 1903 Rekeningen van de armvoogdijen over 1902. 

20 25 augustus 1903 Sollicitatie van F.P.J. HANEWALD te Sumar naar de betrekking van 
boekhouder/armvoogd van het armbestuur Earnewâld vacature BALEN 
WALTER. Hij wordt ook benoemd. 

21 25 augustus 1903 Rapport van de gemeentearchitect over de toestand van een woning van 
armvoogdij Burgum te Bergumerheide (Noardburgum) in huur bij R. 
BOERSMA. Met schets achterkant stuk. 

21A 27 augustus 1903 Processen-verbaal van de opneming van de kas van de 
administrateur/boekhouder bij het armbestuur van Earnewâld en Gytsjerk 
i.v.m. overdracht. 

22 5 oktober 1903 Schrijven van het armbestuur Aldtsjerk over een aanvraag van de diakenen 
van de Gereformeerde Gemeente te Wanswerd aan de streek om 
ondersteuning voor Lieuwe BIJLSMA. Armbestuur mag BIJLSMA niet 
ondersteunen i.v.m. de wet. 

24 15 oktober 1903 Persoonlijke borgstelling van J.J. HANEWALD te Sumar voor de 
boekhouder/armvoogd F.P.J. HANEWALD te Earnewâld. 

26 23 oktober 1903 Persoonlijke borgstelling van F. ZIJLSTRA te Drachten voor de 
boekhouder/armvoogd Jan TEUNISSEN te Gytsjerk. 

27 28 november 1903 Persoonlijke borgstelling van wed. J.J. TERPSTRA-HELLINGA te Gytsjerk 



voor de boekhouder/armvoogd BALEN WALTER te Jistrum. 

30 16 december 1903 Verzoek van Klaas R. WIJMA te Eastermar om aan Klaas DE JONG 
onderdak te verlenen. Met advies armbestuur. Verwijzing van DE JONG 
naar het armhuis te Burgum. Brief 3/448B&W. 

   

 1904  

31 12 januari 1904 Schrijven van het armbestuur Sumar over het verlenen van onderstand aan 
Watze VAN DEN BERG te Sumar. 

94, 
172, 
290 

1 februari 1904 Bedankbriefje van Jonkvrouw A.A. VAN EIJSINGA aan het armbestuur 
Burgum voor de hulp betreffende verpleging Jeltje DOUMA. Schrijven van 
Mej. BOS te Zeist over het weekgeld voor de verzorging van Jeltje BOS. 
Brief 3/27B. 

159 15 februari 1904 Verzoek van het armbestuur Gytsjerk om opname van Bauke H. VAN DER 
MOLEN (MEULEN) in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum). 
Opname wordt toegestaan zie brief 3/85B&W. 

350, 
443 

4 maart 1904 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
het armbestuur Jistrum tot verkoop inschrijving Grootboek nominaal f 300 en 
verbouw woning te Jistrum sectie G no. 845. Aanwezig rapport 
gemeentearchitect en besluit Gedeputeerde Staten. Brief 3/153B&W. 

247, 
508, 
585 

4 maart 1904 Verzoek van H.G. BOS te Sumar om te voorzien in het onderhoud van zijn 
broer S. BOS omdat hij dit niet meer kan. Met rapport van veldwachter 
SCHUITE. Advies armbestuur is opname in een rijkswerkinrichting. Dit wordt 
afgewezen. 

264, 
282, 
283, 
315 

9 maart 1904 Sollicitaties van K. EPEMA, hoofd van de Christelijke school te Suwâld en L. 
BOUMA, hoofd van de bijzondere school te Suwâld, naar de betrekking van 
boekhouder/armvoogd, vacature ANTONIDES, te Suwâld. Met 
aanbevelingen van het armbestuur voor beide heren. Benoemd is K. 
EPEMA. 

269 11 maart 1904 Verzoek van het armbestuur Oentsjerk om opname ter verpleging te Burgum 
van een dochter van Gosse H. GOSMA, oud 15 jaar en idioot. Toegestaan 
maar het armbestuur betaalt de kosten. 

394 6 april 1904 Verzoek van het armbestuur Garyp om de onverwachte nota van het 
academisch ziekenhuis te Groningen op de rekening van 1904 te mogen 
zetten. 

387, 
466 

3 april 1904 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de 
administrateur/boekhouder bij het armbestuur van Suwâld i.v.m. overdracht. 
Persoonlijke borgstelling van H. EPEMA te Idaard voor de 
boekhouder/armvoogd Klaas EPEMA te Suwâld 

680 28 juni 1904 Verzoek van het armbestuur Gytsjerk om inlichtingen over het verlenen van 
ondersteuning aan wed. Willem ROOSMA, die in Amerika is gestorven. De 
ondersteuning moet doorgaan. Brief 3/150B. 

   

 1905  

65 18 januari 1905 Schrijven van het armbestuur Wyns of zij en de diaconie het recht hebben 
de nalatenschap van een overleden weduwe te gebruiken om de verpleeg, 
dokters, en begrafeniskosten te betalen. Brief 3/26B. 

238, 
298, 
327 

28 februari 1905 Schrijven van het armbestuur Sumar over een verschil betreffende het wel of 
niet verlenen van ondersteuning aan Hendrik T. DE JONG. Brief 3/62B 

243 27 februari 1905 Schrijven van het armbestuur Gytsjerk over aanspraak van achtergelaten 
goederen en onbeheerde goederen door wed. ROOSMA, opgenomen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Het armbestuur moet het in bewaring 
nemen en er een inventaris van maken. 

263 7 maart 1905 Schrijven van het armbestuur Gytsjerk over een te sluiten overeenkomst met 
wed. Jacob VAN DER VEEN over een huisje en levenslange bewoning en 
bedeling. 

326 22 maart 1905 Schrijven van de directeur Zaken Weldadigheid H.M. Koningin om bericht op 



verzoek van Binne F. HOOIJENGA te Sumarreheide. Aanwezig schrijven 
armbestuur Sumar dat HOOIJENGA maar bij hen moet aankloppen. 
Verlenen van hulp tot f 25. Brief 3/88B 

432 17 april 1905 Verzoek van het armbestuur Jistrum om advies over een opname en de 
kosten daarvan in het doveninstituut van Pieter J. PEURSMA, 8 jaar oud. 
Brief 3/165B&W. 

883 29 september 1905 Schrijven van de directeur Zaken Weldadigheid H.M. Koningin om bericht op 
verzoek van S.A. WIELINGA te Sumar. Aanwezig schrijven van het 
armbestuur. Verlenen van hulp tot f 25. 

1008 30 september 1905 Schrijven van het armbestuur Gytsjerk over de verplegingskosten van 
Baukje VAN WIELEN elders. Brief 3/304B&W. 

934 14 oktober 1905 Schrijven van boekhouder/armvoogd K. L. DE VRIES te Sumar over een 
klacht tegen de voorzitter, Jan BOSMA (weigering stukken te ondertekenen). 

955, 
974, 
1086 

20 oktober 1905 Schrijven van een anoniem persoon over de slechte toestand van een 
woning van het armbestuur Earnewâld. De brief blijkt van A.A. DE VRIES, 
die in een kamertje van de woning woont. Met schrijven van het armbestuur 
dat er niets mis is met de woning. 

1183 31 december 1905 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de, overleden, 
administrateur/boekhouder R.A. DE JONG bij het armbestuur van Oentsjerk 
i.v.m. overdracht aan Bote R. DE JONG. 

   

 1906  

12 4 januari 1906 Inlichtingen door het armbestuur Eastermar over de vergadering i.v.m. 
kasopname. 

13 4 januari 1906 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de 
administrateur/boekhouder bij het armbestuur van Burgum i.v.m. overdracht. 

78, 
244, 
392, 
710, 
1186 

19 januari 1906 Schrijven van het armbestuur Hurdegaryp over vervanging van de 
zogenaamde “Lange Jammer”, Slachtedijk 2+4, door een nieuw gebouw ( 
dubbele arbeiderswoning). Met schrijven van het armbestuur Burgum en 2 
besluiten Gedeputeerde Staten. Machtiging tot nieuwbouw. Brief 3/47B&W 
en 3/442B&W. 

102 25 januari 1906 Verzoek van het armbestuur Jistrum om inlichtingen over de betaling van 
verplegingskosten van de zoon Douwe van M.S. BURUMA die door een 
melkwagen was overreden. De kosten worden betaald. Brief 3/60B&W. 

163, 
284, 
400 

8 februari 1906 Schrijven van het armbestuur Eastermar over de verplegingskosten van 
Hendrik W. VAN DER MEER in het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum). Zij betalen de kosten niet. Brief 3/100B&W. 

281, 
336 

6 maart 1906 Schrijven van de armbesturen Eastermar en Burgum over opname van de 5 
kinderen van Jan L. VAN DER VEEN in de leeftijd 3 t/m 9 in het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum) i.v.m. verwaarlozing. Het blijken 7 kinderen 
te zijn waarvan de oudste al uit huis is. Armbestuur Burgum vindt de 2 
jongste kinderen te jong voor het armhuis. (de namen van de kinderen staan 
in de brief). 

365 24 maart 1906 Verzoek van het armbestuur Sumar om advies over de verpleging van wed. 
Johannes WIELINGA. Zij wil naar Leeuwarden met weekgeld van het 
armbestuur. Brief 3/130B&W. 

434, 
556, 
571, 
572 

10 april 1906 Schrijven van de Volkskiesvereniging Bergum e.o. over klachten van diverse 
personen dat ze te weinig onderstand krijgen van de diverse armbesturen en 
verzoekt om ruimere onderstand. Reacties van armbesturen Garyp, Sumar 
en Burgum. 

554 11 mei 1906 Verzoek van het armbestuur Oentsjerk om opname van de 12 jarige Pier 
ALDERSHOF in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum). Brief 
3/215B&W. 

760, 
769 

29 juni 1906 Schrijven van B&W van het Bildt over de verplegingskosten van Sietske 
HOEKSTRA, dochtertje van Geert HOEKSTRA, eerst in het Bonifacius 
gesticht te Leeuwarden daarna in het Zanderinstituut. Er is verschil van 
mening tussen Het Bildt en het armbestuur Aldtsjerk. Brief 3/279B&W. 



818 14 juli 1906 Persoonlijke borgstelling van J. DE VRIES te Gytsjerk voor de 
boekhouder/armvoogd Bote R. DE JONG te Gytsjerk. 

870, 
907 

6 augustus 1906 Mededeling van het armbestuur Burgum dat het noodzakelijk is dat de ten 
laste van het armbestuur Oentsjerk in het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum) verpleegde wed. L. BOSCH en kind dat gesticht moet 
verlaten i.v.m. dat ze nogal achter de mannen aanzit. Met schrijven van 
armbestuur Oentsjerk. 

924 27 augustus 1906 Antwoord, aan burgemeester, van het armbestuur Sumar over de bedeling 
van de gezinnen Jan FEENSTRA en Jochum STEENDAM. Brief 3/182B. 

952 7 september 1906 Verzoek van de diaconie van de Doopsgezinde Gemeente te Rottevalle en 
Wytfean om machtiging tot betaling van de helft van de verplegingskosten in 
het Diaconessenhuis te Leeuwarden van Wieger S. SIETSEMA, zoon van 
Sietse IJ. SIETSEMA, uitkomende op f 161.93. 

1158 9 november 1906 Goedkeuring vragende door het armbestuur Garyp op het plan tot vragen 
van machtiging aan Gedeputeerde Staten tot verkoop van woningen van de 
armvoogdij. Brief 3/445B&W. 

1174 16 november 1906 Schrijven van het armbestuur Tytsjerk dat de bedeelde huurders van hun 
woningen in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum) kunnen worden 
opgenomen zodat zij die woningen kunnen verkopen. Brief 3/445B&W en 
3/225B. 

1203 4 november 1906 Schrijven van het armbestuur Burgum om machtiging tot verpleging in het 
armhuis te Burgum van de zwervende jongens Gerrit en Oene Aukes 
HOOIJENGA. (zie ook rubriek 23/15 nr. 1139 van 1906). 

1247, 
1320 

13 december 1906 Schrijven van het armbestuur Gytsjerk met opgave van het adres van 
Siebren WESTRA die in 1905 zijn kind onverzorgd achterliet met verzoek 
om hem op te sporen om voor zijn kind te zorgen. Met schrijven van de 
hoofdcommissaris van politie te Rotterdam. Brief 1/244B. Zie ook 
rubriekenstelsel nr. 1 1905, 1907. 

   

 1907  

2 7 januari 1907 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan 
Gedeputeerde Staten van het algemeen armbestuur te Oentsjerk om 
machtiging tot verkoop of afbraak van 2 woningen. Hetzelfde verzoek van 
armbestuur Sumar. Er is veel correspondentie.  

4 22 januari 1907 Verzoek van het armbestuur Sumar om machtiging tot verbouw woningen te 
Sumarreheide plaatselijk bekend nrs. 226, 227 en 228. Zie ook nr. 2. 

8 8 maart 1907 Verzoek van het armbestuur Sumar om machtiging tot de verbouw van een 
gebouw met 2 woningen op de Sumarreheide. Aanwezig besluit van 
Gedeputeerde Staten dat de machtiging wordt verleend. Zie ook nrs. 2 en 4. 

9 9 maart 1907 Verzoek van het armbestuur Oentsjerk om vergunning tot het betalen van 
verpleeggeld van wed. T. FABER te Nijmegen. Vergunning wordt niet 
verleend. Brief 3/129B&W. 

12 6 mei 1907 Verzoek van het armbestuur Gytsjerk om inlichtingen over de betaling (de 
helft) van huishuur voor D.VISSER i.v.m. misschien armverschuiving. De 
betaling wordt toegestaan. 

13 6 mei 1907 Verzoek van het armbestuur Burgum om de tijdelijke verpleging van Oene 
HOOIJENGA in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum) te 
beëindigen. Van de vader mag hij bij hem komen. Het gezin is verhuisd naar 
Drachten. Brief 3/220B. 

14 26 juni 1907 Mededeling van B&W van Smallingerland dat een armlastige van Sumar 
onderdak is gebracht in Nijega i.v.m. armverschuiving. Antwoord van 
armbestuur is dat hij, Roel P. HAARSMA, niet is ondergebracht maar uit zich 
zelf is gegaan. 

16 21 augustus 1907 Verzoek van het armbestuur Aldtsjerk om plaatsing in het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum) van de dochter van wed. Jelle VOS. Ze is 
idioot. Brief 3/329B&W. 

17 31 augustus 1907 Verzoek van het armbestuur Oentsjerk om plaatsing in het armhuis te 



Bergumerheide (Noardburgum) van Pietje BOUWER en Gerardus BOSCH. 
Brief 3/330B&W. 

18 7 september 1907 Schrijven van burgemeester over het in strijd met de woning- en armenwet 
verstrekken van huisvesting aan S. VAN KEIMPEMA en zijn zuster te 
Earnewâld. Aanwezig antwoord van armbestuur Earnewâld. 

19 18 september 1907 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de 
administrateur/boekhouder LIEZENGA bij het armbestuur Wyns i.v.m. 
overdracht. 

19 18 september 1907 Persoonlijke borgstelling van J.L. TALSMA te Aldtsjerk voor de 
boekhouder/armvoogd van armbestuur Wyns Gerrit F. SCHAAFSMA te 
Wyns. 

22 22 oktober 1907 Verzoek van armbestuur Wyns over verpleging in het armhuis te Burgum 
van Sjoerd B. VAN DEN BEEK. Aanbod van armvoogden te Burgum tot 
opneming wordt aangenomen. 

23 31 oktober 1907 Besluit tot machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armbestuur Garyp 
tot publiceren verkoop grond gemeente Bergum C nr. 1076, 1077 en 1627. 

24 8 november 1907 Schrijven van het armbestuur Sumar over het al of niet opbouwen van een 
afgebrand gebouw op De Tike onder Nijega Smallingerland. Brief 
3/451B&W. 

25 20 november 1907 Verzoek van S. TERPSTRA, bakker, te Welsrijp om ondersteuning van 
armbestuur Jistrum voor zijn 2 broers één is een zenuwlijder de ander is 
idioot. Met schrijven van armbestuur Jistrum. 

   

 1908  

3, 755 2 januari 1908 Verzoek van het armbestuur Aldtsjerk over inpoldering van land, eigendom 
armenvoogdij, onder Readtsjerk. Met rapport gemeentearchitect. 

5 3 januari 1908 Schrijven van het armbestuur Sumar over de verkoop van een stuk grond. 
Zie nr. 24, 1907. 

60 18 januari 1908 Schrijven van het armbestuur Aldtsjerk over opname ten verpleging in het 
armhuis te Bergumerheide (Noardburgum) van 2 wezen nu nog in huis van 
Bouwe RINGNALDA. 

66, 
192, 
300, 
418, 
648 

18 januari 1908 Verzoek van het armbestuur Wyns om inlichtingen over een plan tot 
verbouw van het zogenaamde armhuis. Antwoord van armbestuur Wyns en 
toezending van bestek, tekening en begroting van kosten van de bouw van 
woningen armvoogdij (Bestek, tekening en begroting niet aanwezig). 
Machtiging tot afbreken van een huis en op die plaats bouwen van een 
nieuw huis. Mededeling van het armbestuur Wyns dat het nieuw te bouwen 
huis is aanbesteed voor f 1797. Met machtiging van Gedeputeerde Staten 
aangaande geldlening met regenten Stichting TOUTENBURG tot f 2000. 

148 13 februari 1908 Bericht van het armbestuur Burgum op de brief van 11 november 1907 over 
verstrekking van spek en koffie aan de verpleegden in het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum). Hun advies is dit te verstrekken. Brief 
3/306B&W 1907, 3/75B&W. 

238 5 maart 1908 Machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armbestuur Sumar van 
verkoop van grond. Met schrijven van armbestuur. Brief 3/93B&W. 

428 23 maart 1908 Schrijven van het armbestuur Sumar over de bedeling van de stiefmoeder 
van F. BOONSTRA, beantwoording van een brief van burgemeester. Brief 
3/79B. 

416 16 april 1908 Machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armvoogdij Garyp tot herstel 
van een woning Bergum D 814. Met schrijven armvoogdij. 3/137B&W 

547 23 mei 1908 Antwoord van het armbestuur Sumar over de onderstand aan Harrit 
BOONSTRA, die volgens zichzelf te weinig krijgt. Brief 3/107B. 

571 2 juni 1908 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
A. NICOLAI om hogere bedeling voor wed. H. NICOLAI. Aanwezig schrijven 
van VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. Brief 3/125B. 

750 1 augustus 1908 Verzoek van het armbestuur Earnewâld om inlichtingen over verpleging van 
wed. G. STENEKES-KALSBEEK te Warten. Brief 3/172B. 



767 4 augustus 1908 Schrijven van het armbestuur Tytsjerk over een verpleging in het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum) van de wees Pieter HELLINGA, 16 jaar oud. 

843 24 augustus 1908 Schrijven van het armbestuur Garyp over verpleging van Atje WIJMENGA 
tegen f 4 per week, gevraagd door wed. B. ADEMA. Brief 3/320B&W 

945, 
993, 
1033 

5 oktober 1908 Schrijven van het armbestuur Oentsjerk over toezending bouwkundige 
stukken van het oprichten van een dubbele arbeiderswoning te Oentsjerk, 
Giekerk E nr. 765, en het afbreken van een oude woning. (zijn niet 
aanwezig). Met machtiging van Gedeputeerde Staten. Brief 8/316B&W, 
3/354B&W, 3/411B&W. 

959 5 oktober 1908 Verzoek van het armbestuur Suwâld om inlichtingen over een armenwoning 
te Oude Miede, Hardegarijp E nr. 343, nog verhuurt aan Siebe HIEMSTRA. 
Brief 3/358B&W. 

1024 29 oktober 1908 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid om consideratie en advies op 
verzoek van Sjoerd SPIJKSTRA te Earnewâld om hulp. Aanwezig advies 
armbestuur Earnewâld, hulp is dringend nodig. Toezending van f 20. Brief 
3/219B. 

1025 30 oktober 1908 Schrijven van Ds. F. POSTMA te Sumar aandacht vestigend op 3 gezinnen, 
Hart BOONSTRA, Jan S. BOERSMA en Sjoerd M. HAARSMA, die 
noodzakelijke onderstand moet worden verleend. Met schrijven van het 
armbestuur. De gezinnen krijgen al onderstand. Brief 3/220B. 

1080 15 november 1908 Verzoek van de directeur Zaken Weldadigheid om consideratie en advies op 
verzoek van Jelle J. DE VRIES te Sumar om hulp. Aanwezig advies 
armbestuur Sumar, hulp is dringend nodig. Toezending van f 20. Brief 
3/233B. 

   

 1909  

1 7 januari 1909 Schrijven van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde kerk te Sumar 
over klachten tegen het armbestuur over het niet afgeven van bewijzen voor 
kosteloze geneeskundige hulp aan arme lidmaten. Met schrijven van het 
armbestuur dat zij het zullen geven als de diaconie dit niet doet. 

3 19 januari 1909 Vragenlijst t.b.v. het verslag van het armwezen over 1908. 

6 25 januari 1909 Verzoek van het armbestuur Hurdegaryp om opname in het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum) van Harmen LOONSTRA, oud 72 jaar. Brief 
3/84B&W. 

7 30 januari 1909 Aanbeveling van het armbestuur Sumar voor Pieter B. ALGRA en Bouwe S. 
HOEKSTRA tot benoeming van armvoogden. Bouwe S. HOEKSTRA wordt 
benoemd.  

8 1 februari 1909 Schrijven van de burgemeester van Kollumerland met het verzoek om de 
terugreis van een oude vrouw, van Westergeest naar het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum) te betalen f 5.50. Armbestuur Burgum wil 
niet betalen. 

9 2 februari 1909 Schrijven van J. VAN KOTEN te Sumar over de houding van de boekhouder 
en de handelingen van de armvoogden m.b.t. de verkoop van grond. 

10 6 februari 1909 Verzoek van het armvoogden en de boekhouder van Sumar om inlichtingen 
over L.STEENDAM, Jan N. DE JONG en Sjoerd HAARSMA. Met schrijven 
van Dr. HINGST. Brief 3/86B&W. 

11 6 februari 1909 Verzoek van armvoogdij Aldtsjerk om toestemming voor de bouw van 
nieuwe woningen. Met schrijven van de gemeentearchitect en 2 
machtigingen van Gedeputeerde Staten. Brief 3/110B&W, 3/169B&W. 

13 16 februari 1909 Schrijven van het armbestuur Garyp over de verpleging van Jelle SPINDER 
bij zijn zoon te Nijega Smallingerland met weekgeld van f 2. Brief 3/88B&W. 

15 11 maart 1909 Schrijven van de boekhouder van het armbestuur Sumar over het verlenen 
van onderstand aan Jimke BIJLSMA en zijn vrouw, allebei in de 80. 
Antwoord burgemeester op achterkant. 

16 16 maart 1909 Schrijven van het armbestuur Oentsjerk over de aanbesteding van de bouw 
van een woning met verzoek om een machtiging voor een geld lening. 
Machtiging is er bij. 



18 31 maart 1909 Verzoek van het armbestuur Tytsjerk om inlichtingen over het betalen van 
contributie voor het lidmaatschap van de begrafenisvereniging door 
bedeelden. Moet het armbestuur dat betalen. 

20 20 april 1909 Rapport van veldwachter VAN DER VEEN te Garyp over de verpleging van 
Antje BOS te Sumarreheide, ongehuwd en 35 jaar. Ze is idioot en woont bij 
haar broer die niet goed voor haar zorgt. Met schrijven van het armbestuur 
Burgum dat ze op proef wordt opgenomen in het armhuis. 

21 20 april 1909 Verzoek van het armbestuur Jistrum om machtiging tot verpleging van Antje 
SCHUTTER, wed. G. KOOI, bij haar kleinzoon Geert BOS te Bergumerheide 
(Noardburgum). De machtiging wordt verleend. 

23 10 mei 1909 Stukken over de verkoop van grond door het algemeen armbestuur te 
Sumar. Aanwezig machtiging van Gedeputeerde Staten. Andere stukken 
over de verkoop van grond zie 1907 en 1908. Brief 3/24B&W en 3/36B&W. 

25 27 mei 1909 Verzoek van het armbestuur Oentsjerk om inlichtingen over het verlenen van 
onderstand aan Bartele ZANDBERGEN nu zijn dochter thuis woont na haar 
gevangenschap. Met schrijven van Mr. E.R. BORGESIUS, kantonrechter te 
Appingedam.  

28 1 september 1909 Schrijven van de grenscommissaris van Rijkspolitie over het voorzien in de 
hulp van Jan TINGA en gezin nu nog te Dortmund maar na uitzetting naar 
Nederland. Met schrijven van het armbestuur Burgum. 

29 7 september 1909 Verzoek van het armbestuur Sumar om vergunning om verpleging van 
Wolter F. FENNEMA bij zijn dochter te Nijega Smallingerland. De kosten 
voor dokter enz. is voor de dochter. Verklaring schoonzoon aan de 
achterkant. Brief 3/300B&W 

31 25 oktober 1909 Verzoek van K. VAN LUNZEN te Sumar om in onderstand op te nemen 
Kobus VAN DER HEIDE. Met advies van het armbestuur, VAN DER HEIDE 
kan wel werken. 

32 25 oktober 1909 Antwoorden van de armbesturen in Tytsjerksteradiel op een brief van de 
burgemeester. Brief 3/301B over de slechte omstandigheden en 
werkverschaffing. 

34 20 december 1909 Machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armvoogdij Suwâld tot 
verkoop van een woning, Hardegarijp sectie E nr. 343, op Alde Miede. 

   

 1910  

3 8 januari 1910 Verzoek van Teake J. KLOOSTERMAN te Garyp om hulp i.v.m. geen 
onderstand krijgen van het armbestuur. Burgemeester wacht het advies van 
armbestuur af. 

4 10 januari 1910 Vragenlijst t.b.v. het verslag van het armwezen over 1909. 

5 15 januari 1910 Verzoek van J.K. HELLINGA te Aldtsjerk om hulp voor de 15 jarige zoon van 
Dirk VISSER, boerenarbeider, die niets doet maar een last is voor de 
ouders. Antwoord burgemeester op achterkant van de brief. 

8 21 januari 1910 Verzoek van het armbestuur Tytsjerk om inlichtingen hoe te handelen met 
de woning van Oene VELLINGA van wie de verblijfplaats onbekend is. Hij 
heeft huurachterstand. Antwoord burgemeester op achterkant van de brief. 

9 3 februari 1910 Schrijven van K. VAN LUNZEN te Sumar over klachten van diverse 
personen, wed. FENNEMA, Melle VAN DER HEIDE, J. VAN DER WAL, 
Jacobus VAN DER HEIDE, wed. Gerrit DE VRIES, Jacobus VAN DELLEN 
en Foppe H. DE HAAN, te Sumar en Garyp over de lage bedeling. Met 
schrijven van de armbesturen Sumar en Garyp. 

12 23 maart 1910 Schrijven van de voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Sumar over het weigeren door het armbestuur van het afgeven van 
doctorale briefjes aan arme ledematen van de gemeente om zo gratis 
doktershulp te krijgen. Met begeleid schrijven en antwoord van het 
armbestuur. 

14 6 mei 1910 Verzoek van Gedeputeerde Staten aan alle armbesturen om beantwoording 
van enige vragen over bedeling. Beantwoording van alle besturen aanwezig. 

16 14 mei 1910 Schrijven van de directeur van de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen 



mededeling verzoekende of S. BIJLSMA bij eventueel ontslag zou kunnen 
worden opgenomen in het armhuis te Burgum. Armvader en armvoogden 
willen dit niet gekeken naar zijn gedrag in het verleden. 

18 1 juli 1910 Verzoek van de voorzitter van het armbestuur Garyp om inlichtingen hoe te 
handelen met de nalatenschap van P.W. VAN DER HEIDE. Kosten zijn niet 
op de nalatenschap te verhalen. Brief 3/142B 

19 6 juli 1910 Verzoek van het armbestuur Sumar om inlichtingen over de verpleging van 
Sijtze J. DIJKSTRA, tot nu verpleegd voor rijksrekening door de Vereniging 
ter bevordering van de opvoeding enz. van verwaarloosde kinderen te 
Groningen. Brief 3/152B. 

20 21 juli 1910 Schrijven van Dr. P. BONTEKOE te Hurdegaryp met inlichtingen over Sieds 
KLOOSTERMAN verpleegde in het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum). Met schrijven van armbestuur wat KLOOSTERMAN per dag 
eet. Brief 3/244B. 

21 16 juli 1910 Voorstel van Mr. E. SCHAAFSMA, lid van de raad, reorganisatie armwezen 
door het aanstellen van armenmeesters. Met correspondentie met alle 
armbesturen. 

22 6 augustus 1910 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op een klacht 
van Harrit BOONSTRA te Sumar tegen het armbestuur over de nodige 
onderstand. Hij zou te weinig krijgen. Met schrijven van armbestuur. Advies 
burgemeester is de klacht als kennisgeving aan te nemen. 

23 22 augustus 1910 Schrijven van de vereniging ter bevordering van de opvoeding enz. van 
verwaarloosde kinderen te Groningen over de betaling van de 
verpleegkosten en begrafeniskosten van Sijtze J. DIJKSTRA vanaf 18 juli tot 
7 augustus. Wie betaalt de kosten? Armvoogdij of de vereniging. Brief 
3/317B&W. 

24 5 september 1910 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op een klacht 
van wed. VAN DER MEER te Tytsjerk over het samenwonen met Antje VAN 
GORKUM, die zou haar mishandelen. Advies burgemeester is de klacht als 
kennisgeving aan te nemen. 

25 23 september 1910 Schrijven van het armbestuur Oentsjerk om goedkeuring over een 
overeenkomst over de verpleging van Wigle A. DE JONG die in Burgum is 
komen wonen. De overeenkomst wordt goedgekeurd. Als DE JONG in 
Burgum woont dan krijgt hij daar ook medische zorg van de armenpraktijk in 
Burgum. 

29 6 december 1910 Verzoek van het hoofd van het bureau Weldadigheid der H.K. om bericht en 
raad op verzoek van Fedde G. DE JONG te Suwâld. Aanwezig advies 
armbestuur. Advies burgemeester is dat DE JONG niet in aanmerking komt 
voor een gift. 

31 3 december 1910 Verzoek van Willem KINGMA, en zijn vrouw, te Bergumerheide 
(Noardburgum) om met 1 mei 1911, voorbehoudend toekenning van 
pensioen, eervol ontslag als armvader en armmoeder in het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum). Eervol ontslag wordt verleend per 12 mei 
1911 met toekenning van f 250 pensioen per jaar. 

32 
 
 

december 1910 Diverse stukken over de reorganisatie van het armwezen door aanstelling 
van armenmeesters. Reglement, machtigingen Gedeputeerde Staten, 
toelichtingen, instructies. 

   

 1911 Vanaf juli 1911 is het hele armwezen gereorganiseerd waardoor er 
maar één armbestuur meer is met een voorzitter en 3 armenmeesters 
en een secretarisboekhouder. 

2 14 januari 1911 Vragenlijst t.b.v. het verslag van het armwezen over 1910. 

3 januari 1911 Vragenlijst t.b.v. het verslag van het armwezen over 1911 nu al i.v.m. 
reorganisatie armwezen. 

4 27 januari 1911 Schrijven van het armbestuur Suwâld over de verpleging van Jacob VAN 
DER BERG, 11 jaar, uitbesteed te Niawier bij Tjerk MULDER. Het wordt 
toegestaan dat Jacob bij MULDER wordt verpleegd als de familie de kosten 



betaald. 

7 11 februari 1911 Machtiging van Gedeputeerde Staten aan het armbestuur Garyp tot 
overdracht grond voor de aanleg van een weg van Garyp naar Oudega. 
Kadastrale nummers in de machtiging. 

9 9 maart 1911 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad over het 
weigeren aan Cornelis M. DE VRIES te Feanwâldsterwâl om reisgeld voor 
vertrek naar Duitsland. Volgens armbestuur is dat geen verlenen van 
onderstand reisgeld betalen. Brief 3/78B.  

10 2 maart 1911 Diverse stukken m.b.t. het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum). O.a. 
over de landbouw, jaarsalarissen, instructieboekje armvader/armmoeder. 

12 april 1911 Lijst met sollicitanten naar de betrekking van armvader/armmoeder te 
Bergumerheide (Noardburgum). Met sollicitatie van Jan J. POSTHUMUS en 
zijn vrouw te Oosterbierum. Hij wordt ook benoemd. 

13 22 april 1911 Sollicitaties voor armenmeesters/secretarisboekhouder. Met lijst van 
sollicitanten. Armenmeesters worden: eerste afdeling, Gerrit G. SCHUTTER 
te Jistrum; tweede afdeling, Klaas G STEEGSTRA te Burgum; derde 
afdeling, Romke F. FOKKEMA te Aldtsjerk. Secretarisboekhouder wordt 
Oeble S. VAN DER WAL te Burgum. 

15 28 april 1911 Schrijven van het armbestuur Earnewâld over de verpleging van 3 wezen, 
kinderen van Johannes W. WESTER. Met verzoek van het armbestuur om 
machtiging te verlenen om 2 van de kinderen uit te besteden buiten het 
gebied van het armbestuur. Brief 3/101B. 

16 28 april 1911 Opgaven van de armbesturen van de bezittingen en inkomsten. 

17 9 mei 1911 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over een klacht 
van Sjouke VAN DER WAL te Hurdegaryp over huisvesting. De woning zou 
niet meer bewoonbaar zijn. Advies burgemeester is de klacht als 
kennisgeving aan te nemen. Brief 3/110B. 

20 12 mei 1911 Inventaris van de roerende goederen van het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

23A 30 juni 1911 Persoonlijke borgstelling van Jan WEEBER te Burgum voor armenmeester 
Klaas G STEEGSTRA te Burgum, persoonlijke borgstelling van Gerben 
SCHUTTER te Jistrum voor armenmeester Gerrit G. SCHUTTER te Jistrum 
en persoonlijke borgstelling van Gaele F. FOKKEMA te Aldtsjerk voor 
armenmeester Romke FOKKEMA te Aldtsjerk. 

26 3 oktober 1911 Diverse stukken over het armwezen gedurende 1911 o.a. rapporten, 
uitreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten en maandstaten. 

   

 1912  

1 2 januari 1912 Lijst van stukken over het armwezen algemeen armbestuur.  

1/15  Vaststelling door B&W van het modelverslag, jaarlijks aan de gemeenteraad 
in te dienen. 

1/19  Verslag van het algemeen armbestuur over het tweede halfjaar 1911. 

1/20 6 juni 1912 Schrijven van het algemeen armbestuur over een geschil tussen de 
armenmeesters over de bedeling van personen die ook ondersteuning 
krijgen van de Hervormde Kerk te Gytsjerk. Brief 3/240B&W. 

1/28, 
1/31, 
1/48 

14 augustus 1912 Schrijven van het algemeen armbestuur over overschrijven van een huis, 
Giekerk D no. 717, van Sije L. DIJKSTRA te Oentsjerk en aflossen van zijn 
schuld, waarna het armbestuur in hun onderhoud zal voorzien. Brief 
3/308B&W. Schrijven van het algemeen armbestuur als antwoord op de brief 
van B&W 3/308 over de vragen hoe lang de onderstand zal duren en over 
wat ze gaan doen als er ook anderen zijn zoals DIJKSTRA. Brief 3/357B&W. 
Machtiging van Gedeputeerde Staten. Brief 3/438. 

1/32, 
1/45, 
1/47 

12 september 1912 Schrijven van armenmeester STEEGSTRA over de verpleging in het 
armhuis van 2 kinderen van Sjoerd DE WIT, wonende in Amerika. DE WIT 
wil zijn vrouw en jongste overlaten komen maar de anderen hier laten totdat 
hij ook voor hen de overtocht kan betalen, liever wil hij ze zo snel mogelijk.  



1/40, 
1/43 

9 november 1912 Schrijven van de burgemeester aan notaris VAN DER MEER te Burgum 
over de eigendomkwestie armbestuur/Sumar/familie D. A. KROL. 

1/42 19 november 1912 Schrijven van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
het armbestuur om machtiging tot verkoop op afbraak van een woning te 
Bergumerheide, Bergum A nr. 340, huurder Klaas HOEKSTRA. Machtiging 
is verleend. Brief 3/465B&W. 

1/49 11 december 1912 Verzoek van Taeke WAGENAAR te Garyp om kwijtschelding van huur. 
Geen kwijtschelding, hij moet de huur voor januari 1913 betalen aan 
armenmeester SCHUTTER. 

1/51 31 december 1912 Verzoek van de secretaris/boekhouder om machtiging voor opname in het 
academisch ziekenhuis te Groningen van de vrouw van Wopke RITSMA te 
Burgum. Antwoord achterkant stuk. 

4/1 30 januari 1912 Schrijven van de Commissaris der Koningin om bericht enz. over verzoek 
van Broer MEIJER te Garyp over klachten over zijn bedeling. Aanwezig 
advies armenmeester SCHUTTER. Advies burgemeester is de klacht als 
kennisgeving aan te nemen. 

4/2, 
4/4 

26 april 1912 Schrijven van F. DE HAAN te Garyp over een klacht dat zijn ouders niet in 
goederen, katoen, zijn bedeeld. Met schrijven van het armbestuur waarom 
zij geen katoen hebben gekregen. Met schrijven van Gedeputeerde Staten. 
Advies burgemeester is de klacht als kennisgeving aan te nemen. 

4/3 13 mei 1912 Rapport van armenmeester SCHUTTER over armenverschuiving. De armen 
zijn wed. VAN DER MEULEN en wed. STAVINGA. 

4/5 20 november 1912 Schrijven van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
Jan J. VEENSTRA te Hurdegaryp om ondersteuning. Aanwezig advies 
armenmeester FOKKEMA, VEENSTRA is goed in staat om voor zichzelf te 
zorgen, Aanwezig beschikking Commissaris der Koningin. Brief 3/206B. 

5 3 februari 1912 Maandelijkse staten van bedeling van de armenmeesters 1912. 

5B 9 april 1912 Besluit van Gedeputeerde Staten over vernieuwing zolders van het armhuis 
en het aangaan van een geldlening. 

12 24 september 1912 Verzoek van armenmeester FOKKEMA te Aldtsjerk om naast zijn baan van 
armenmeester een agentschap te mogen waarnemen. B&W maken 
bezwaar. Brief 3/371B&W. 

   

 1913  

1 7 januari 1913 Lijst van stukken over het armwezen algemeen armbestuur.  

1/18 26 mei 1913 Schrijven van het algemeen armbestuur over de verstuurde lijst van 
eigendommen, teruggezonden de tijdelijke afgestane staten van bezittingen. 
De staten zijn te vinden in het archief algemeen armbestuur. 

1/20 19 mei 1913 Schrijven van CAJACOB, kassier van de Sibley State Bank Amerika, dat DE 
WIT(T) het geld bij elkaar heeft voor de overtocht van zijn kinderen naar 
Amerika. Met antwoord van de burgemeester. 

1/39 8 november 1913 Schrijven van het armbestuur over de aan te nemen houding, bij de in 
werking treden van art. 369 van de invaliditeitswet. Zie rubriek 21/1. 

1/43, 
1/44, 
1/47 

17 november 1913 Schrijven van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Earnewâld over 
herstel en bevrediging van eigendom. Het gaat over het wagenhuis en het 
belendende perceel. 

1/42 4 december 1913 Schrijven van het armbestuur dat het heeft besloten de uitkeringen aan 
bedeelde rentetrekkers te staken. 

2 15 januari 1913 Schrijven van de Commissaris der Koningin om bericht en raad over verzoek 
van Louw T. VAN ASSEN te Sumar, vroeger te Nijega Smallingerland, over 
een klacht dat de armenmeester voor Sumar, SCHUTTER, weigert hem en 
zijn moeder onderstand te verstrekken. Met schrijven van Louw T. VAN 
ASSEN. Met schrijven van de armvoogden van Nijega Smallingerland dat er 
geen sprake is van armenverschuiving. Met schrijven van burgemeester van 
Smallingerland. Brief 3/25B. 

3 5 februari 1913 Lijst van vragen ten behoeve van het verslag van het armwezen over 1912. 

4 7 februari 1913 Schrijven van Ruurd RINGNALDA te Lekkum over het doen ophouden van 



de verpleging in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum) van Bouwe 
SMID op voorwaarde dat hij de hele verzorging op zich neemt. Het advies 
van de regenten van het armhuis is om dit niet te doen. Het advies wordt 
opgevolgd. 

5 7 februari 1913 Maandelijkse staten van bedeling van de armenmeesters 1913. 

9 14 juli 1913 Verordeningen, besluiten, instructies voor het armbestuur, het armhuis, de 
geneeskundige armverzorging, instructie geneeskundigen, instructie 
armbestuur armenmeesters en secretaris/boekhouder herzien als gevolg 
van de nieuwe armenwet. 

13 5 september 1913 Machtiging is verleend aan de regenten van het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum) tot overdracht van een stuk grond, Bergum sectie A nr. 
2173, en de rechten aan de gemeente voor verharding van de weg. Brief 
3/350B&W. 

14 5 september 1913 Mededeling van de diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Hurdegaryp dat de instelling zelf voor de geneeskundige hulp van haar 
armen zal zorgen, welke hulp tot heden verleend werd door het algemeen 
armbestuur. 

15 6 september 1913 Verzoek van het algemeen armbestuur om Bertus TERPSTRA te Eastermar 
op te laten nemen in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum). De 
regenten van het armhuis vinden het goed. 

19 31 december 1913 Lijst van vragen ten behoeve van het verslag van het armwezen over 1913. 

 13 oktober 1913 2 Akten van aanstelling als geneeskundige belast met de armenpraktijk, 
Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk en Wietze HINGST te Burgum. 

   

 1914  

1 9 januari 1914 Lijst van stukken over het armwezen algemeen armbestuur.  

1/2 7 januari 1914 Schrijven van het algemeen armbestuur houdend antwoord op brief van 
B&W over de ouderdomsrente. Verzoek om een gemotiveerd resultaat. Brief 
3/350B&W 1913. 

1/3 8 januari 1914 Motie van 65 inwoners van Garyp over de ouderdomsrente en raadsbesluit 
van 20 december 1913. Zie rubriek 21/1 1913. 

1/4 12 januari 1914 Motie van 25 inwoners van Wyns over de ouderdomsrente en raadsbesluit 
van 20 december 1913. Zie rubriek 21/1 1913. 

1/5 15 januari 1914 Motie van 70 inwoners van Oentsjerk over de ouderdomsrente en 
raadsbesluit van 20 december 1913. Zie rubriek 21/1 1913. 

1/6, 
1/14 
1/22 

15 januari 1914 
 
 
3 maart 1914 

Verzoek van Walter VEENSTRA te Jistrum om meer ondersteuning voor zijn 
sukkelende zoon. Met advies armbestuur dat vindt, met Dr. HINGST, dat de 
ondersteuning voldoende is. 
Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over een klacht 
van Walter VEENSTRA te Jistrum dat de ondersteuning die hij krijgt te 
weinig is. Met schrijven van de Commissaris dat er geen tussenkomst wordt 
verleend. Zie ook nrs. 1/6 en 1/14. 

1/7 21 januari 1914 Motie van 43 inwoners over de ouderdomsrente en raadsbesluit van 20 
december 1913. Zie rubriek 21/1 1913. 

1/8, 
1/13, 
1/17 

27 januari 1914 Verzoek van het armbestuur om machtiging aan Gedeputeerde Staten om 
een reed aan te leggen kadaster gemeente Birdaard M nr. 361 en 402, 
liggende in het waterschap Ooster- en Zuider- Rietveld en gebruik van een 
reed over de percelen kadaster gemeente Birdaard M nr. 407 en 408. Met 
rapport gemeentearchitect en de machtiging. 

1/10  Schrijven van het bestuur van de Gemeentelijke Federatie S.D.A.P. over de 
aangenomen motie ouderdomsrente bedeelden. Zie rubriek 21/1 1913. 

1/12, 
1/24 

december 1913 Schrijven van Meindert J. VEENSTRA te Garyp dat hij geen /niet genoeg 
onderstand krijgt van het armbestuur. En er geen rekening word gehouden 
met zijn ziekte. Schrijven armbestuur is dat hij f 2.50 per week krijgt en dat 
zijn ziekte wel meevalt. 

1/21 9 februari 1914 Kantbrief van de Commissaris der Koningin om bericht en raad op verzoek 
aan Gedeputeerde Staten om machtiging tot verkoop op afbraak van de 



woning Ryptsjerk nr. 178 als het niet meer is te herstellen. Brief 3/93B&W. 
Machtiging wordt verleend. Zie rubriek 24/3 1913. 

1/18, 
1/19, 
1/23 

16 februari 1914 Verzoek van Herre WOUDA te Garyp om ondersteuning voor zijn zoon 
Egbert. Advies armenmeester is dat zolang ze nog bedelen ze geen 
onderstand krijgen. Met schrijven van de Commissaris der Koningin dat er 
geen tussenkomst zal worden verleend.  

1/28 26 maart 1914 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht op verzoek van 
Geertje VAN DER VEER, vrouw van Johannes VAN DER MEER te 
Surhuisterveen, tijdelijk te Wytfean om ondersteuning. Met schrijven van de 
armenmeester SCHUTTER. Met schrijven van de Commissaris der Koningin 
dat er geen tussenkomst zal worden verleend. 

1/27 30 maart 1914 Schrijven van het armbestuur opgevende veranderingen in de staat van 
bezittingen over 1913. 

1/31, 
1/32, 
1/34 

15 april 1914 Schrijven van armenmeester FOKKEMA te Aldtsjerk, Commissaris der 
Koningin en van Thomas BROUWER te Oentsjerk over het verstrekken van 
ondersteuning aan BROUWER. Armenmeester vindt dat hij wel werk kan 
verrichten. Brief 3/73B. (met 2 briefkaarten) 

1/38 15 juni 1914 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht op een schrijven van 
Jan J. VEENSTRA te Garyp over de slechte toestand van zijn woning. 
Schrijven armenmeester SCHUTTER is dat VEENSTRA moedwillig zijn 
woning heeft verwaarloosd. Met schrijven van de Commissaris der Koningin 
dat er geen tussenkomst zal worden verleend. 

1/44 8 augustus 1914 Mededeling van het armbestuur dat armenmeester SCHUTTER in dienst 
moet en dat de armenmeesters FOKKEMA en STEEGSTRA zijn 
werkzaamheden overnemen. 

1/45, 
1/47 

19 augustus 1914 Correspondentie tussen armbestuur, burgemeester van Smallingerland, 
Commissaris der Koningin en burgemeester van Tytsjerksteradiel over het 
gezin van Berend DE JONG die vanuit Duitsland naar Smallingerland zijn 
verhuist. Smallingerland vindt dat Tytsjerksteradiel ze moet onderhouden 
aangezien ze van daaruit naar Duitsland waren vertrokken. Het besluit van 
Gedeputeerde Staten, na veel heen en weer tussen de gemeenten, dat 
Smallingerland het gezin moet onderhouden. 

8 20 juli 1914 Maandelijkse staat van bedeelden en verpleegden 1913 

10 19 september 1914 Schrijven van de regenten van het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum) over de samenwerking tussen de regenten en de armvader 
en armmoeder n.a.v. schrijven van B&W i.v.m. klachten. Brief 3/440B&W en 
3/172a B. 

11 21 oktober 1914 Schrijven van de regenten van het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum) dat er geen bezwaar is tot het houden van 
godsdienstoefeningen in een lokaal van het armhuis door de pastoor van 
Dokkum voor Belgische vluchtelingen. 

 
 
                                                    

RUBRIEK 5, begrotingen, periode 1893-1896.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
5/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
5/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
1 19 januari 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten betreffende de 

goedkeuring van de gemeentebegroting 1893 volgens raadsbesluit van 29 
december 1892. 

2 3 februari 1893 Staten van de posten van de begroting van alle armvoogdijen over 1892 
behalve van Burgum, Earnewâld, Hurdegaryp, Jistrum en Sumar. 

3 11 maart 1893 Af- en overschrijving gemeentebegroting 1892 



3 3 april 1893 Goedgekeurde terugzendende 3 besluiten tot af- en overschrijving 
gemeentebegroting 1893. 

4 27 april 1893 Verzoek om machtiging tot af- en overschrijving over 1892 door armvoogdij 
Earnewâld. Met staat van de posten van de begroting. Machtiging is verleend.  

5  Goedgekeurde terugzendende 2 besluiten tot af- en overschrijving 
gemeentebegroting 1893. 

6 
 

9 mei 1893 Staten van de posten van de begroting van alle armvoogdijen over 1892 van 
armvoogdijen Hurdegaryp, Sumar en Jistrum. 

7 23 juni 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging tot het 
aanbrengen op de gemeentebegroting 1894 rente verveningfonds aan de 
armbesturen. Brief 43/221B&W 

8 3 augustus 1893 Bouwkundige begroting van de gemeentearchitect van 1894. 
9  Rapport van de commissie gemeenteraad over het onderzoek van de 

gemeentebegroting en de begrotingen van de armvoogdij 1894 
10  Begroting van kosten, inkomsten, uitgaven van de Kunstweg over Burgum 

enz. naar Heerenveen 1894.  
11  Voorstel tot wijziging en aanvulling van de begroting van 1893. Is 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
12  Schrijven van B&W aan de gemeenteraad over de goedkeuring van de 

begrotingen van de subsidies voor de armvoogdijen 1894.  
12 20 december 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten betreffende 

bedenkingen tegen enkele posten van de gemeentebegroting 1894 De 
begroting wordt teruggestuurd. 

12 28 december 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten betreffende de 
verdaging van de beslissing over de gemeentebegroting 1894. 

   
 1894  
1  Staten van de posten van de begroting van alle armvoogdijen over 1893 

behalve van Wyns. 
2  Gemeentebegroting 1893, 2 raadsbesluiten wijzigingen en aanvullingen 

begroting en 4 besluiten van de post onvoorziene uitgaven. 
3  Wijziging en aanvulling begroting 1893 armvoogdij Jistrum. 
4 31 mei 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over goedkeuring van 

de raadsbesluiten m.b.t. de begroting. 
5 31 mei 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging tot het 

aanbrengen op de gemeentebegroting 1895 rente verveningfonds aan de 
armbesturen. 

6 6 juni 1894 Afschrijving van het fonds onvoorziene uitgaven voor onderhoud vaarten enz. 
7 9 juli 1894 Staat van uitgevoerde bouwkundige werken eerste half jaar 1894 van de 

gemeentearchitect.  
8  7 augustus 1894 Bouwkundige begroting van de gemeentearchitect over 1895 met bijlage over 

de bestrating van wegen. 
9  Begroting van kosten, inkomsten, uitgaven van de Kunstweg over Burgum 

enz. naar Heerenveen 1895.  
10  Vaststelling van de gemeentebegroting en goedkeuring van de begrotingen 

armvoogdij 1895 en in verband daarmee toekennen armsubsidies. 
10  13 december 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: besluit om de posten 

hoger geraamd dan vorig jaar nog eens te onderzoeken. 
10A  Voorstel tot wijziging en aanvulling van de begroting van 1894 aan de raad. Is 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
   
 1895  
1  Staten van de posten van de begroting van alle armvoogdijen over 1894 

behalve van Burgum, Jistrum en Suwâld. 
2 25 maart 1895 Gemeentebegroting 1894, 4 besluiten van de post onvoorziene uitgaven en 

besluit over posten die te hoog zijn beraamd of waarop niet zal worden 
beschikt. 



3 7 juni 1895 Voorstel tot wijziging en aanvulling van de begroting van 1895. Is 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

4 27 juni 1895 Staat van uitgevoerde bouwkundige werken eerste half jaar 1895 van de 
gemeentearchitect.  

4A 27 juli 1895 Voorstel van B&W wijziging en aanvulling begroting 1895. 
5 6 augustus 1895 Bouwkundige begroting van de gemeentearchitect over 1896. 
6  3 september 1895 Voorstel nadere wijziging en aanvulling gemeentebegroting 1895. 
7   Begroting van kosten, inkomsten, uitgaven van de kunstweg over Burgum 

enz. naar Heerenveen 1896. 
   
 1896  
1 1 februari 1896 Staten van de posten van de begroting van alle armvoogdijen over 1895 

behalve van Earnewâld. 
2 25 april 1896 Gemeentebegroting 1895, 3 besluiten van de post onvoorziene uitgaven en 

besluit over posten die te hoog zijn beraamd of waarop niet zal worden 
beschikt. 

3 25 april 1896 Voorstel tot wijziging van de begroting van 1896. Is goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. 

4 11 juli 1896 Voorstel tot wijziging van de begroting van 1896. Is goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. 

5 4 augustus 1896 Bouwkundige begroting van de gemeentearchitect over 1897. 
6 11 augustus 1896 Staat van uitgevoerde bouwkundige werken eerste half jaar 1896 van de 

gemeentearchitect.  
7 27 oktober 1896 Vaststelling van de gemeentebegroting en goedkeuring van de begrotingen 

armvoogdij 1896 en in verband daarmee toekennen armsubsidies. 

RUBRIEK 6/4, belastingen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in 
rubriek 4. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
6 of 4/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
6 of 4/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1896  
9 23 maart 1896 Rapport over het bezwaar van T.J. FOKKE te Garyp tegen de aanslag 

hoofdelijke omslag. Met besluit van Gedeputeerde Staten. 
   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 4 

 

13  11 april 1897 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten, dat beëdigd is tot 
schatter grondbelasting A. SMIDS te Hurdegaryp van perceel Veenwouden E 
nr. 404. Met proces-verbaal van beëdiging. 

17 7 mei 1897 Mededeling van veldwachter KROL, dat gecommitteerde (gevolmachtigde)  
ATSMA een verhoging opslaggeld Snakkerbuorren Eastermar nodig acht. 

18 12 mei 1897 Uittreksel uit Besluitenboek van Gedeputeerde Staten over herschatten 
grondbelasting, Veenwouden F nrs. 632 en 633, benoeming als deskundige 
A.P. SMIDS te Hurdegaryp en hem te beëdigen. 

22 mei 1897 Aanstelling, benoeming en beëdiging van K.G. VAN DER VEEN te 
Hurdegaryp als zetter. Brief 4/105B en 4/106B. 

   
 1898  
12 17 mei 1898 Staat van geraamde opbrengst van de over 1898 in de gemeente 

waterschap- en polderlasten.  
15 29 juli 1898 Beschikking wijziging van de zitdagen van de rijksontvanger te Burgum. 
17 12 augustus 1898 Schrijven van de Commissaris der Koningin over de uitvoering van de wet 

grondbelasting en aanwijzing van S. POSTUMUS als rijksontvanger te 
Burgum. 



   
 1899  
2 22 januari 1899 Schrijven van de deurwaarde VELLENGA over de uitvoering van zaken 

betreffende de hoofdelijke omslag van Jakob S. JELTEMA te Oentsjerk. Met 
dwangbevel en advies gemeenteontvanger. 

18 2 juni 1899 Schrijven van de Commissaris der Koningin over de uitvoering wet op de 
grondbelasting voor het opnemen opgedragen aan de ontvanger S. 
POSTUMUS te Burgum. 

19 3 juni 1899 Aanstelling, benoeming en beëdiging van P. KLOPPENBURG te Burgum als 
zetter. Brief 4/201B&W, 4/110B en 4/112B. 

   
 1900  
6 24 februari 1900 Schrijven van deurwaarde S.L. VELLENGA te Burgum over invordering van 

plaatselijke belastingen. Antwoord op het stuk. Met nader schrijven van 
VELLENGA. 

9a 20 april 1900 Voorstel van B&W aan de raad om de heffing van bruggeld te Eastermar 
wegens het overlijden van de pachter, DE JONG, over te dragen tot 12 mei 
1903 aan Jan K. DE POEL te Eastermar. 

14 2 juni 1900 Benoeming van K.S. MIEDEMA te Aldtsjerk tot zetter, vacature overleden 
L.S. SEVENSTER. 

   
 1901  
27 23 november 1901 Verzoek van de rijksontvanger of de voorgestelde wijziging in de regeling van 

de zitdagen directe belastingen ook bezwaar ontmoet. Brief 4/342B&W. 
31 30 december 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over de goedkeuring 

door de Koningin bij besluit van 16 december van de verordening tot heffing 
van een hoofdelijke omslag. 

   
 1902  
17 18 september 1902 Schrijven van de Commissaris der Koningin over een schrijven van K.G. VAN 

DER VEEN inhoudende een verzoek om te onderzoeken waarom de raad 
hem van de lijst van aanbevelingen zetters heeft gehaald. Met de brief van 
VAN DER VEEN.  

19 22 september 1902 Uittreksel uit de notulen van de raadsvergaderingen over de onderhandse 
verpachting (pachter Jan K. VAN DER POEL wil 5 jaar, bruggeldheffing te 
Eastermar. Brief 4/291B&W. 

21 18 oktober 1902 Toezending van de bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 1902 nr. 22 
goedgekeurde verordening tot heffing van schoolgeld herhalingsonderwijs. 

   
 1903  
6 26 maart 1903 Bezwaar tegen de aanslag hoofdelijke omslag door O.A. BOSGRA te 

Burgum. 
   
 1904  
598 3 juni 1904 Lijst van kinderen die op 15 mei 1904 stonden ingeschreven als leerlingen 

van de openbare lagere school. Lijsten van 16 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

955 14 september 1904 Proces-verbaal van beëdiging van Gerben A. VAN DER WAL te Burgum als 
lid van het college van zetters voor het Rijk directe belastingen. 

1258 1 november 1904 Opgave van de leerlingen op de herhalingsschool op 1 november 1904, voor 
het kohier van schoolgeld herhalingsonderwijs. 

   
 1905  
628 23 maart 1905 Bezwaar van Doederus B. TALMA te Hurdegaryp tegen zijn aanslag 

hoofdelijke omslag. Met besluit Gedeputeerde Staten. 
781 23 maart 1905 Bezwaar van Durk W. VELTMAN te Ryptsjerk tegen zijn aanslag hoofdelijke 

omslag. Met besluit Gedeputeerde Staten. 



475 4 mei 1905 Lijst van leerlingen die op 1 januari 1905 stonden ingeschreven voor de 
cursus uitgebreid lager onderwijs, voor schoolgeld uitgebreid lager onderwijs. 

666 27 juni 1905 Lijst van kinderen die op 15 mei 1905 stonden ingeschreven als leerlingen 
van de openbare lagere school. Lijsten van 18 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

1097, 
1149 

9 december 1905 Opgave van de leerlingen op de herhalingsschool op 1 november 1905, voor 
het kohier van schoolgeld herhalingsonderwijs. Schrijven van HANEWALD, 
hoofd herhalingsschool te Earnewâld, dat hij nog heeft toegelaten: Wiemer H. 
HOEKSTRA, Gerben H. HOEKSTRA, Bauke J. VAN KEIMPEMA en Pieter J. 
VAN KEIMPEMA. 

   
 1906  
651 31 mei 1906 Lijst van kinderen die op 15 mei 1906 stonden ingeschreven als leerlingen 

van de openbare lagere school. Lijsten van 18 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

1009 21 september 1906 Proces-verbaal van beëdiging van Tjalling HAISMA als lid van het college van 
zetters voor het Rijk directe belastingen. 

1216 3 december 1906 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over beschikking op 
verzoeken om teruggave en ontheffing van aanslagen grondbelasting 1906 
percelen: Bergum A nr. 2228 en C nrs. 301a en 1678; Hardegarijp A nrs. 
2467 en 2536: Giekerk C nrs. 14 en 1515. 

   
 1907  
1 12 januari 1907 Toezending van de bij Koninklijk Besluit van 27 december 1906 

goedgekeurde verordening tot heffing van schoolgeld uitgebreid lager 
onderwijs. 

2 22 januari 1907 Lijst van leerlingen die op 1 januari 1907 stonden ingeschreven voor de 
cursus uitgebreid lager onderwijs, voor schoolgeld uitgebreid lager onderwijs. 

26 10 december 1907 Opgave van de leerlingen op de herhalingsschool op 1 november 1907, voor 
het kohier van schoolgeld herhalingsonderwijs. 

   
 1908  
70 22 januari 1908 Lijst van geheven wordende tolgelden, bruggelden enz. op 1 mei 1908. 
113 7 februari 1908 Lijst van leerlingen die op 1 januari 1908 stonden ingeschreven voor de 

cursus uitgebreid lager onderwijs te Burgum, voor schoolgeld uitgebreid lager 
onderwijs. 

623 19 juni 1908 Lijst van leerlingen die per 1 juni de cursus uitgebreid lager onderwijs volgen. 
1223 31 december 1908 Opgave van de leerlingen op de herhalingsschool op 1 november 1908, voor 

het kohier van schoolgeld herhalingsonderwijs. 
   
 1909  
1 6 januari 1909 Lijst van leerlingen die op 1 januari 1909 stonden ingeschreven voor de 

cursus uitgebreid lager onderwijs te Burgum. 
19 19 augustus 1909 Lijst van leerlingen die na 1 januari 1909 zijn ingeschreven voor de cursus 

uitgebreid lager onderwijs te Burgum. 
23 7 september 1909 Vaststelling nieuw besluit tot heffing hoofdelijke omslag.  
   
 1910  
4 5 februari 1910 Lijst van leerlingen die op 1 januari 1910 stonden ingeschreven voor de 

cursus uitgebreid lager onderwijs te Burgum. 
12 6 mei 1910 Opgave van leerlingen die onderwijs ontvangen in één of meer van de vakken 

L, M en P van het uitgebreid lager onderwijs. 
18 11 juli 1910 Lijst van kinderen die na 15 mei 1910 stonden ingeschreven als leerlingen 

van de openbare lagere school. Lijsten van 13 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

20 1 september 1910 Proces-verbaal van beëdiging van Klaas C. HAISMA te Hurdegaryp als lid 
van het college van zetters voor het Rijk directe belastingen. 



24 28 september 1910 Proces-verbaal van beëdiging van Jhr. H. VAN BAERDT VAN SMINIA als lid 
van het college van zetters voor het Rijk directe belastingen. 

29 20 november 1910 Opgave van de leerlingen op de herhalingsschool op 1 november 1910, voor 
het kohier van schoolgeld herhalingsonderwijs. 

   
 1911  
18 oktober 1911 Schrijven van Gedeputeerde Staten over de raadsvoordracht tot verhoging 

van het maximum te heffen hoofdelijke omslag. 
   
 1912  
1 2 januari 1912 Uitreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over de goedkeuring 

door de Koningin van het raadsbesluit van 21 oktober 1911 tot heffing van 
een hoofdelijke omslag tot f 54000. 

5 28 januari 1912 Lijst van leerlingen die op en na 1 januari 1912 stonden/staan ingeschreven 
voor de openbare lagere school en de cursus uitgebreid lager onderwijs te 
Burgum. 

7 8 februari 1912 Stukken verordening heffing schoolgeld openbaar lager onderwijs. 
23A 16 september 1912 Lijst van kinderen die op 15 mei 1912 stonden ingeschreven als leerlingen 

van de openbare lagere school. Lijsten van 18 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

25 30 september 1912 Proces-verbaal van beëdiging van Anne HOEKEMA, timmerman, te Burgum 
als lid van het college van zetters voor het Rijk directe belastingen. 

32 9 december 1912 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten: goedkeuring kohier 
schoolgeld herhalingsonderwijs. 

32 9 december 1912 Lijst van kinderen die na 15 mei 1912 stonden ingeschreven als leerlingen 
van de openbare lagere school. Lijsten van 18 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

   
 1913  
1 9 januari 1913 Opgave van leerlingen die na 1 januari 1913 zijn toegelaten tot het onderwijs 

in de vakken L, M en P van het uitgebreid lager onderwijs. 
17 30 juni 1913 Proces-verbaal van beëdiging van Lammert P. LAMBARTS te Jistrum als lid 

van het college van zetters voor het Rijk directe belastingen. 
18 1 juli 1913 Lijst van kinderen die op 15 mei 1913 stonden ingeschreven als leerlingen 

van de openbare lagere school. Lijsten van 18 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

20 1 oktober 1913 Stukken over wijziging van de heffingsverordening hoofdelijke omslag. 
24 14 november 1913 Opgave van de leerlingen op de herhalingsschool op 1 november 1913, voor 

het kohier van schoolgeld herhalingsonderwijs. 
27 13 december 1913 Lijst van kinderen die na 15 mei 1913 staan ingeschreven als leerlingen van 

de openbare lagere school. Lijsten van 10 scholen. Dit zijn opgaven voor het 
opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

   
 1914  
4 29 januari 1914 Opgave van leerlingen die na 1 januari 1914 zijn toegelaten tot het onderwijs 

in de vakken L, M en P van het uitgebreid lager onderwijs. 
6 26 februari 1914 Stukken verordening heffing schoolgeld openbaar lager onderwijs. 
15 20 juli 1914 Lijst van kinderen die op 15 mei 1914 stonden ingeschreven als leerlingen 

van de openbare lagere school. Lijsten van 18 scholen. Dit zijn opgaven voor 
het opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

22 1 december 1914 Opgave van de leerlingen op de herhalingsschool op 1 november 1914, voor 
het kohier van schoolgeld herhalingsonderwijs. 

23 1 december 1914 Lijst van kinderen die na 15 mei 1914 staan ingeschreven als leerlingen van 
de openbare lagere school. Lijsten van 16 scholen. Dit zijn opgaven voor het 
opmaken van het kohier schoolgeld lager onderwijs. 

 
 



RUBRIEK 7/5, bevolking en burgerlijke stand, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de 
rubriekennummering veranderd in rubriek 5. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
7 of 5/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
7 of 5/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
6 4 mei 1893 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden tot het horen van de 

ouders van Aaltje K. VAN DIJK over een door haar voorgenomen huwelijk. 
Met schrijven veldwachter KROL Eastermar. Brief 7/79B. 

13 17 december 1893 Schrijven van burgemeester DRIJBER dat hij per 1 januari 1894 ontslag 
neemt als ambtenaar burgerlijke stand. 

   
 1895  
8 22 maart 1895 Proces-verbaal van veldwachters KROL en MIDDELVELD te Eastermar van 

het gevonden lijk van Sjouke VAN MANEN te Drachten. 
   
 1896  
3 27 maart 1896 Kennisgeving van het overlijden van Sijtze A. VAN DER VEEN te Magelan, 

Nederlands India, geboren te Eastermar. Brief 7/68B.  
11 30 oktober 1896 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om bericht enz. op verzoek 

van Geert P. PROCEE te Burgum om een huwelijk aan te gaan met de zuster 
van zijn overleden vrouw. Met proces-verbaal. Brief 7/177B. 

13 2 december 1896 Schrijven van de officier van justitie over de familienaam LOONSTRA i.v.m. 
verzoek van Jantje H. LANDHEER. Brief 7/87B. 

   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 5 

 

6 29 mei 1897 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden over de inschrijving van 
een vonnis van echtscheiding, van Klaas K. POSTMA en Zwaantje N. 
OSINGA, bij verstek.  

8 6 juli 1897 Oproep voor de president van de rechtbank te Leeuwarden van Hiltje 
ROEMERS en Pieter BOORSMA, smid te Eastermar, betreffende 
echtscheiding. Brief 5/30B 1898. 

   
 1898  
4 14 maart 1898 Schrijven van het bestuur afdeling “Friesland” van de Nederlandse Bond voor 

gemeenteambtenaren tot het inzenden van een verzoek aan de minister van 
Binnenlandse zaken om niet over te gaan tot afschaffing van het 
tegenwoordig bevolkingsregister en invoering van het persoonskaartenstelsel. 
Met een schrijven van het hoofdbestuur. 

9 6 augustus 1898 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen over de 
verschillen in akte en over het opnemen van een verklaring in de 
huwelijksakte van Clazina J. OUDSHOORN. Aanwezig brief van ambtenaar 
burgerlijke stand. 

12 5 oktober 1898 Proces-verbaal over de aangifte van overlijden van een kind, Jacob 
WIJBENGA, oud 15 dagen waarvan geen aangifte van geboorte is gedaan. 
Bij vonnis van het kantongerecht te Burgum veroordeeld tot 2 dagen 
hechtenis of f 2 boete. 

   
 1899  
4 16 februari 1899 Afkondiging van de achtste volkstelling. 
8 23 juli 1899 Opgave van personen per dorp voor de achtste volkstelling. Verslag van de 

toepassing van de voorschriften betreffende de achtste algemene 10 
jaarlijkse volkstelling. 



17 25 november 1899 Lijst van het personeel in de gemeente belast met de werkzaamheden der te 
houden achtste algemene 10 jarige volkstelling. 

   
 1900  
3A 10 maart 1900 Bestek en voorwaarden huisnummering. 
6 12 juni 1900 Lijst van huizen, schepen en woonwagens i.v.m. achtste volkstelling. Lijst van 

personen die bij de achtste algemene 10 jarige volkstelling tijdelijk afwezig 
waren. Lijst van personen die ambtshalve in- en afgeschreven waren bij de 
achtste volkstelling. 

   
 1901  
5 27 maart 1901 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over een te 

Rheden geboren kind, M. VAN DER LEI, behorende tot de bevolking van 
deze gemeente. Brief 5/127B&W. 

13 28 september 1901 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen over een 
verzoek van Folkert KUIPERS te Burgum om dispensatie van 
verbodsbepaling art. 88/1 burgerlijk wetboek. Brief 5/165B. 

16 27 november 1901 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen over een 
verzoek van Jan DE GROOT, weduwnaar van Attje A. SIKMA, en Maaike A. 
SIKMA om dispensatie verbodsbepaling art 88/1 burgerlijk wetboek. Te horen 
Jacob SIKMA te Burgum. Brief 5/193B. 

17 27 november 1901 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om bericht over een 
verzoek van Auke SPIJKSTRA en Hinke P. VAN DER WERF om dispensatie 
verbodsbepaling art 88/1 burgerlijk wetboek. Brief 5/341B&W. 

   
 1902  
14 20 december 1902 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen over een 

verzoek van Auke PIJL en Eelkje HUIZINGA beide te Nijega om 
verbodsbepaling art. 88/1 burgerlijk wetboek. Aanwezig  
verslagen van veldwachters SCHUITE en VAN DER VEEN. Brief 5/182B. 

   
 1904  
415, 
741 

14 april 1904 Kennisgeving van G. LÜNEBURG te Beckhausen van het overlijden van 
Anne VENEMA. Brief 5/93B, 5/114B, 5/137B en 5/175B. 

427, 
442 

14 april 1904 Correspondentie m.b.t. een drenkeling, J.G. JANSEN, gevonden bij de 
Rietlandse brug te Ryptsjerk, waaronder proces-verbaal van veldwachter 
STUVELING. Brief 5/94B t/m 5/97B. 

673 27 juni 1904 Proces-verbaal van veldwachter KROL over de zelfmoord van Tjerk P. 
ATSMA te It Heechsân. Brief 5/146B. 

1296 20 december 1904 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over de salariëring van 
ambtenaren burgerlijke stand. 

   
 1905  
278 11 maart 1905 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten over Koninklijk Besluit 

goedkeuring jaarsalarissen ambtenaren burgerlijke stand belast met 
voltrekken huwelijken. Met Koninklijk Besluit. 

1139 23 december 1905 Verzoek van de officier van justitie om inlichtingen over een verzoek van A.B. 
VAN SLOOTEN te Raerd om bij zijn familienaam te mogen voegen: “VAN 
BAERDT”en in verband daarmee te horen Jhr. A. VAN BAERDT VAN 
SMINIA te Aldtsjerk. Brief 5/281B en 5/288B.  

   
 1906  
565 10 mei 1906 Toezending ten inschrijving van een afschrift van de overlijdensakte van 

Willem S. ROOSMA, overleden in Amerika. Met certificaat van overlijden. 
(zitten zegels op de brieven). Brief 5/21B en 5/21B&W. 

   
 1907  



16 25 september 1907 Verzoek van J. GROENENDAL om eervol ontslag als ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 

   
 1908  
695 10 juli 1908 Proces-verbaal van veldwachter DIJKSTRA over de zelfmoord van Jan 

KLOOSTERMAN te Burgum. 
787 12 augustus 1908 Verzoek van P.J. LUCARDI te Zalt-Bommel om eervol ontslag als ambtenaar 

burgerlijke stand i.v.m. vertrek naar elders. 
1177 21 december 1908 Verzoek van J. DE BLEEKER te Burgum om eervol ontslag als ambtenaar 

burgerlijke stand i.v.m. zijn benoeming als eerste ambtenaar te Steenwijk. 
Brief 5/28B 1909. 

   
 1909  
13 7 oktober 1909 Rapport over een nieuwe huisnummering met raming van kosten f 175. 
   
 1910  
6 24 mei 1910 Mededeling van de ehren-amtmann te Sörbecke van het overlijden van Gerrit 

S. VAN DER WAL, geboren te Sumar. 
10 9 juli 1910 Verzoek aan de Amerikaanse consul te Amsterdam om de woonplaats van 

Rienk HOEKSTRA. Aanwezig antwoord consul. Brief 5/150B. 
   
 1911  
10 14 juli 1911 Verzoek van J.W.P. JASPERS te Den Haag om inlichtingen over een 

verregaande staat van ontbinding gevonden lijk van een manspersoon in het 
bos te Bergumerheide (Noardburgum) eigen aan DU TOUR VAN 
BELLINCHAVE. Antwoord burgemeester achterop het stuk. 

12 2 september 1911 Schrijven van de officier van justitie dat het wenselijk is om voor eventuele 
later herkenning van het gevonden vrouwelijk lijk bij de Schanserbrug een of 
ander te bewaren. Met een relaas waarin staat dat het lijk is herkend als Sijke 
OSINGA. 

   
 1912  
11 19 november 1912 Schrijven van veldwachter STUVELING over de woonplaats van P. 

ZANDSTRA, is dit Smallingerland of Tytsjerksteradiel. 
   
 1913  
5 27 juni 1913 Rapport van veldwachter KRÖTTJE over een ongeval met de 6 jarige Lieuwe 

REITSMA te Sumar i.v.m. afgifte van verklaring tot begraven. 
12 24 september 193 Schrijven van de officier van justitie ter beantwoording van een brief van de 

burgemeester over het vonnis van echtscheiding van Sipke BOS en Aaltje 
HELLINGA. Brief 5/174B. 

13 6 oktober 1913 Toezending ter kennisneming en terugzending van een verklaring van de 
regeringspresident 13 augustus 1913, dat Theunis L. WESTERHOF geboren 
te Suwâld 9 maart 1872 in het Pruisische staatsverband is opgenomen. 

16 19 november 1913 Verzoek van de officier van justitie om bericht enz. op verzoek van L.K. DE 
JONG en T.M. VAN DER VEEN te Ryptsjerk om een huwelijk aan te gaan 
met dispensatie van art. 88 burgerlijk wetboek. Aanwezig proces-verbaal 
rijksveldwachter OPPENHUIZEN. Brief 5/197B. 

 
 
 
 
 
 

RUBRIEK 9, branden en rubriek 10/6 brandwezen en brandspuiten, periode 1893-1914. Vanaf 1897 
is er geen rubriek branden en is de rubriekennummering veranderd in rubriek 6. 



Volgnr. Datum ingekomen 
stuk 

Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
9/nr.B, 10 of 6/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
9/nr.B&W, 10 of 6/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en 
Wethouders. 

   
 1893  
1 26 januari 1893 Rapport van veldwachter SOLIEN van de brand in het kerkgebouw te 

Earnewâld. 
2 4 februari 1893 Rapport van de brandmeester te Oentsjerk van de brand van het huis van 

Jacob SPOELSTRA aan de weg van Wyns naar Oentsjerk. 
3 24 februari 1893 Proces-verbaal van veldwachter KROL en rapport van opperbrandmeester 

BOUWES van de brand van het huis van Jacob W. HOEKSMA, herbergier en 
koopman, te Eastermar. 

4 13 juni 1893 Rapport van de brandmeesters te Hurdegaryp van de exercitie met de 
brandspuit nr. 3, van 10 juni 1893. 

5 19 juni 1893 Rapport van opperbrandmeester DE GROOT te Burgum van de exercitie met 
de brandspuit nr. 1, van 17 juni 1893. 

6 15 juni 1893 Kennisgeving van J.B. VENEMA te Earnewâld van het afbranden van een 
partij riet enz. Met rapport van veldwachters SOLIEN en VAN DER WOUDE. 

7 9 oktober 1893 Rapport van opperbrandmeester DE GROOT van de exercitie met de 
brandspuit nr. 2 te Eastermar. 

   
 1894  
1 19 januari 1894 Rapport van opperbrandmeester DE JONG te Oentsjerk van de brand van 

het huis van Jacobus HOITSMA, bakker, te Oentsjerk. 
2 5 april 1894 Rapport van de dienaar van politie SIJTEMA te Tytsjerk van de brand in een 

hooiberg eigendom van Theunis J. HOEKSTRA te Ryptsjerk. 
3 13 april 1894 Rapport van veldwachter KROL te Eastermar van een beginnende brand in 

de schoorsteen van het huis van Jetze KOSTER te Jistrum. 
4 28 april 1894 Verslag van opperbrandmeester DE GROOT te Burgum van het materieel en 

de brandweermannen bij de brandspuit nr. 1 tijdens de brand bij J.G. KROL 
te Sumar. Brief 9/104B.  

5 7 augustus 1894 Rapport van opperbrandmeester DE JONG te Oentsjerk van de brand van 
het huis van A.M. VEENSTRA te Mûnein, en de werking van de spuit. 

6 10 oktober 1894 Rapport van opperbrandmeester DE GROOT te Burgum van de brand van 
het boerenhuis, eigendom van Alle H. HIEMSTRA te Hurdegaryp, te Burgum 
bewoont door Hoeke HIEMSTRA, Heerke G. VAN OS, Rienk W. JANSMA, 
Gerrit VIERSEN en Albert VEENSTRA. Met rapport van de 
gemeentearchitect. 

7 9 november 1894 Rapport van de dienaar van politie SIJTEMA te Tytsjerk van hooibrand, hooi 
eigendom van R.D. OSINGA te Tytsjerk. 

9 14 december 1894 Rapport van veldwachter ZIGTEMA te Burgum van de hooibrand bij Jan 
KROL te Sumar. 

10 december 1894 Verslag van de brandmeesters te Hurdegaryp van het materieel en personeel 
bij de hooibrand bij SLOTERDIJK te Hurdegaryp. 

11 december 1894 Rapport van veldwachter ZIGTEMA te Burgum van de brand van het 
boerenhuis van Roorda VELTMAN te Sumarreheide. Brief 9/224B. 

   
 1895  
1 14 juli 1895 Rapport van de dienaar van politie SIJTEMA te Tytsjerk van hooibrand, bij 

Melle H. KOOTSTRA te Ryptsjerk. Brief 9/94B. 
3 2 augustus 1895 Rapport van de opperbrandmeester te Burgum van de werking van de spuit 

ter voorkoming van brand in het hooi aanwezig in de landbouwschuur van 
G.O. DE VRIES te Geastmabuorren te Hurdegaryp. Brief 9/106B. 

4 7 augustus 1895 Schrijven van de opperbrandmeester DE GROOT te Burgum over het 
afbranden door onbekende oorzaak van de watermolen van Sjoerd 



BRANDSMA te Garyp. Brief 23/103B en 9/105B. 
5 19 augustus 1895 Verslag van de brandmeesters te Hurdegaryp van het materieel en personeel 

bij de hooibrand bij SLOTERDIJK te Hurdegaryp. Brief 9/110B. 
   
  VANAF NU IS HET VOOR 1893 T/M 1896 RUBRIEK 10 EN VOOR 1897 

T/M 1914 RUBRIEK 6. 
 1893  
5A oktober 1893 Schrijven van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk over 

de verleende vergunning voor een brandspuithuisje en dat zij het raadsbesluit 
aan nemen. Brief 10/387B&W. 

   
 1896  
2 9 maart 1896 Rapport van veldwachter SOLIEN te Garyp over de brand van het huis van 

Melle P. FENNEMA te Garyp.  
6 4 juli 1896 Verzoek van A.WEREMEUS BUNING te Eastermar om een wijziging aan te 

brengen in de verordening over het aanwijzen van personeel bij de 
brandspuiten. (vrijwillige aanstelling)  

8 8 augustus 1896 Rapport van de commandant brandwezen te Eastermar van het afbranden 
van een hok van Sjouke HAARSMA. 

9 8 augustus 1896 Rapport van brandmeester DE JONG te Oentsjerk en van veldwachter KROL 
te Aldtsjerk van het afbranden van een hooiberg en 3 koeien van Wouter D. 
VAN DER MEER 

10 8 augustus 1896 Rapport van opperbrandmeester BOUWES te Eastermar en van veldwachter 
KROL te Aldtsjerk van het afbranden van het huis van P.P. VAN DER 
MEULEN te Eastermar. 

11 8 augustus 1896 Schrijven over de aanschaf van een nieuwe zuigpomp te Eastermar. Met 
correspondentie met A.H. VAN BERGEN te Heiligerlee, leverancier van 
brandspuiten en folders. 

15 10 oktober 1896 Schrijven van gemeentearchitect DE GROOT over de begroting van de 
kosten f 75 wegens verlenging van het brandspuithuisje te Eastermar. 

16 16 oktober 1896 Schrijven van A. WEREMEUS BUNING te Eastermar zich aanmeldende als 
vrijwillige brandwacht bij brandspuit nr. 2 doch alleen om dienst als zodanig te 
doen voor Eastermar. Met proces-verbaal van KROL. Brief 10/317B&W. 

16A 20 oktober 1896 Schrijven van de gemeentearchitect over vermindering van personeel, door 
ontslag van Sieds LOOIJENGA en Marten EEDE, wegens de nieuwe spuit te 
Eastermar. 

17 28 oktober 1896 Verzoek van U. J. VEENLAND en 5 anderen te Eastermar over optreden als 
vrijwilliger om het verzoek van WEREMEUS BUNING aan te nemen en om 
wijziging van de verordening. Brief 10/335B. 

19 14 november 1896 Schrijven van A.H. VAN BERGEN te Heiligerlee, vervolg van 10/11 over 
overdracht en expeditie van oud materieel brandspuit Eastermar. Met rapport 
van gemeentearchitect DE GROOT. 

22 27 november 
1896B 

Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT van een binnenbrand, in een 
rookleiding, in de school te Bergumerheide (Noardburgum). Met schrijven van 
het hoofd, CUPERIJ. Gemeentearchitect krijgt opdracht om de rookleidingen 
te verbeteren. 

23 30 november 1896 Rapport van de brandmeesters te Hurdegaryp over de branden van R.M. DE 
VRIES c.s. aan de Zomerweg onder Burgum en K.R. PAULUSMA te 
Feanwâldsterwâl onder Hurdegaryp op 14 en 15 november 1896. 

   
 1897 

rubrieknummer Is 
vanaf nu 6 

 

5 7 mei 1897 Rapport van veldwachter COUPERUS over het afbranden van een huis te 
Sumar eigendom van TINGA en bewoond door S. DIJKSTRA en W. VAN 
DER BERG. 

6 14 juni 1897 Rapport van de brigadier rijksveldwachter te Burgum over het afbranden van 



een houten hok bij de woning van Fokke J. VAN DER VEEN in het gebuurte 
Burgum. 

10 6 juli 1897 Schrijven van J.VAN DER PLOEG te Grouw en opperbrandmeester DE 
JONG te Oentsjerk over het herstellen van de brandspuit te Oentsjerk tot een 
kostenbedrag van +/- f 100.  

13 18 augustus 1897 Verslag van opperbrandmeester DE GROOT te Burgum van de brand in het 
hooi bij de wed. B.S. ALGRA te Sumar. 

18 7 september 1897 Rapport van de opperbrandmeester DE GROOT te Burgum van een schuur 
met hooi het laatst eigendom van T.H. HAISMA te Burgum en tegen 
brandschade verzekert. Oorzaak onbekend. 

   
 1898  
2 
 

19 januari 1898 
 
 

Verzoek van P.F. POSTMA te Rottevalle om een brandspuit vanwege de 3 
gemeente, onder aanbieding van een tegemoetkoming uit de kassen van de 
inwoners van f 150. Brief 6/82B&W, 6/191B&W. Zie ook op nr. 6/3 1899 en 
6/6 1909. 

6 5 februari 1898 Verzoek van A. WEREMEUS BUNING te Eastermar om een regeling 
brandwezen in het leven te roepen. 

9A 25 mei 1898 Toezending van B&W Smallingerland afschrift raadsbesluit over de 
brandspuit te Rottevalle. 

15 3 september 1898 Rapport van opperbrandmeester S.H. VEENSTRA te Burgum over het 
uitrukken van de brandspuit en over het personeel bij de brand van het huis 
van Sjoerd HOOGSTINS onder Garyp. Brief 6/177B. 

17 3 oktober 1898 Rapport van de brandmeesters te Hurdegaryp over de werking van de 
brandspuit en over het aanwezige en afwezige personeel bij de brand bij 
Anne VAN DER MOLEN. Brief 6/187B en 6/189B. 

19 26 oktober 1898 Rapport van veldwachter DIJKSTRA te Bergumerheide (Noardburgum) over 
het afbranden van het boerenhuis van Rinze B. KOOISTRA aan de 
Zomerweg onder Burgum. 

21 2 november 1898 Rapport van de opperbrandmeester te Burgum over de dienst van de spuit en 
van het personeel bij de brand aan de Zomerweg bij R.B. KOOISTRA. 

   
 1899  
2 4 maart 1899 Rapport van opperbrandmeester S.H. VEENSTRA te Burgum over de brand 

in de hooibelt van wed. R.T. VAN DER VEEN te Burgumerdaam. Met besluit 
van maatschappij Woudsend.  

3 17 maart 1899 Schrijven van P.F. POSTMA te Rottevalle over een brandspuit i.v.m. een brief 
van Achtkarspelen. Brief 6/220B&W. 

10 10 juni 1899 Verzoek van J. TERPSTRA te Burgum om ontslag als brandwacht bij de spuit 
nr. 1. Verzoek wordt afgewezen. 

14 6 juli 1899 Verslagen van brandmeesters te Hurdegaryp van brand en nota’s: Hooi en 
hok van W.K. VAN DER MEER te Hurdegaryp en hok van P. ROBIJN te 
Ryptsjerk. 

18 14 augustus 1899 Rapport van veldwachter KROL over hooibrand bij Auke HIEMSTRA te 
Eastermar. 

   
 1900  
3 10 juni 1900 Rapport van opperbrandmeester VEENSTRA te Burgum van de werking van 

de spuit en van het aanwezige personeel, bij het afbranden van de 
landbouwschuur van Jan P. KROL onder Sumar op 7 juni. Brief 6/84B. 

5 20 juli 1900 Rapport van opperbrandmeester VEENSTRA over het afbranden van het huis 
bewoond door Jan KAMPEN te Sumarreheide. Brief 6/110B. 

13A 14 augustus 1900 Voorstel aan de raad tot verplaatsing van het brandspuithuisje te Oentsjerk. 
Aanwezig bestek en voorwaarden, rapport gemeentearchitect en ontwerp 
(tekening) vertimmering. 

14 4 september 1900 Rapport van de brandmeesters te Hurdegaryp over de brand in het hooi van 
K.G. VAN DER VEEN op 11 augustus en het uitrukken van de brandspuit. 



15 21 december 1900 Rapport van de brandmeesters te Burgum over de brand in het hooi van 
Albert DE WILDE op 22 december en het uitrukken van de brandspuit. Brief 
6/163B. 

   
 1901  
1 4 februari 1901 Rapport van veldwachter VAN DER VEEN van een binnenbrand in de 

stoommeelfabriek van GORTER te Garyp. 
2 20 februari 1901 Rapport van veldwachter VAN DER VEEN over het afbranden van het huis 

bewoond door Oege J. PEBESMA te Garyp en van de inboedel met voorraad 
voor de verkoop van gereedstaande klompen. Brief 6/41B. 

3 10 april 1901 Rapport van opperbrandmeester VEENSTRA te Burgum over het afbranden 
van het huis en timmerwinkel van S. WIELINGA te Sumarreheide. 

3 12 april 1901 Proces-verbaal van veldwachter VAN DER VEEN te Burgum over het 
afbranden van het huis en timmerwinkel van S. WIELINGA te Sumarreheide. 

4 3 juni 1901 Rapport van de brandmeesters te Burgum en veldwachter SCHUITE te 
Burgum over het afbranden van een hooiberg van Pieter PIEKSTRA te 
Hurdegaryp. (Geastmabuorren). 

6 2 juli 1901 Verzoek van L.H. KROL te Tytsjerk om ontslag als commandant wegens 
ziekte. Sjoerd A. VISSER vervangt hem. 

14 20 augustus 1901 Rapport van de opperbrandmeester VEENSTRA te Burgum over de brand bij 
Sjoerd D. VEENSTRA aan de Zomerweg onder Burgum en de werking van 
de brandspuit. Brief 6/149B. 

15 20 augustus 1901 Rapport van de dienaar van politie SIJTEMA te Tytsjerk over de brand in de 
bergplaats van Andries J. BOSMA te Suwâld. 

16 14 september 1901 Inschrijving van Tjipke J. VAN DER MEULEN, timmerman, te Aldtsjerk op het 
afbreken van het oude brandspuithuisje en het inrichten van het nieuwe 
brandspuithuisje te Oentsjerk. Het wordt hem gegund. 

17 30 oktober 1901 Rapport van de brandmeesters te Hurdegaryp over de werking van de 
brandspuit bij de brand in het huis bewoond door OOSTERBAAN te Tytsjerk. 
Brief 6/180B. 

18 23 oktober 1901 Rapport van de opperbrandmeester te Oentsjerk over de werking van de 
brandspuit bij een brand in de werk- en bergplaats van F.FEERSMA te 
Oentsjerk. Brief 6/192B. 

   
 1902  
2 28 juni 1902 Rapport van opperbrandmeester VEENSTRA te Burgum van een brand te 

Earnewâld in de namiddag van 27 juni, in de hooiberg en veestalling van 
Tjerk WESTER en die Tjamke VAN DER WAL.  

9 11 augustus 1902 Rapport van de opperbrandmeester VEENSTRA te Burgum over de werking 
van de spuit en de aanwezigheid van het personeel bij de brand van de 
boerenhuis eigendom van M.W. DE BOER op de Harste onder Sumar. Brief 
6/114B. 

12 24 september 1902 Schrijven van veldwachter te Burgum over de door brand vernield huis 
eigendom van Douwe POSTMA te Burgum bewoond door zichzelf en door 
Egbert WEEBER, pettenmaker. Van beiden het merendeel van de inboedel 
verbrand. Brief 6/136B. 

   
 1903  
2 1 april 1903 Rapport van dienaar van politie SIJTEMA te Tytsjerk van het afbranden van 

een watermolen van Folkert H. VAN DER VEEN te Lytse Geast. 
7 25 juli 1903 Mededeling van de brandmeesters te Oentsjerk van de deplorabele toestand 

van de brandspuit en voorstel tot het aankopen van een nieuwe. 
12 26 augustus 1903 Rapport van de commandant VENEMA te Earnewâld over een hooibrand in 

een blok hooi van Jolle BALSMA te Earnewâld. Met een briefkaart van G.H. 
VEENSTRA. 

14 30 december 1903 Proces-verbaal van onbezoldigd rijksveldwachter Berend G. VAN DER HEER 
en rijksveldwachter Thomas SPOELSTRA te Garyp van een woningbrand 



eigendom van Wierd S. HOOGSTEEN, klompenmaker, te Sumarreheide. 
   
 1904  
48 16 januari 1904 Rapport van veldwachter SCHUITE te Burgum over een schoorsteenbrand in 

het huis van de gezusters BROUWER te Burgumerdaam. 
552 21 mei 1904 Rapport van de brandmeesters te Oentsjerk over het afbranden van het huis 

van Lijkle G. BOSCH aan de Douwe Douweslaan. 
782 4 augustus 1904 Rapport van de gemeentearchitect over een brand aan de Zomerweg, huis 

van Ljibbe IJ. DE VRIES. Brief 6/187B. 
796 11 augustus 1904 Rapport van de gemeentearchitect over een brand te Garyp, herberg van Jan 

M. DIJKSTRA. Brief 6/193B 
809, 
1267 

15 augustus 1904 
 

Rapport van de opperbrandmeester te Burgum over het afbranden van het 
boerenhuis van Sjoerd D. VEENSTRA. 12 december 1904 brandde het 
nieuwe boerenhuis ook af. Brief 6/195B en 6/271B. 

946, 
949 

28 september 1904 Rapport van veldwachter SCHUITE te Burgum over brand in een woning van 
Mevr. VAN HEECKEREN bewoond door de gemeentesecretaris J. FALKENA 
te Burgum met aanvulling. Brief 6/219B. 

1012A 20 oktober 1904 Rapport van de opperbrandmeester te Burgum over een begin van hooibrand 
in de schuur van Bauke G. VISSER aan de Kloosterlaan te Burgum. Brief 
6/238B. 

   
 1905  
311 23 maart 1905 Rapport van de brandmeesters te Hurdegaryp over het uitrukken van de 

brandspuit op 26 februari. 
453 4 april 1905 Schrijven van J.B. VENEMA te Earnewâld over zijn afgaan als commandant 

bij het brandwezen. 
413 11 april 1905 Rapport van veldwachter KROL te Burgum over een brand in een hok van Eit 

BOONSTRA te Noordermeer onder Burgum 
784 3 juli 1905 Rapport van opperbrandmeester DE JONG te Oentsjerk van de bliksembrand 

in het zomerhuisje op Staniastate. 
853 16 september 1905 Rapport van veldwachter KROL te Burgum van een brand in Burgum aan de 

straatweg naar de Rijksstraatweg, eigendom van Popke SIEPMA en 
bewoond door Teije WOBBES. 

   
 1906  
315 12 maart 1906 Verzoek van Pieter J. BRANSMA en Johannes O. VAN DER VEEN te 

Oentsjerk om een sleutel van de deur naar de torenklok en een lantaarn om 
de toren te verlichten. 

488 23 april 1906 Rapport van de opperbrandmeester te Oentsjerk van een brand in riet door 3 
kinderen veroorzaakt, en over het verzoek van nr. 315. 

599 12 mei 1906 Rapport van commandant VISSER te Tytsjerk over het personeel bij de brand 
op 7 mei van de arbeiderswoning van T.W. KLIJNSTRA, met aanbeveling 
bode i.v.m. overlijden van T. VAN DER BERG. 

902 14 augustus 1906 Rapport van de brandmeesters te Hurdegaryp over de werking van de 
brandspuit op 28 juli bij het blussen van brand in het hooi van P. VAN 
BORSSUM WAALKES te Aldtsjerk. 

978A 14 september 1906 Schrijven van R.R. MINNEMA, agent assurantie Woudsend, over de betaling 
van de kosten van de hooibrand te Aldtsjerk. Brief 6/200B. 

   
 1907  
5 27 augustus 1907 Rapport van opperbrandmeester G.H. VEENSTRA te Burgum over de 

afwezigheid van het personeel bij de brand in het hooi van Wopke 
ANDRINGA te Suwâld. Rapport van veldwachter DIJKSTRA te Burgum over 
zijn onderzoek waarom de afwezige personen afwezig waren.  

5 31 augustus 1907 Rapport van opperbrandmeester G.H. VEENSTRA te Burgum over de 
afwezigheid van het personeel bij de brand in het hooi van Gebr. Siemen en 
Johannes NICOLAI aan de Kloosterlaan te Burgum. Proces-verbaal van 



veldwachter DIJKSTRA te Burgum van de hooibrand.  
8 20 en 23 november 

1907 
Rapport van commandant GROS te Garyp over de aanwezigheid van het 
personeel bij het afbranden van het huis eigendom van J.R. KLOOSTERMAN 
bewoond door G.A. VAN DER IEST te Garyp. Proces-verbaal van 
veldwachter VAN DER VEER te Garyp van het afbranden van het huis.  

9 28 december 1907 Rapport van Rijksveldwachter brigadier KLEEFSTRA te Hurdegaryp van het 
afbranden van het boerenhuis van wed. S.P. SNOEK te Tytsjerk, ook over de 
ongeregeldheden bij de brandspuit. Met antwoord van de brandmeesters en 
een verslag/rekening. 

   
 1908  
2 3 januari 1908 Rapport van opperbrandmeester G.H. VEENSTRA te Burgum over de 

afwezigheid van het personeel bij de brand in het hooi van wed. F. SPOOR te 
Burgum. Rapport van veldwachter DIJKSTRA te Burgum over zijn onderzoek 
waarom de afwezige personen afwezig waren.  

661 2 juli 1908 Mededeling van dienaar van de politie M. SIJTEMA te Tytsjerk van een begin 
van hooibrand onder Suwâld, eigendom van Jan K. ALLEMAN. 

694 11 juli 1908 Rapport van brandmeester KIJLSTRA te Eastermar over brand bij Johannes 
DE BOER te Eastermar. 

   
 1909  
5 27 september 1909 Rapport van opperbrandmeester G.H. VEENSTRA over het materieel en de 

afwezigheid van het personeel bij de brand bij Johannes BERGSMA te 
Suwâld. Brief 6/202B. 

6  Lijst van stukken over de brandspuit te Rottevalle.  
6/1 t/m 
6/23 

oktober 1909 t/m 
november 1912 

Correspondentie tussen inwoners van Rottevalle, gemeente Achtkarspelen, 
Smallingerland en Tytsjerksteradiel over een brandspuit in Rottevalle. Zie ook 
6/2 1898, 6/9A 1898 en 6/3 1899. 

   
 1910  
1/1 20 januari 1910 Rapport van de commandant A.S. VAN DER VEGT te Sumar en van 

rijksveldwachter STUVELING te Garyp over het afbranden van het 
arbeidershuis van Linze S. HOEKSTRA te Sumarreheide, bewoond door het 
gezin van Egbert BOSMA. Brief 6/24B. 

1/3 8 juni 1910 Rapport van veldwachter VISSER te Oentsjerk over brand in een woonwagen 
naast de boerderij van Auke DE BOER te Oentsjerk. 

   
 1911  
1/2 22 april 1911 Rapport van rijksveldwachter STUVELING te Garyp van een brand op het erf 

van veehouder Binne J. HOOGSTINS in het Westeinde te Garyp. 
1/5 en 
1/6 

21 juli 1911 Rapport van rijksveldwachter VISSER te Oentsjerk van een brand van huis, 
schuur en hooi van Tjeerd DE VRIES te Oentsjerk. 

1/7 7 augustus 1911 Rapport van S.R. SIKMA te Oentsjerk van de brand van het huis van H. 
BOUMA te Gytsjerk. Brief 6/164B. 

1/9 20 augustus 1911 Rapport van S.R. SIKMA te Oentsjerk van een kleine binnenbrand bij W. 
KUIPERS te Aldtsjerk. 

1/11 19 augustus 1911 Rapport van commandant VAN DER VEGT te Sumar van een hooibrand 
eigendom van Mej. F. TEUNISSEN, de Harste te Sumar. 

1/13 10 november 1911 Rapport van brandmeester HENSTRA te Burgum van een hooibrand nabij de 
Garypster Feart, eigendom van Hillebrand VEENJE te Garyp.  

4 16 mei 1911 Verzoek van dorpsbelangen Tytsjerk en Suwâld om aanschaffen van een 
brandspuit en deze te plaatsen op een geschikt punt onder één van beide 
dorpen. Brief 6/269B&W. 

   
 1912  
3 6 juni 1912 Mededeling van dorpsbelangen Suwâld dat zij niet ingaan op de inhoud van 

de brief over de brandspuit Tytsjerk, Suwâld. Brief 6/269B&W. Zie nr. 4 1911  



4/2 11 juli 1912 Rapport van veldwachter STUVELING te Garyp over het afbranden van een 
huis aan de Heerenweg te Sumar eigendom van BOS bewoond door Wopke 
WOUDA. Brief 6/143B. 

4/4 26 augustus 1912 Rapport van veldwachter KROL te Hurdegaryp van hooibrand eigendom van 
Theunis G. VAN DER VEEN te Ryptsjerk. 

   
 1913  
2/1 21 februari 1913 Schrijven van commandant PLATINGA te Garyp over een schoorsteenbrand 

bij H.J. VAN DER VEEN te Garyp. 
2/3 6 juni 1913 Rapport van veldwachter DIJKSTRA te Jistrum van een hooibrand door 

bliksem in een hooiberg op het erf van Klaas KLOPSTRA wonende aan de 
Straatweg tussen Skûlenboarch en It Heechsân. 

2/4 1 december 1913 Rapport van commandant SCHAAFSMA te Wyns van een brand van een 
bergplaats van F. POPMA te Wyns. 

6 30 augustus 1913 Verzoek van dorpsbelangen Garyp om plaatsing van een brandspuit, met 
toelichting. 

   
 1914  
1 2 februari 1914 Rapport van de gemeentearchitect over de kosten enz. van 

motorbrandspuiten. 
4/4 22 mei 1914 Advies van de gemeentearchitect en J. KONING te Burgum, over een lokaal 

onderzoek te Heiligerlee, Midwolde en Grouw. 
4/6  Bestek en begroting van kosten met tekening van het brandspuithuisje. 
4/7 27 juni 1914 Inschrijving van D. SCHUURMANS en E. ZIJLSTRA, beiden timmerman en 

aannemer te Burgum voor het bouwen van het brandspuithuisje. Het wordt 
hen ook toegewezen. 

8 7 september 1914 Rapport van opperbrandmeester te Burgum van het afgebrande boerenhuis 
van Oetze VAN DER WIER te Garyp. 

11 11 november 1914 Rapport van opperbrandmeester te Hurdegaryp van de werking van de spuit 
bij de brand van het boerenhuis van G. VAN DER MOLEN te Hurdegaryp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIEK 11/7, bruggen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in 
rubriek 7. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
11 of 7/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
11 of 7/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
1 16 januari 1893 Verzoek van Sijbren TILMAN te Garyp om vermindering pachtsom of grotere 

hokken voor zijn vee. Met rapport gemeentearchitect.  



3 30 juni 1893 Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over de afrastering bij de 
valbrug en het erf van K.D. VAN DER MEER te Aldtsjerk. 

4 21 september 1893 Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT en van veldwachter KROL 
over een aanvaring aan de draaibrug in de grindweg van Garyp naar Warten 
door de stoomboot Groningen I. Brief 11/170B. 

   
 1894  
1 16 januari 1894 Schrijven van wed. Froukje S. DE VRIES-VAN DER MEER te Oentsjerk over 

de afscheiding van haar erf, herberg, bij de draaibrug te Aldtsjerk. Met rapport 
van gemeentearchitect DE GROOT. Brief 11/166B&W. 

3 1 november 1894 Overeenkomst tussen B&W en Klaas D. VAN DER MEER over de 
afscheiding van het erf bij de draaibrug te Aldtsjerk. 

   
 1895  
1 26 januari 1895 Verzoek van Ritske IJ. HULSHOF, brugwachter te Eastermar, om mei 12 mei 

ontheven te worden van zijn verplichting als pachter met aanwijzing om een 
opvolger. Met rapport van veldwachter KROL van de opvolger Pieter D. DE 
JONG en besluit raad. 

2 9 maart 1895 Bestek, tekening en begroting van kosten met toelichting wegens het bouwen 
van een nieuwe houten draaibrug over het kanaal in de grindweg Garyp - 
Warten. 

5 11 mei 1895 Proces-verbaal van de beëdiging van P.D. DE JONG te Eastermar als 
brugpachter van 12 mei 1895 tot 12 mei 1898. 

6 11 mei 1895 Verzoek van Alle H. HIEMSTRA te Hurdegaryp om vergunning tot het leggen 
van een loopbrugje aan de Straatweg in het westen van Burgum ten behoeve 
van het perceel Bergum B nr. 1670. Met advies gemeentearchitect DE 
GROOT. Vergunning wordt verleend. 

7 31 juli 1895 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende 
mededeling besluit van 11 juli nr. 6 over de bouw van een nieuwe brug te 
Garyp en deskundigen als antwoord op het verzoek van de raad om 
provinciale subsidie. Brief 11/222B&W en 11/120B. 

8 26 augustus 1895 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten, dat benoemd is door 
de provincie D. DUURSMA te Drachten als deskundige. (brug Garyp). 

9 11 oktober 1895 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat de kantonrechter te 
Burgum heeft benoemd tot deskundige Gerrit HALBERTSMA te 
Beetsterzwaag. Uitvoering wordt aan het gemeentebestuur opgedragen. 
(brug Garyp). 

10 14 oktober en 7 
november 1895 

Verzoek van Sijbren J. TILMAN te Garyp om de brug enz. onderhands te 
huren na beëindiging pachttijd. Met besluit raad en uittreksel uit besluitenboek 
Gedeputeerde Staten. 

12 26 oktober 1895 Rapport taxatie, brug Garyp, van D. DUURSMA, G. HALBERTSMA en A.R. 
DE GROOT door de provincie te vergoeden 20 % van de kosten voor de 
bouw en 10 % voor meerder onderhoud. Met brief van de Commissaris der 
Koningin. (Dit rapport wordt vervangen door een nieuwe). Brief 11/131B. 

12 10 januari 1896 Aanneming van Sjoerd VISSER, timmerman te Tytsjerk van het wegnemen 
en bouwen van de brug te Garyp.  

   
 1896  
1 21 januari 1896 Verzoek van R.R. WIJMENGA c.s. te Garyp om een hulpbrug tijdens het 

maken van de nieuwe brug over het nieuwe kanaal. Met rapport 
gemeentearchitect. Brief 11/78B&W. 

2A (6) 15 mei 1896 Uittreksel uit Besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek van 
B&W om betaalbaarstelling van de provinciale vergoeding f 1500 in de kosten 
van de nieuwe brug. Een mandaat wordt afgegeven van f 1000. Brief 
13/141B&W. (brug Garyp) 

2 12 mei 1896 Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over de brug te Garyp. 
3 13 mei 1896 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over verbetering nota 



van A. R. DE GROOT te Burgum wegens taxatieloon. Brief 11/105B. 
3A 21 mei 1896 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende machtiging 

voor het stremmen van de scheepsvaart voor 3 dagen. Brief 11/99B. (brug 
Garyp) 

5 24 juni en 4 juli 
1896 

Verklaring van de gemeentearchitect DE GROOT dat de brug te Garyp 
provisioneel is opgeleverd; op 3 juli goedgekeurd. 

6 (2A) 4 augustus 1896 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende toezending 
van een mandaat f 500, restant provinciale vergoeding. Brief 13/192B&W. 
(brug Garyp) 

7 (9) 4 augustus 1896 Schrijven van G.J. GROS, raadslid, te Garyp over klachten tegen de 
samenstelling van de nieuwe brug. Met rapport gemeentearchitect DE 
GROOT. (brug Garyp) 

8 27 oktober 1896 Rapport van gemeentearchitect DE GROOT over de toestand en de gedane 
en te doende verbeteringen en herstellen van de Rietwalster brug. 

9 (7) 27 oktober 1896 Rapport, met aanvulling, van de gemeentearchitect DE GROOT van de brug 
te Garyp n.a.v. klacht van raadslid HOEKSTRA over de laagte van de brug. 

10 13 november 1896 Besluit van gemeenteraad over het onderhands verpachten van de brug door 
Sijbren J. TILMAN te Garyp. Brief 7/18B&W en 7/39B&W 1897. 

   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 7 

 

1 13 februari 1897 Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT over de hoogte van de brug 
te Garyp. N.a.v. opmerking HOEKSTRA in de raadsvergadering. 

2 29 april 1897 Proces-verbaal van de eedsaflegging van Sijbren J. TILMAN te Garyp als 
brugpachter. 

4 14 oktober 1897 Voorwaarden van verpachting van het recht tot heffing van bruggeld bij de 
gemeentelijke draaibrug over de Lits te Eastermar. Met schrijven van Pieter 
D. DE JONG, brugwachter te Eastermar. De verpachting is DE JONG gegund 
voor f 68 per jaar. 

6 31 december 1897 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 
schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1897. 

7 31 december 1897 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen waarvan 
bruggeld is ontvangen gedurende 1897. 

   
 1898  
1 26 januari 1898 Inschrijving van Tjitze WIELINGA te Leeuwarden op de verpachting van de 

brug te Garyp van 12 mei 1898 to 12 mei 1901. Met inlichtingen van de 
burgemeester van Leeuwarden over WIELINGA.  
Voorwaarden van verpachting van het recht tot heffing van bruggeld bij de 
draaibrug te Garyp. Brief 7/35B verzoek om inlichtingen over de borgen. 

4 28 juli 1898 Verzoek van de schippersvereniging “Het Noorden”te Groningen om de 
ijzeren strijkbalken van de brug te Garyp met hout te vullen. Met rapport. 

6 9 november 1898 Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over de toestand van de 
Kanterlandse brug. 

7 22 november 1898 Schrijven van brugpachter WIELINGA te Garyp over diverse zaken o.a. het 
opknappen van zijn erf. 

9 21 december 1898 Verzoek van brugpachter WIELINGA te Garyp om uitstel tot het opruimen van 
het bermaarde en tot het brengen van die aarde over het perceel grond bij de 
brug. B&W 27 februari 1899 nr. 13d over afstand doen van de aarde voor de 
weg Sigerswâld – Garyp. 

10 31 december 1898 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 
schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1898. 

11 31 december 1898 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen waarvan 
bruggeld is ontvangen gedurende 1898. 

   
 1899  



1 26 januari 1899 Schrijven van brugpachter WIELINGA te Garyp als antwoord op de brief van 
de burgemeester over het naleven van het contract m.b.t. art. 20 stalvee. 
Brief 7/18B en 7/80a B&W. 

2 4 maart 1899 Rapport van brugpachter WIELINGA te Garyp over vernielingen van de brug 
door aanvaringen van F.VAN DER LINDE te Delfzijl en IJ. BEK te Groningen. 
Brief 7/63B, 7/66B en 7/81B. 

5 4 november 1899 Schrijven van brugpachter WIELINGA te Garyp van een aanvaring door de 
stoomboot Hanze 8 tegen de brug en vernieling van gedeelte van een 
strijkbalk. Brief 7/168B. 

10 31 december 1899 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen waarvan 
bruggeld is ontvangen gedurende 1899. 

11 31 december 1899 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 
schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1899. 

   
 1900  
1A 24 oktober 1900 Verslag enz. B&W 24 oktober nr. 5 over de toestand van de Jelleboersbrug 

onder Zomerweg onder Tytsjerk m.b.t. de veiligheid n.a.v. de interpellatie 
(onderbreking) van raadslid OOSTENBRUG in de vergadering van 18 april. 

2 17 oktober 1900 Verzoek van brugpachter WIELINGA te Garyp om de bruggeldheffing welke 
12 mei 1901 eindigt onderhands te pachten voor f 450 per jaar. Later f 500.  

3 31 december 1900 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 
schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1900. 

   
 1901  
3 28 augustus 1901 Rapport van gemeentearchitect VEENSTRA over de toestand van de woning 

te Garyp, afbreken en weer opbouwen. Er komt een aanbesteding en een 
bouwplan. 

4 27 september 1901 Begroting en toelichting begroting van de gemeentearchitect VEENSTRA van 
het bouwen van een brugwachterwoning te Garyp en het niet afbreken van de 
bestaande. Met inschrijving van Errit A. DE GROOT te Burgum voor het 
bouwen van de woning. Het wordt hem gegund. 

5 31 december 1901 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 
schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1901. 

   
 1902  
1 17 maart 1902 Rapport van brugpachter WIELINGA te Garyp over een aanvaring en 

vernieling van de brug, lantaarn is stuk.  
1 18 maart 1902 Rapport van brugpachter WIELINGA te Garyp over een aanvaring en 

vernieling van de brug en het herstel waarvan de kosten worden geraamd op 
f 9. Het schip was van Jan NIEVEEN en heette: “Nieuwe Zorg”. 

2 26 april 1902 Advies van de gemeentearchitect VEENSTRA tot uitbetaling van een deel 
van de aannemerspenningen tot f 959 id. tot f 767.20 id. tot f 231.72. 
Mandaat afgegeven. (brugwachterwoning Garyp) 

3 26 april 1902 Voorstel van de gemeentearchitect tot uitvoering van zaken i.v.m. het bouwen 
van een brugwachterwoning te Garyp. 

   
 1903  
2 mei 1903 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen waarvan 

bruggeld is ontvangen gedurende 1900, 1901, 1902 en 1903 t/m mei. 
2 15 oktober 1903 Verzoek van brugpachter WIELINGA te Garyp om met 12 mei 1904 op nieuw 

onderhands te pachten van de bruggeldheffing. Met brief van 21 november 
van WIELINGA waarin aanneming voorwaarden. Brief 7/404B&W. 

3 31 december 1903 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 
schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1903. 

   
 1904  
21 11 januari 1904 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 



schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1903. 
281 11 januari 1904 Opgave van de scheepvaartbeweging bij de brug te Garyp 1903. 
1240 5 december 1904 Inschrijving van R. TIBBESMA te Warten op de bruggeldheffing te Eastermar 

van 12 mei 1905 tot 1910. Met voorwaarden van verpachting van het recht tot 
heffing van bruggeld bij de draaibrug over de Lits te Eastermar. Brief 7/265B. 

1356 31 december 1904 Opgave van het materieel dat is afgegeven bij de brugwachter te Garyp 1904. 
1357 31 december 1904 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 

schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1904. 
   
 1905  
140, 
206 

7 februari Verzoek van R. TIBBESMA te Warten om vergunning tot uitoefening van een 
winkel in de brugwachterwoning te Eastermar. Met rapport van 
gemeentearchitect VEENSTRA met een tekening van de brugwachterwoning. 

558, 
568 

29 mei 1905 Verzoek van R. TIBBESMA te Eastermar om vergunning om een bergplaats, 
bij de brug, te mogen maken in de sloot tussen de kunstweg en het land van 
REELING. Met rapport gemeentearchitect VEENSTRA. 

1029 14 november 1905 Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk 
over de overdracht van de brug aan de gemeente. 

1178 31 december 1905 Opgave van het materieel dat is afgegeven bij de brugwachter te Garyp 1905. 
1180 31 december 1905 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 

schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1905. 
   
 1906  
108, 
542A, 
609, 
692 

 Correspondentie en rapporten over de overdracht van de brug te Ryptsjerk 
aan de gemeente. Zie 1905/1029. 

778, 
853 

5 juli 1906 Bestek met begroting van kosten f 3148.02 en tekening van de bouw van een 
nieuwe vaste brug te Aldtsjerk. Met hoogste inschrijving van Gjalt R. 
BLOEMBERGEN te Rottevalle op de bouw van de brug. Tekening ontbreekt. 

1072, 
1289 

16 oktober 1906 Verzoek van Tjitze WIELINGA te Garyp om de brug van 12 mei 1907 voor 3 
of 5 jaar onderhands te pachten. Met goedgekeurd besluit raad. 

1322 31 december 1906 Opgave van het materieel dat is afgegeven bij de brugwachter te Garyp 1906. 
1323 31 december 1906 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 

schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1906. 
   
 1907  
2 11 januari 1907 Verzoek van de schippersvereniging “Hoop op Forbettering” te Gytsjerk tot 

opheffing van de stremming van de scheepsvaart door de brug te Ryptsjerk. 
Met schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Ryptsjerk 
dat de stremming zal worden opgeheven. De stremming was er vanwege de 
bouw van de nieuwe brug. 

5 31 december 1907 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen waarvan 
bruggeld is ontvangen gedurende 1907. 

6 31 december 1907 Opgave van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar gevaren 
schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1907. 

   
 1908  
948, 
969 

8 oktober 1908 Schrijven van J.G. VISSER, schipper te Harlingen, over kleine vernielingen 
door het overvaren van de steiger en voorlooppad van de brug te Garyp. Met 
rapport van gemeentearchitect VEENSTRA. 

1218 31 december 1908 Opgave van het materieel dat is afgegeven bij de brugwachter te Garyp 1908. 
1219, 
1232 

31 december 1908 Opgaven van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar en te Garyp 
gevaren schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1908. 

   
 1909  
1 3 juli 1909 Advies van gemeentearchitect VEENSTRA over het herstellen en verlagen 



van de brug in de Warren. 
2 6 oktober 1909 Verzoek van S.G. TADEMA te Eastermar om het recht van bruggeldheffing 

met ingang van 12 mei 1910 opnieuw onderhands te pachten voor 5 jaar.  
3, 5 31 december 1909 Opgaven van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar en te Garyp 

gevaren schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1909. 
   
 1910  
2, 3 31 december 1910 Opgaven van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar en te Garyp 

gevaren schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1910. 
   
 1911  
1 1911 Correspondentie over de flapbrug over de Wâlster Feart te Feanwâldsterwâl. 

Met tekening brug. 
2 13 april 1911 Mededeling van brugwachter WIELINGA te Garyp van een aanvaring tegen 

de brug door wed. A. OELING te Zwolle. Kosten f 5.75 
3 november 1911 Corr. over de overdracht van de brug te Ryptsjerk. Zie ook 1905/1029+ 1906. 
5 31 december 1911 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen waarvan 

bruggeld is ontvangen gedurende 1911. 
   
 1912  
2 4 juni 1912 Verzoek van L.O. DURKZ te Drachten en K. FIERSTRA te Tytsjerk om 

dispensatie, tijdelijk, van een verbodsbepaling betreffende een brugje over 
Nijdjip te Tytsjerk en over verlaging. Met schrijven van gemeentearchitect 
VEENSTRA. Brief 7/243B&W en 7/280B&W. 

3 31 december 1912 
 

Opgaven van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar en te Garyp 
gevaren schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1912. 

   
 1913  
2, 3 31 december 1913 Opgaven van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar en te Garyp 

gevaren schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1913. 
   
 1914  
3 16 februari 1914 Rapport van gemeentearchitect VEENSTRA over een aanvaring op 14/15 

februari door de stoomboot Lemmer – Groningen. Met schrijven van de 
stoombootrederij als antwoord op de brieven van B&W. Brief 7/94B&W en 
7/291B&W. 

4A 21 oktober 1914 Verzoek van S.G. TADEMA te Eastermar om opnieuw onderhands voor 5 
jaar te pachten het recht van bruggeldheffing. Met goedgekeurd besluit raad. 

5, 6 31 december 1914 Opgaven van het aantal door de brug over de Lits te Eastermar en te Garyp 
gevaren schepen waarvan bruggeld is ontvangen gedurende 1914. 

 
 

RUBRIEK 12, collecten, periode 1894. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
12/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
12/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1894  
   
3 juli 1894 Verzoek van Jacobus VAN DER HEIDE te Sumarreheide om een collecte te 

mogen houden om voor het ingezamelde geld zijn afgebrande woning weer 
op te bouwen. Aanwezig advies armbestuur Sumar. Verzoek wordt 
afgewezen. 

4 15 juli 1894 Verzoek van G. ZIJLSTRA en K.H. VAN DER KOOI te Mûnein om Jacob K. 
VAN DER VEEN te steunen voor het verkrijgen van een woningschip. Met 
advies armbestuur Oentsjerk. Verzoek wordt afgewezen.  



RUBRIEK 13/8, comptabiliteit, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd 
in rubriek 8.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
13 of 8/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
13 of 8/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
2 21 januari 1893 Aanvraag van de gemeenteraad om subsidie voor de kosten van de 

gemeentelijke huishouding. Met brief van Minister van Binnenlandse Zaken. 
6 en 7  Corr. van B&W over een lening van f 1800 en tijdelijke lening van f 8000. 
11 1 mei 1893 Proces-verbaal staat begroting over de overdracht van de administratie van 

de eervol ontslagen Johannes F. HANEWALD te Sumar aan de nieuwe 
boekhouder van het armbestuur Sumar Kornelis L. DE VRIES. 

12 1 mei 1893 Borgstelling van B.S. ALGRA te Sumar voor de administrateur/boekhouder bij 
het armbestuur Sumar K.L. DE VRIES. 

14 20 mei 1893 Uittreksel uit de notulen van de raad inhoudende besluit om een lening te 
verlenen tot f 4000 aan B&W. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

21 27 november 1893 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten: mededeling dat bij 
Koninklijk Besluit van 20 november een tegemoetkoming in de kosten van de 
huishouding is verleend een onderstand van Rijkswege voor 1893 van f 
13000. 

22 25 november 1893 Uittreksel uit de notulen van de raad inhoudende een besluit over het 
aflossen van f 4000 en het aangaan van een lening. Besluit is goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten. 

   
 1894  
6 25 januari 1894 Opgaven van de hoofdelijke omslag, armwezen en financieel overzicht 1893, 

verstrekken aan Gedeputeerde Staten i.v.m. verzoek om Rijksonderstand.  
8 26 februari 1894 en 

september 1894 
Besluit van de raad om machtiging te verlenen om een tijdelijke lening aan te 
gaan van f 8000. Besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.  

14 19 april 1894 Besluit van de raad om een machtiging te verlenen om een tijdelijke lening 
aan te gaan vanaf 1 april jl. tot f 5000. 

15 9 mei 1894 Besluit van de raad om een machtiging te verlenen om een tijdelijke lening 
aan te gaan tot f 4000. Besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

19 17 juli 1894 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de overleden 
administrateur/boekhouder bij het algemeen burgerlijk armbestuur 
Hurdegaryp Heerco HALBESMA. Met bijlage. 

20 13 augustus 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende machtiging 
voor een geldlening tot f 1500 aan het armbestuur Jistrum voor het aankopen 
van vlas.  

24 1 oktober 1894 Processen-verbaal van de opneming van de kas van de overleden 
administrateur/boekhouder bij het algemeen burgerlijk armbestuur 
Hurdegaryp, tijdelijk Daniel POLET, en van Ryptsjerk, Suwâld en Tytsjerk.  

   

 1895  
5 1 februari 1895 Ontwerpbesluit tot het tijdelijk opnemen van geld tot het gaande houden van 

de geregelde dienst. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
7 februari 1895 Financieel opgave van de armenbedeling i.v.m. de toegekende Rijkssubsidie 

over 1894 en de aanvraag om Rijkssubsidie voor 1895. 
18 7 oktober 1895 Verzoek van departement Hardegarijp e.o. van de Maatschappij tot Nut van 

het Algemeen om een subsidie uit de gemeentekas over 1896 van f 50 voor 
de bewaarschool. 

20A 30 januari 1896 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende de verkoop van 
de inschrijvingen Grootboek 2 ½ % groot f 2000, f 600 en f 200 en de 
opbrengst in mindering van een geldlening tot betalen koopsom grond school 
te Garyp en aannemingssom voor bouwen brug te Garyp. Brief 13/74B&W 



1896. 

20A 25 februari 1896 Besluit van de raad om een machtiging te verlenen tot het aangaan van een 
lening f 3500 voor de kosten van de nieuw te bouwen brug te Garyp. Besluit 
is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

   

 1896  
2 15 januari 1896 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende besluit tot 

verlenen van een Rijkssubsidie voor het bouwen van een school te Garyp van 
f 6932.50. 

4 1 februari 1896 Besluit van de raad om een machtiging te verlenen om een tijdelijke lening 
aan te gaan tot f 20000. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

5 21 februari 1896 Financieel opgave van de armenbedeling i.v.m. de toegekende Rijkssubsidie 
over 1895 en de aanvraag om Rijkssubsidie voor 1896. 

6 22 februari 1896 Ontwerpverzoeken aan de Koningin-regentes om Rijksonderstand over 1896 
gezamenlijk tot f 28540. 

7 7 maart 1896 Schrijven van deurwaarder H. VAN DER WOUDE te Leeuwarden ter 
betekening van een akte van cessie waarbij Ate VISSER wegens de 
aannemingssom van de brug te Garyp cedeert en overdraagt aan Taede 
OVERMEER/firma T.W. OVERMEER & zn. te Leeuwarden een som van f 
3000. 

31 19 december 1896 Ingevulde staat van de gemeente-uitgaven i.v.m. het aanhangig wetsontwerp 
tot regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten en 
het herzien van de algemene regeling ten aanzien van de plaatselijke 
belastingen.  

33 31 december 1896 Verzoek van R.M. DE VRIES te Burgum om enige tegemoetkoming wegens 
geleden brandschade bij het afbranden van zijn woning aan de Zomerweg.  

   

 1897 
rubrieknummer is 
vanaf nu 8 

 
 

3A 8 februari 1897 Besluit van de raad machtiging te verlenen om tijdelijke leningen aan te gaan. 
Besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

4 1897 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 
op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1896.  

10  Overzichten van ontvangsten, uitgaven, hoofdelijke omslag en armbedeling 
1896 i.v.m. verzoek om rijksonderstand 1897 en de uitbetaling laatste 1/6 
gedeelte van de bijdrage 1896. 

10A  Begroting 1897, overzichten van ontvangsten en uitgaven 1897 i.v.m. voorstel 
aan de raad tot het indienen van verzoeken om rijksonderstand en 
rijkssubsidie art. 49 onderwijswet. Subsidie wordt verleend van f 4000 en 
onderstand van f 13000. 

15 18 mei 1897 Besluit van de raad om bepaalde wijzigingen aan te brengen in de begroting 
o.a. verhoging loon brandweerpersoneel. Besluit wordt goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. 

16 18 mei 1897 Staten van af- en overschrijvingen op de gemeentebegroting 1896: a. 
vaststelling onvoorziene uitgaven, b. vaststelling diverse posten uit 
onvoorziene uitgaven en c. betaling uit onvoorziene uitgaven. 

18A 1 juli 1897 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om op de gemeentebegroting 1898 aan te brengen de 
verveningrente voor het armengelden. 

21 29 juni 1897 Borgstelling van J.J. TERPSTRA te Gytsjerk voor administrateur/boekhouder 
Jan T. VAN BALEN WALTER, armvoogdij te Suwâld, f 300. 

23 16 juli 1897 Bestek en voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar en 
lange turf voor het gemeentehuis en het armhuis. Gegund aan B. 
BOONSTRA voor baggelaar f 4.75 en lange turf f 4.50. 

24 7 augustus 1897 Bouwkundige begroting 1898. 

26 18 augustus 1897 4 rapporten over het onderzoek van de rekeningen armvoogdij 1896. 



30 7 september 1897 Berekening van het minimum van de door de te benoemen 
gemeenteontvanger te stellen borgtocht. Borgtocht wordt bepaald op f 12000. 
Brief 12/227B&W. 

31 7 september 1897 Berekening rijksuitkering voor 1898 als gevolg van de wet van 24 mei 1897 
(staatsblad 156). 

32 7 september 1897 Opmaken van de gemeentebegroting 1898, staat houdende onderzoek van 
de begrotingen armvoogdijen 1898 en voorstel verlaging armsubsidies. 
Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 
begroting. 

33 7 september 1897 Rapport van de raadscommissie betreffende de gemeenterekening 1896, 
besluit raad gemeenterekening en uittreksels besluitenboek Gedeputeerde 
Staten inhoudende besluit over de gemeenterekening. 

34 24 september 1897 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1898. Subsidie Tytsjerksteradiel f 120.  

37 12 oktober 1897 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1897. Ontbrak uit het archief.  

39 15 oktober 1897 Verzoek van het bestuur, afdeling Friesland, van de Nederlandse Bond van 
gemeenteambtenaren om bij het vaststellen van de gemeentebegroting voor 
1898 rekening te houden met de lage jaarsalarissen van de 
gemeenteambtenaren. 

   
 1898  
4 18 januari 1898 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 

op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1897.  
11A 5 maart 1898 Besluit van de raad om een machtiging te verlenen om een tijdelijke lening 

aan te gaan tot f 20000. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
14 4 april 1898 Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende bedenkingen van de minister 

tegen de opgave model nr. 1, wet van 24 mei 1897 staatsblad nr. 156. Brief 
8/117B&W. 

15 12 april 1898 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 
Heerenveen 1897. 

18 9 april 1898 Besluit van de raad om bepaalde wijzigingen aan te brengen in de begroting 
o.a. jaarsalarissen onderwijzers en kosten school Rottevalle. Besluit wordt 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

19 19 april 1898 Voorstel aan de raad staten van af- en overschrijvingen 1897: afschrijving 
begroting zelf machtiging is verleend f 2264, afschrijving welke te hoog zijn 
beraamt f 1705 en betaling onvoorziene uitgaven f 30.65. Met uittreksel uit 
besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek om inlichtingen 
betreffende de begroting. 

22 14 juni 1898 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten in houdende 
opmerkingen m.b.t. de vanwege Gedeputeerde Staten op 4 juni gehouden 
kasverificatie van de gemeente en de verveningen. Met besluit van 7 juli. 

23A 18 juni 1898 Rapporten van de op 25 mei benoemde commissies, voor het onderzoeken 
van de begrotingen van het armvoogdij/armbestuur, van de begroting van de 
armvoogdijen/armbesturen 1897 ter goedkeuring 30 augustus aan de raad. 

24 28 juni 1898 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende bepaling dat de 
rekening over 1897 moet zijn ingezonden voor of op 10 september. Met 
schrijven van de gemeenteontvanger VENNINGA en B&W over het 
aanbieden van de rekening 1897 aan de raad, besluit raad, onderzoek 
commissie en goedkeurend besluit van Gedeputeerde Staten. 

26 26 juli 1898 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1899.  

28 28 juli 1898 Bijlage behorende bij het proces-verbaal van kasverificatie opgemaakt door 
B&W 16 juli 1898: staat aanwijzende van de begroting toegestane sommen 
en de werkelijke ontvangen uitgegeven sommen. 

29 28 juli 1898 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar en lange turf voor 
het gemeentehuis en het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum).  



30A 20 augustus 1898 Besluit van de raad om bepaalde wijzigingen aan te brengen in de begroting 
o.a. m.b.t. jaarsalaris burgemeester, secretaris; aanschaf meubilair; subsidie 
schoolfeesten. Besluit wordt goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

31 16 augustus 1898 Opgaaf model 1 volgens art. 1 van het Koninklijk Besluit van 29 december 
1897 (Staatsblad nr. 269). Wet van 24 mei 1897 (Staatsblad nr. 156). 

33 29 augustus 1898 Opgaaf model 2 volgens art. 5 van het Koninklijk Besluit van 29 december 
1897 (Staatsblad nr. 269). Wet van 24 mei 1897 (Staatsblad nr. 156). Opgaaf 
model 3 volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897 
(Staatsblad nr. 269). Wet van 24 mei 1897 (Staatsblad nr. 156). 

34B 14 september 1898 Algemeen rapport over het onderzoek van de begrotingen van de gemeente 
en armvoogdijen voor de dienst van 1899. Met goedkeurend besluit van 
Gedeputeerde Staten. 

39 31 december 1898 Besluit van de raad om machtiging te verlenen voor een geldlening van f 
10000 gedurende 1899. 

 
 

  

 1899  
4 21 januari 1899 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 

op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1898.  
7 18 februari 1899 Voorstel aan de raad; staten van af- en overschrijvingen 1898: afschrijving de 

begroting zelf machtiging is verleend f 1145, versterking welke te hoog zijn 
beraamt f 865 en betaling onvoorziene uitgaven f 20. 

9 11 februari 1899 Ingevulde model staat betreffende onderzoek van de werking van art. 243 
van de gemeentewet. 

9A 10 februari 1899 Schrijven van het armbestuur Hurdegaryp ter beantwoording van de brief van 
B&W en een staat van uitgaven van de boekhouder betreffende 
administratiekosten. Brief 8/35B&W en 8/74B&W 

12 9 maart 1899 Voorstel aan de raad; staten van af- en overschrijvingen 1898: afschrijving de 
begroting zelf machtiging is verleend f 852, versterking welke te hoog zijn 
beraamt f 400. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

17 8 april 1899 Voorstel aan de raad; staat van onvoorziene uitgaven betaling van f 18. 
18 29 mei 1899 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten over het opheffen van de 

bedenkingen van de besluiten raad 10 mei 8a en 8b en goedkeuring aangaan 
lening 8c. Met besluit raad 8c over de lening van f 3300 ter bestrijding van de 
kosten van schoolbouw te Burgum. 

20 17 mei 1899 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 
Heerenveen 1898. 

22 17 juni 1899 Wijziging en aanvulling gemeentebegroting 1898. (2X) met memorie van 
toelichting. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

22 17 juni 1899 Besluit van de raad: het kapitaal ad. F 1100 aangebracht op de 
gemeentebegroting 1898, van de gedeeltelijke koopsom van het oude 
Rietvalstertolhuis te Gytsjerk, niet in te schrijven op het Grootboek van de 
N.W.S. maar het in plaats daarvan te bestemmen tot betaling van een 
gedeelte van de koopsom ad. f 1300 van de grond voor schoolbouw te 
Burgum. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

26 26 juni 1899 Besluit van de raad wijziging en aanvulling gemeentebegroting en wijziging 
geldlening van 10 mei 1899 i.v.m. schoolbouw Burgum. Goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. 

28 juli 1899 Schrijven van de gemeenteontvanger VENNINGA en B&W over het 
aanbieden van de rekening 1898 aan de raad, besluit raad, onderzoek 
commissie en goedkeurend besluit van Gedeputeerde Staten. 

29 19 juli 1899 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1900.  

30 19 juli 1899 Rapporten van 4 commissies, SCHAAFSMA c.s., VAN SMINIA c.s., 
MIEDEMA c.s. en BOCHARDT c.s. van het onderzoek van de rekeningen 
armvoogdij 1898. 

31 5 augustus 1899 Bouwkundige begroting 1900 met bijlage over bestrating van wegen. 



34 9 augustus 1899 Voorstel aan de raad; betaling 2 posten uit onvoorziene uitgaven, aanwezig 
staat. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

36 19 augustus 1899 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar en lange turf voor 
het gemeentehuis en het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum). 18000 
baggelaar à f 4.75 en 1000 lange turf à f 4.25. 

38 september 1899 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1899 o.a. m.b.t. 
tegemoetkoming van de coöperatieve zuivelfabriek te Garyp in de kosten van 
de opslag. 

38A oktober 1899 Tegemoetkoming aan de kantoorhouder te Garyp in de kosten van inrichting 
telefoonkantoor. Staat onvoorziene uitgaven aanwezig. Goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. 

38B oktober 1899 Algemeen rapport over het onderzoek van de begrotingen van de gemeente 
en armvoogdijen voor de dienst van 1900. Met goedkeurend besluit van 
Gedeputeerde Staten. 

38C 2 september 1899 Begroting armbestuur Burgum over 1899, wijzigingen en aanvullingen. 
39A september 1899 Af- en overschrijvingen gemeentebegroting 1899 ter versterking uit 

onvoorzien. 
41A oktober 1899 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten als antwoord op verzoek 

om goedkeuring dat bij voorschot op 1900 uit de gemeentekas mag worden 
beschikt over f 2950 voor de aankoop van vlas door het armbestuur Burgum. 

46 december 1899 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1899 o.a. m.b.t. 
voorschot bijdrage besmettelijke ziektes 

48 december 1899 Besluit van de raad om een machtiging te verlenen aan B&W om een lening 
aan te gaan van hoogstens f 10000. Goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. 

49 30 december 1899 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende uitnodiging 
om de gemeentebegroting 1900 te wijzigen en daaruit weg te nemen met 
intrekking van het betrekkelijk raadsbesluit de post hoofdstuk 3 afdeling 1 art 
1a f 200 subsidie in het onderhoud van de sintelweg Hurdegaryp tot 
Geastmabuorren. Uitnodiging wordt geweigerd. 

   
 1900  
1A 17 januari 1900 Staten van versterking gemeentebegroting 1899, afschrijving onvoorziene 

uitgaaf en versterking diverse posten. Goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. 

7 februari 1900 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 
op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1899. 
Geen staat van armbestuur Burgum, Jistrum en Ryptsjerk. 

14 18 april 1900 Voorstel aan de raad; staten van af- en overschrijvingen 1897: versterking 
begroting zelf machtiging is verleend f 680, versterking welke te hoog zijn 
beraamt f 700 en versterking begroting zelf geen machtiging is verleend f 
350. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

15 28 april 1900 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1900 o.a. m.b.t. 
besmettelijke ziektes. 

18 augustus 1900 Rapporten van 4 commissies, SCHAAFSMA c.s., REITSMA c.s., MIEDEMA 
c.s. en SIKMA c.s. van het onderzoek van de rekeningen armvoogdij 1898. 

21 augustus 1900 Schrijven B&W over rekening 1899, onderzoek commissie. 
22 30 juli 1900 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 

enz. naar Heerenveen 1901.  
23 30 juli 1900 Bouwkundige begroting 1901. 
25 13 augustus 1900 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar, lange turf, coaks 

en petroleum voor het gemeentehuis, openbare lagere school te Burgum en 
het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum).  

26 27 augustus 1900 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1900 armbestuur 
Burgum. Met uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende 
goedkeuring. 

26A 16 oktober 1900 Algemeen rapport over het onderzoek van de begrotingen van de gemeente 



en de armvoogdijen 1901. 
26B 27 augustus 1900 Staat van afschrijving uit onvoorzien f 105. 
32 1 oktober 1900 Verzoek van Gedeputeerde Staten om mee te delen of de 

gemeenteontvanger naast zijn jaarsalaris ook enig inkomen uit de 
gemeentekas geniet. Brief 8/242B&W. 

34 25 oktober 1900 Nota van op- en aanmerkingen over de rekening van de gemeenteontvanger, 
met begeleidende brief van de Commissaris der Koningin. Met memorie van 
beantwoording op de nota en goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

35A 29 oktober 1900 Besluit van de raad inhoudende machtiging tot het lenen van f 10000. 
Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

36 10 november 1900 Besluit van de raad om een lening aan te gaan van f 5000 voor de aankoop 
van grond om een onderwijzerwoning te bouwen te Sumar. Goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten. 

38 17 december 1900 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek ter 
wijziging en aanvulling terugzenden de gemeentebegroting en begroting 
armvoogdij betrekking hebbende op de subsidie aan Burgum voor 
vlasaankoop. Met besluit goedkeuring. 

39A 24 december 1900 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1900 o.a. m.b.t. de 
onderwijzerwoning te Sumar. 

   
 1901  
4 23 januari 1901 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 

op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1900. 
Geen staat van armbestuur Burgum, Hurdegaryp en Wyns. 

8 17 februari 1901 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1901 o.a. m.b.t. 
pensioen Grietje K. VAN DER LEI, wed. de oud wegwerker REITSMA. Met 
beschikking uit onvoorziene uitgaven 1901. Goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. 

8 februari 1901 Staat van 5 posten die worden versterkt uit onvoorziene uitgaven. 
14 16 april 1901 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1901 o.a. m.b.t. 

verpleging arme krankzinnigen. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
18 14 mei 1901 Opbrengst voorjaarsmarkt te Burgum 13 mei 1901 f 221.75. 
18A 20 mei 1901 Staat af- en overschrijving versterking onderhoud brandspuithuisjes uit 

onvoorzien. 
19 30 mei 1901 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 

Heerenveen 1900. 
20 6 juni 1901 Schrijven van Gedeputeerde Staten dat de gemeenterekening 1900 voor 9 

september moet zijn ingezonden. Met gemeenterekening, nota op-  en 
aanmerkingen en onderzoek commissie. 

24 juli/augustus 1901 Rapporten van 4 commissies, SCHAAFSMA c.s., REITSMA c.s., MIEDEMA 
c.s. en SIKMA c.s. van het onderzoek van de rekeningen armvoogdij 1900. 

26 29 juli 1901 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1902.  

27 6 augustus 1901 Bouwkundige begroting 1902. 
29A september 1901 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1901 o.a. m.b.t. 

bestrijding besmettelijke ziektes en voorschot vlasaankoop armbestuur 
Burgum. Met begroting armvoogdij Burgum. 

31 16 september 1901 Opbrengst najaarsmarkt Burgum 16 september 1901 f 204.86. 
34 november 1901 Besluit van de raad tot wijziging in de begroting en om machtiging te verlenen 

voor een lening van f 5000 voor de verbouw van de openbare lagere school 
te Bergumerheide (Noardburgum), een schoolpad en een nieuwe 
brugwachterwoning te Garyp. In de raadsvergadering van 30 december 
verhoogt tot f 8000. Goedgekeurde door Gedeputeerde Staten.  

35 december 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek 
om de wijzigingen in de begroting aan te brengen m.b.t. het bestraten van de 
weg tussen Tytsjerk en Aldtsjerk en de onderwijzerwoning te Mûnein. Brief 
8/365B&W. 



37 21 oktober 1901 Besluit van de raad om een beschikking uit het fonds onvoorzien f 25 uit te 
geven voor het pensioen aan H. DIJKSTRA, wed. wegwerker S.J. VAN DER 
WAL. 

38 23 november 1901 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten vaststelling van de 
gemeentebegroting. 

39A december 1901  Versterking van onvoorzien en afschrijving uit dat fonds. 
43 31 december 1901 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 

gemeentebegroting 1902 en tijdelijke geldleningen 1902. 
44 31 december 1901 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling van de begroting o.a. m.b.t. 

jaarsalarissen onderwijzers en kosten schoonmaken lokalen. Goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten. 

   
 1902  
7 februari 1902 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 

op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1900. 
Geen staat van armbestuur Burgum, Earnewâld en Wyns. 

10 10 februari 1902 Voorstel aan de raad; staten van af- en overschrijvingen 1901: versterking 
begroting zelf machtiging is verleend f 800, versterking onvoorzien f 800 en 
afschrijving onvoorzien f 44.20. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

11 15 februari 1902 Besluit van de raad betreffende de vaststelling plan van en lening voor de 
kosten van de verbouw van de openbare lagere school te Bergumerheide 
(Noardburgum), schoolmeubelen, schoolpad brugwachterwoning te Garyp en 
inschrijvingen op de geldlening van f 8000. toegewezen f 3500 100 ¼ % 
stoombootonderneming Eastermar, f 4500 100 % spaarbank Trynwâlden. 
Brief 8/72B&W. 

17 maart 1902 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling van de begroting 1901 o.a. 
m.b.t. bestellen telegrammen, onderhoud vaarten, kosten onderwijs school 
Rottevalle. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

19 juli 1902 Vaststelling gemeentebegroting 1901. 
20 juli 1902 Rapporten van 4 commissies, SCHAAFSMA c.s., REITSMA c.s., MIEDEMA 

c.s. en SIKMA c.s. van het onderzoek van de rekeningen armvoogdij 1901. 
21A juni 1902 Afschrijving uit onvoorzien 1902 voor betaling van een vordering voor een 

nieuw kadastrale register, vernieuwen perceel nr. 71 gemeente Hardegarijp. 
24 1 augustus 1902 Bouwkundige begroting 1903 met bijlage bestrating van wegen. 
26 7 augustus 1902 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 

enz. naar Heerenveen 1903. 8/40 aandeel gemeente f 40. 
28 18 augustus 1902 Schrijven van het armbestuur Suwâld ter beantwoording van de brief van 

burgemeester om inlichtingen betreffende de hoogte van de subsidie m.b.t. 
de wezen HELLINGA. Brief 8/115B. 

32 september 1902 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling van de begroting 1902 o.a. 
m.b.t. kosten nummering gebouwen, voetpad openbare lagere school 
Bergumerheide (Noardburgum) naar Rijksstraatweg, bouw 
onderwijzerwoningen. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

33 16 september 1902 Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Burgum om een subsidie 
van f 50 voor het herstellen van de school. Subsidie is verleend. 

37 15 oktober 1902 Rapport over het onderzoek van de gemeentebegroting en begroting 
armvoogdij (Bij Raadsnotulen). Aanwezig 2 uittreksels uit besluitenboek 
Gedeputeerde Staten inhoudende een verzoek van 7 onderwijzeressen om 
de begroting niet goed te keuren wat betreft hun salarissen. 

38 17 oktober 1902 Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Burgum om een subsidie 
van f 50 voor het herstellen van de school. Subsidie is verleend. 

40A 25 oktober 1902 Besluit van de raad tot machtiging van een geldlening van f 3000. 
Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

41 24 november 1902 Raadsbesluit tot betaling van f 60 uit onvoorzien 1902, postgebouw te 
Burgum, kadastraal gemeente Bergum B nr. 1436. 

   
 1903  



1 januari 1903 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 
op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1902.  

3A 21 januari 1903 Besluiten af- en overschrijvingen gemeente 1902, zelf machtiging f 165, gen 
machtiging f 35. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

7 31 maart 1903 Proces-verbaal van de opneming van de kas van de 
administrateur/boekhouder bij het algemeen burgerlijk armbestuur 
Hurdegaryp i.v.m. overdracht van Daniel POLET aan E. ANNEMA. 

10 16 april 1903 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 
Heerenveen 1902. 

10A 28 maart 1903 Besluiten van af- en overschrijvingen 1902 en 1903. 
11A 18 april 1903 Besluit betreffende geldbelegging van de koopsom grond postkantoor te 

Burgum f 1280 en van de afkoopsom f 1300 bijdrage onderwijs Suwâld. 
13 19 mei 1903 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1902 wegens 

geldbelegging. Zie 11A. 
20 augustus 1903 Onderzoek van de gemeenterekening 1902 met goedkeurend besluit raad en 

Gedeputeerde Staten. 
22 1 augustus 1903 Bouwkundige begroting 1904. 
26 15 augustus 1903 Besluit raad tot wijziging en aanvulling begroting 1903 o.a. m.b.t. onderhoud 

brugwachterwoningen en schoollokalen, daggeld soldaten en eten politie bij 
markten. 

27  Rapport gemeentebegroting 1904. 
30 15 oktober 1903 Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om subsidie van f 50 voor een 

tekencursus. 
34 25 november 1903 Besluit tot het betalen uit onvoorzien van f 30 voor leermiddelen voor het 

voorbereidend militair onderricht. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 
38  Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 

enz. naar Heerenveen 1904. 
   
 1904  
34 13 januari 1904 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek tot 

terugzenden ter aanvulling begroting 1904 wat betreft de uitgaaf aandeel in 
de kosten van de gezondheidscommissie en inlichtingen vragende over de 
uitgaven pensioen JAGER, oud-ambtenaar secretarie. 

52 januari 1904 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 
op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1903.  

409 30 maart 1904 Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van raadsbesluit tot versterking van 
onvoorzien begroting 1903 met f 500. 

470, 
857 

26 april 1904 Verzoek van de Gemeentepolitie om het bedrag van de tegemoetkoming voor 
onderhoud van fietsen te verhogen van f 15 tot f 25. Met dankbetuiging. 

831 26 mei 1904 Rapport over het onderzoek van de gemeenterekening 1903. Met besluit 
raad. 

587 1 juni 1904 Toezending van voordracht tot wijziging begroting 1904 door armbestuur 
Jistrum, met memorie van toelichting (vernieuwing armenwoning). 

717 9 juli 1904 Verzoek van het Dorpsbelangen Bergum om subsidie f 50 voor de 
tekencursus te Burgum. Met begroting en 2 boekjes “plan van onderwijs 
tekencursus”. 

757 29 juli 1904 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1905. subsidie f 40. 

763 1 augustus 1904 Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van raadsbesluit tot afschrijving uit 
onvoorzien van f 50 voor onderhoud fietsen politie. 

769, 
976 

1 augustus 1904 Bouwkundige begroting 1905 met afdelingsrapport over het onderzoek van de 
gemeentebegroting en begroting armvoogdij waarin artikel over de salarissen 
van wegwerker, politie en brandweer. 

830 20 augustus 1904 Rapporten van 4 commissies, SCHAAFSMA c.s., REITSMA c.s., MIEDEMA 
c.s. en OOSTENBRUG c.s. van het onderzoek van de rekeningen armvoogdij 
1903. 

852, 10 augustus 1904 Voorstel van armbestuur Gytsjerk tot wijziging en aanvulling van de begroting 



892 1904 i.v.m. kosten langdurige zieken, met besluit raad. Met verzoek van 
Gedeputeerde Staten om inlichtingen over raadsbesluiten betreffende 
gemeentebegroting, begroting armvoogdij en wegaanleg Mûnein Flokherne. 

886 8 september 1904 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 
Heerenveen 1903. 

899 12 september 1904 Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Burgum om een subsidie 
van f 50. Subsidie wordt verleend. 

923 21 september 1904 Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Hurdegaryp om een 
subsidie van f 50. Met bijlagen. Subsidie wordt verleend. 

1185 14 november 1904 Besluit van de raad tot wijziging en aanvulling begroting 1904 o.a. m.b.t. huur 
land Lageweg Burgum. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

1205 21 november 1904 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende vaststelling 
gemeenterekening 1903. 

1293 19 december 1904 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek om 
wijziging van de gemeentebegroting n.a.v. enkele opmerkingen. Met nota van 
opmerkingen o.a. uitgaaf subsidie kunstweg Mûnein – Readtsjerk – Garyp. 

   
 1905  
55, 
123, 
162, 
182, 
197, 
223, 
236, 
479, 
485 

januari t/m mei 
1905 

Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 
op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1904. 
Geen staat van armbestuur Burgum. 

332, 
550 

maart, mei 1905 Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van raadsbesluiten tot afschrijving op 
het fonds voor onvoorzien en tot betaling uit dat fonds. 

391 20 maart 1905 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 
voor een lening van f 1500 voor de bouw van een politiewoning te Oentsjerk. 

546, 
878, 
885, 
1005 

26 mei,  
26 september,  
2 oktober,  
6 november 1905 

Goedgekeurde raadsbesluiten door Gedeputeerde Staten voor een 
geldlening van f 15000 voor o.a. aanleg van een sintelweg onder Garyp; 
tijdelijke geldlening voor de nieuwe raadzaal.  

551 26 mei 1905 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende machtiging om 
op de begroting 1906 aan te brengen de rentes van het verveningfonds, voor 
zoveel betreft de armengelden. 

580 3 juni 1905 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 
Heerenveen 1904. 

594 7 juni 1905 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende bedenkingen 
tegen het raadbesluit tot afschrijving grootboek van kapitaal. 

671 4 juli 1905 Verzoek van besturen afdeling Trynwâlden, Hurdegaryp en Burgum van de 
“Nederlandse Vereniging tot afschaffing van Alcoholhoudende Dranken”om 
een subsidie van f 75 op de begroting aan te brengen. Met memorie van 
toelichting. 

713 22 juli 1905 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1906. 

716 22 juli 1905 Voorstel van armbestuur Garyp tot wijziging van de begroting 1905 door o.a. 
verhoging weekgelden, verpleegkosten. Met memorie van toelichting. 
Goedgekeurd door raad. 

762 14 augustus 1905 Bouwkundige begroting 1906. 
790 25 augustus 1905 Verzoek van het Dorpsbelangen Bergum van de om subsidie voor de 

tekencursus te Burgum van f 50 uit de gemeentekas. Met begroting en boekje 
“plan van onderwijs tekencursus”. 

838, 
863 

9 september 1905 Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Burgum om een subsidie 
van f 100. Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Hurdegaryp om 



een subsidie van f 50. Met bijlage. 
860 18 september 1905 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 

raadsbesluit tot aankoop inschrijving Grootboek 2 ½ % rentegevende 
Nationale schuld. 

925 11 oktober 1905 Verzoek van bestuur Volkskiesvereniging Burgum om werkverschaffing, 
ruimere bedeling, toepassing van schoolvoeding en schoolkleding. 

1068 11 oktober 1905 Besluit van de raad inhoudende vaststelling begroting 1906 en eventueel 
aangaan van tijdelijke leningen. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

1157A 30 december 1905 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende vaststelling 
begroting 1904. 

1171 27 december 1905 Tabellarisch verslag van de tekencursus 1905/1906. 
   
 1906  
37 1 januari 1906 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 

op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben dienstjaar 1905. 
Geen staat van armbestuur Burgum, Jistrum, Earnewâld, Ryptsjerk, Suwâld. 

185 12 februari 1906 Besluit van de raad inhoudende wijziging en aanvulling begroting 1906 i.v.m. 
kosten vernieuwing plans kadaster. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

186, 
373 

12 februari,  
24 maart 1906 

Goedgekeurde raadsbesluiten betreffende af- en overschrijvingen 
uitgaafposten 1905. 

195 14 februari 1906 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende bedenkingen 
tegen het plan van geldlening 27 januari 1906 nr. 19. 

390 31 maart 1906 Rekening en verantwoording van het pensioenfonds voor 
gemeenteambtenaren 1905, met bijlage. 

471 18 april 1906 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 
Heerenveen 1905. 

570 17 april 1906 Goedgekeurd raadsbesluit tot versterking van hoofdstuk 1 afdeling 1 artikel 
16 van de begroting 1905. 

822 16 juli 1906 Verzoek van het armbestuur Hurdegaryp om verhoging subsidie over 1906 
i.v.m. kosten ontruiming “Lange Jammer”. 

848 1 augustus 1906 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1907. 

854 1 augustus 1906 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar, lange turf, coaks 
en antraciet voor het gemeentehuis, openbare lagere scholen te Burgum en 
het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum).  

894 11 augustus 1906 Rapporten van 4 commissies, SCHAAFSMA c.s., REITSMA c.s., MIEDEMA 
c.s. en OOSTENBRUG c.s. van het onderzoek van de rekeningen armvoogdij 
1905. 

895 11 augustus 1906 Rapport over het onderzoek van de rekening armvoogdij 1905. 
947 4 september 1906 Bouwkundige begroting 1907 en staat van wegen. 
958 8 september 1906 Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om subsidie voor de tekencursus te 

Burgum van f 50 uit de gemeentekas. Met begroting en 2 boekjes “plan van 
onderwijs tekencursus”. 

1002 24 september 1906 Goedgekeurd raadsbesluit inhoudende wijziging begroting 1906. 
1064 13 oktober 1906 Goedgekeurd raadsbesluit van 4 oktober tot betaling van vorderingen uit 

onvoorzien van de begroting 1906 o.a. gratificatie onderwijzer BEIMA te 
Hurdegaryp.  

1249 14 december 1906 Goedgekeurd raadsbesluit inhoudende tijdelijke lening van ten hoogste f 
3000. 

1250 14 december 1906 Bedenkingen tegen een drietal bijlagen van de gemeenterekening 1905. Met 
nota van op- en aanmerkingen. 

1295 26 december 1906 Vaststelling van de gemeenterekening 1905. 
1309 31 december 1906 Goedgekeurde raadsbesluiten van 8 december tot wijziging 

gemeentebegroting 1906 en het aangaan van een geldlening van f 7100 voor 
de aanleg van een straatweg, verbouw scholen, maken van een 
aanlegsteiger en voor het uitbaggeren van vaarten. 

   



 1907  
3 12 januari 1907 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 

op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben jaar 1906. 
9 4 maart 1907 Overdracht tot wijziging van de begroting armvoogdij over 1906 door 

armbestuur Hurdegaryp. 
10 4 maart 1907 Goedgekeurd raadsbesluit van 19 februari tot tijdelijke geldlening van f 7500 

i.v.m. gebrek aan kasgeld en wijziging in de gemeentebegroting. Zie ook nr. 
12. 

12 4 maart 1907 Goedgekeurde raadsbesluiten van de wijzigingen in de begroting 1906 en 
1907. goedgekeurde af- en overschrijvingen 1906 a. tot versterking 
onvoorzien, b. tot afschrijving onvoorzien zelf machtiging, c. tot afschrijving 
onvoorzien geen machtiging en d. betaling uit onvoorziene uitgaven. 

17 25 april 1907 Rekening en verantwoording van het pensioenfonds voor 
gemeenteambtenaren 1906, met bijlage. 

19 19 juni 1907 Schrijven van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Gemeentebelangen inhoudende o.a. waardering voor de jaarlijkse subsidie f 
25 die de vereniging mag ontvangen. 

20 22 juni 1907 Stukken over aanbieding, opmaken, voorlopige vaststelling en vaststelling 
gemeenterekening 1906. 

22 3 augustus 1907 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar, lange turf, coaks 
voor het gemeentehuis, openbare lagere scholen te Burgum en het armhuis 
te Bergumerheide (Noardburgum).  

23 12 augustus 1907 Bouwkundige begroting 1908 met staat van wegen die bestraat moeten 
worden. 

28 31 augustus 1907 Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om een subsidie f 50 voor de 
tekencursus, met begroting tekencursus 1908. 

29 6 september 1907 Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Hurdegaryp om een 
subsidie van f 50.  

30 20 september 1907 Verzoek van de commissie Nuts bewaarschool te Burgum om een subsidie 
van f 100. Met rekening 1906/1907 en begroting 1907/1908. 

31 20 september 1907 Voordracht van armbestuur Sumar wijziging begroting 1907 o.a. i.v.m. kosten 
afbraak en nieuwbouw woning. Goedgekeurd door raad. 

31 18 oktober 1907 Stukken over de tijdelijke geldlening gemeentebegroting en begroting 
armvoogdijen 1908. 

   
 1908  
22, 
137 

9 januari 1908 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 
op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben jaar 1907. 

38 11 januari 1908 Goedgekeurd raadsbesluit van 30 december 1907 af- en overschrijving geen 
machtiging. Met raadsbesluit zelf machtiging vierde kwartaal 1907. 

207 februari 1908 Goedgekeurde raadsbesluiten van 13 februari tot af- en overschrijving 1907. 
Met raadsbesluit zelf machtiging dienst 1907. 

278 17 maart 1908 Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar 
Heerenveen 1907. 

379 11 april 1908 Goedgekeurde raadsbesluiten 25 maart tot versterking onvoorzien met f 1300 
en tot afschrijving f 20. Met raadsbesluit zelf machtiging dienst 1907. 

631 20 juni 1908 Goedgekeurd raadsbesluit 26 mei tot wijziging van de begroting 1908 i.v.m. 
nieuw artikel: Voorschot van het Rijk tot uitkering aan de Vereniging tot 
verbetering van de volkshuisvesting te Oentsjerk. 

729 29 juli 1908 Begroting van de kosten, inkomsten/uitgaven, van de kunstweg over Burgum 
enz. naar Heerenveen 1909 Bijdrage f 40. 

762 4 augustus 1908 Bouwkundige begroting 1909 met staat van wegen die bestraat moeten 
worden. 

833 22 augustus 1908 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar, lange turf, coaks 
voor het gemeentehuis, openbare lagere scholen te Burgum en het armhuis 
te Bergumerheide (Noardburgum).  

853 29 augustus 1908 Goedgekeurd raadsbesluit 15 augustus wijziging in de begroting 1908 i.v.m. 



o.a. kosten verbetering van de Eestrumervaart en de aanleg van een 
straatweg vanaf de kerk te Jistrum naar de grens van Achtkarspelen. 

878 5 september 1908 Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om een subsidie f 50 voor de 
tekencursus, met begroting tekencursus 1909 en boekje “Plan van onderwijs 
aan de tekencursus” 

910 19 september 1908 Goedgekeurd raadsbesluit 1 september wijziging in de begroting 1908 met 
o.a. nieuw artikel: huur van huizen f 150. 

1012 26 oktober 1908 Nota van op- en aanmerkingen op de gemeenterekening 1907. 
1056A 9 november 1908 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende vaststelling 

gemeenterekening 1907. 
   
 1909  
3 14 januari 1909 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 

op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben jaar 1908. 
5 25 januari 1909 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende uitnodiging om 

rechtstreeks aan de algemene rekenkamer in te zenden de 
gemeenterekening 1907 met alle daartoe behorende stukken. 

6 8 februari 1909 Goedgekeurd raadsbesluit 18 januari wijziging in de begroting 1908 i.v.m. o.a. 
verhoging jaarsalarissen kantoorhouders hulptelegraafkantoren, 
geneeskundigen, vroedvrouwen en onderwijzers. 

8 27 maart 1909 Af- en overschrijvingen gemeentebegrotingen 1908 en 1909. 
8/1, 2  Goedgekeurde raadsbesluiten 11 en 25 maart tot versterking onvoorzien met 

f 1250, betaling uit onvoorzien f 110.48, tot versterking zelf machtiging f 1400 
en geen machtiging f 2.50. 

8/3, 4  Goedgekeurde raadsbesluiten 15 april tot versterking onvoorzien met f 400, 
tot versterking zelf machtiging f 400 en geen machtiging f 40. 

8/5, 6  Goedgekeurd raadsbesluit 7 juni wijziging begroting 1909 en betaling en 
vordering uit onvoorzien 1908. 

8/7  Goedgekeurd raadsbesluit 22 juli wijziging en aanvulling begroting i.v.m. o.a. 
nieuw artikel: kosten aanleg van de kunstweg vanaf de Hervormde kerk te 
Jistrum tot de grens van Achtkarspelen. 

8/8  Goedgekeurd raadsbesluit 7 september wijziging en aanvulling begroting 
i.v.m. o.a. nieuw artikel: kosten verharding zandweg naar de opslag 
Snakkerbuorren te Eastermar. 

13 26 april 1909 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende vaststelling 
gemeenterekening 1908. 

15 15 juni 1909 Goedgekeurd plan geldlening f 3600 voor de kosten van verbetering 
Eestrumervaart en verharding zandweg Jistrum grens Achtkarspelen. 

16 25 juni 1909 Voordracht van armbestuur Aldtsjerk tot wijziging en aanvulling begroting 
1909. Goedgekeurd door raad. 

20 2 augustus 1909 Stukken betreffende de gemeentebegroting 1910.  
20/1, 2   Bouwkundige begroting 1910 met staat van wegen die bestraat moeten 

worden. 
20/4  Rapport van de gemeentearchitect over diverse in het rapport van de 

afdelingscommissies genoemde zaken. 
20/5  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verdaging 

beslissing op de gemeentebegroting 1910 en goedkeuring raadsbesluit tot het 
eventueel aangaan van tijdelijke lening wegens gebrek aan kasgeld. 

20/6 31 maart 1910 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 
gemeentebegroting voor 1910. 

25 8 december 1909 Verzoek van Patrimonium afdeling Burgum om een subsidie van f 30 voor 
houtkappen. Met berekening en dankbetuiging. 

   
 1910  
8 1 maart 1910 Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende antwoord op brief van 18 

februari 8/72B&W over geldlening pensioenfonds gemeenteambtenaren, met 
uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten 20 april terugzenden 



raadsbesluit van 17 februari (is erbij). 
9 5 maart 1910 Rekening van het pensioenfonds voor gemeenteambtenaren 1909, met 

bijlage. 
10 8 maart 1910 Goedgekeurd raadsbesluit wijziging begroting 1909 m.b.t. o.a. kosten 

huisnummering, jaarsalarissen onderwijzers. 
11 8 maart 1910 Goedgekeurde raadsbesluiten af- en overschrijvingen: versterking onvoorzien 

f 800, betaling uit onvoorzien f 53.30, vaststelling 3 artikelen geen machtiging 
f 121. 

15 23 april 1910 Goedgekeurd raadsbesluit 11 april wijziging begroting. 
16 3 mei 1910 Goedgekeurde raadsbesluiten 11 april afschrijving uit diverse posten op 

onvoorzien f 1100 en versterking geen machtiging f 15. 
19 11 juni 1910 Goedgekeurd raadsbesluit 30 mei betaling 2 posten uit onvoorzien. 
20 14 juni 1910 Goedgekeurde raadsbesluiten 30 mei gewijzigde begroting nr. 10 en nr. 10b 

tot het aangaan van een tijdelijke lening tot f 5000 voor de kosten van 
aankoop van keien. 

21 14 juni 1910 Goedgekeurd raadsbesluit 30 mei nr. 4 tot het aangaan van een lening f 715, 
voor de aanleg van een kunstweg naar Snakkerbuorren te Eastermar, met de 
Stichting Toutenburg. 

25 30 juli 1910 Goedgekeurde raadsbesluiten 16 juli wijziging begroting en aangaan tijdelijke 
geldleningen. 

27 6 augustus 1910 Verzoek van armbestuur Oentsjerk om verhoging van de subsidie van f 500. 
Subsidie wordt verleend. 

28 10 augustus 1910 Bouwkundige begroting 1911 met staat van wegen die bestraat moeten 
worden. 

32 1 augustus 1910 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar, lange turf, coaks 
voor het gemeentehuis, openbare lagere scholen te Burgum en het armhuis 
te Bergumerheide (Noardburgum).  

34 5 september 1910 Verzoek van departement Hurdegaryp en Burgum van de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen om een subsidie uit de gemeentekas over 1911 voor 
de bewaarschool overleggende rekening 1909 en 1910. 

35 10 september 1910 Goedgekeurd raadsbesluit 29 augustus wijziging begroting i.v.m. o.a. 
aankoop straatlantaarns. 

36 10 september 1910 Goedgekeurd raadsbesluit 29 augustus betaling uit onvoorzien veerdienst 
tussen Garyp en Earnewâld. 

37 augustus 1910 Gemeente en begroting armvoogdijen 1911 
37/4 13 oktober 1910 Rapport van het onderzoek over de gemeente- en armvoogdij begroting. 
37/5 26 december 1910 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende bedenkingen 

over de begroting, met nota van op- en aanmerkingen. 
37/6 31 december 1910 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende dat de 

beslissing over de begroting wordt verdaagd. 
38 30 augustus 1910 Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om een subsidie f 50 voor de 

tekencursus, met begroting. 
40 5 november 1910 Goedgekeurd raadsbesluit 27 oktober wijziging begroting. 
43 1 december 1910 Rapport van de gemeentearchitect van de in verkoop zijnde woning, van de 

overleden D. VAN DER VEER, onder Garyp aan de kunstweg nabij de Tol te 
Sumar om eventueel aan te kopen voor politiewoning. 

44 december 1910 Politiewoning te Garyp. 
44/2  Briefkaart van J. MULDER aankoop voor f 730 bouwterrein. 
44/4  Goedgekeurd raadsbesluit 1 december tot aankoop bouwterrein. 
44/5  Omschrijving en tekening politiewoning te Garyp. 
46 15 december 1910 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende vaststelling 

gemeenterekening 1909. 
48 31 december 1910 Goedgekeurd raadsbesluit 27 oktober tot het aangaan van tijdelijke leningen 

tot f 20000. 
   
 1911  
4 18 januari 1911 Staten van armbesturen van de posten van de begroting van uitgaven van, en 



op welke af- en overschrijvingen moeten plaats hebben jaar 1910. 
10  Stukken betreffende gemeentebegrotingen en af- en overschrijvingen. 
10/1, 2   Goedgekeurde eerste wijziging van de begroting 1911. 
10/3, 4   Goedgekeurd raadsbesluit 1 juni tot betaling uit onvoorzien f 22. 
10/10  Raadsbesluiten 18 april tot afschrijving onvoorzien zelf machtiging f 2435. 
10/12  Goedgekeurde vijfde wijziging van de begroting 1911. 
10/13  Goedgekeurd raadsbesluit 18 april tot versterking onvoorzien f 2995. 
10/14  Goedgekeurd raadsbesluit 18 april tot betaling uit onvoorzien f 26.51. 
10/15  Goedgekeurd raadsbesluit 18 april tot afschrijving onvoorzien geen 

machtiging f 355. 
10/16  Raadsbesluit 30 mei tot afschrijving onvoorzien zelf machtiging f 40. 
10/17  Goedgekeurd raadsbesluit 30 mei tot afschrijving onvoorzien geen machtiging 

f 20. 
10/18  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende niet 

goedkeuring van raadsbesluit 27 juni als na 30 juni ontvangen. 
12 4 maart 1911 Rekening van het pensioenfonds voor gemeenteambtenaren 1910, met 

bijlage. 
15 9 mei 1911 Schrijven van Gedeputeerde Staten op schrijven van B&W betreffende kosten 

van verwarming enz. van schoollokalen hechtende aan de bestaande 
regeling. Brief 8/150B&W. 

18 13 juni 1911 Goedgekeurd plan geldlening f 6000 voor de kosten van verbetering van 
vaarten, bouwen van politiewoningen en aanschaf straatlantaarns. 

19 juni 1911 Raadsbesluiten 1 juni afschrijving zelf machtiging f 1186, geen machtiging f 
1025 en uit onvoorzien f 117.48 dienst 1910 en zelf machtiging f 60 en uit 
onvoorzien f 22 dienst 1911. 

19 19 juni 1911 Goedgekeurd raadsbesluit sub. C art. 19. 
22 22 juli 1911 Gemeenterekening 1910. 
22/4  Uittreksel uit besluitenboek: vaststelling van de gemeenterekening. 
26 augustus 1911 Begrotingen gemeente, armbestuur, armhuis, bouwkundig. 
26/3  Bouwkundige begroting 1912 met staat van wegen die bestraat moeten 

worden. 
26/4  Rapport onderzoek van de begrotingen van de gemeente, armbestuur en 

armhuis. 
26/5  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende vaststelling 

gemeentebegroting met nota van opmerkingen. 
27 28 augustus 1911 Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om een subsidie f 50 voor de 

tekencursus, met rekening en verantwoording 1910 en begroting 1912. 
28 4 september 1911 Verzoek van departement Hurdegaryp van de Maatschappij tot Nut van het 

Algemeen om een subsidie voor de bewaarschool overleggende rekening 
1910 en begroting 1912. 

29 24 augustus 1911 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar, lange turf, coaks 
voor het gemeentehuis, openbare lagere scholen te Burgum en 
Bergumerheide (Noardburgum).  

31 19 september 1911 Mededeling van departement Burgum van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen dat voor 1912 geen subsidie nodig is. 

33 11 oktober 1911 Verzoek van Jan D. BOONSTRA te Bergumerheide (Noardburgum) om 
financiële steun voor de verdere verpleging van zijn dochter in het sanatorium 
Sonnevanck te Harderwijk. 

34 14 oktober 1911 Verzoek van Dorpsbelangen Tietjerk om een bedrag beschikbaar te stellen 
voor werkverschaffing. 

37 16 oktober 1911 Verzoek van het Centraal Comité Drankbestrijding Tytsjerksteradiel om op de 
gemeentebegroting 1912 een post aan te brengen voor subsidie 
drankbestrijding. 

38 24 oktober 1911 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 
raadsbesluiten 1 juni betreffende begroting 1911, geldlening en 
obligatielening. Met tweede wijziging begroting. 

39 9 november 1911 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 



raadsbesluiten 16 oktober wijziging begroting 1911, betaling onvoorzien, 21 
oktober wijziging begroting 1911 en lening f 3000. Met derde en vierde 
wijziging begroting en plan van aan te gaande lening.  

42 11 december 1911 Goedgekeurd raadsbesluit 21 oktober aangaan van een tijdelijke geldlening 
i.v.m. tekort aan kasgeld. 

   
 1912  
10 4 april 1912 Verzoek van B&W om vermindering aftrek rijksuitkering 1912 met f 630. Met 

staat ter berekening van de vermindering van het verschil. 
14 22 mei 1912 Stukken betreffende gemeenterekening 1912.  
14/4  Rapport van de commissie 22 augustus 1912 over het onderzoek van de 

rekening over 1911. met voorlopige vaststelling door de raad. 
17 27 juni 1912 Diverse stukken betreffende wijzigingen af- en overschrijvingen begroting en 

geldlening.  
17/1, 2   Wijziging en aanvulling af- en overschrijving zelf machtiging. 
17/3  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verdaging 

besluit lening f 4000. 
17/3B  Goedgekeurd plan van een geldlening voor kosten aanleg wegen en 

verbetering vaarten, met eerste wijziging begroting. 
17/4  Goedgekeurd tweede wijziging begroting. 
17/6  Goedgekeurd derde wijziging begroting, raadsbesluit 23 december uitgave uit 

onvoorzien f 5.21 voor verplegingskosten krankzinnige Sjoukje ZIJLSTRA en 
raadsbesluit zelf machtiging. 

17/7  Goedgekeurd raadsbesluit 15 maart 1913 versterking van onvoorzien f 1650, 
afschrijving zelf machtiging f 2076 en goedgekeurd raadsbesluit 15 maart 
1913 afschrijving geen machtiging f 275. 

17/8  Goedgekeurd raadsbesluit 26 april 1913 versterking van onvoorzien f 210, 
afschrijving zelf machtiging f 240 en goedgekeurd raadsbesluit 26 april 1913 
afschrijving geen machtiging f 70. 

20 20 augustus 1912 Stukken betreffende begroting armvoogdijen, bouwkundig en armhuis. 
20/1  Bouwkundige begroting 1913 met staat van wegen die bestraat moeten 

worden. 
20/5  Rapport over het afdelingsonderzoek van de begrotingen van de gemeente, 

armbestuur en armhuis 1913. 
20/7  Uittreksel uit besluitenboek inhoudende terugzending stukken, met nota van 

op- en aanmerkingen. 
20/8, 9  Goedgekeurd raadsbesluit vaststelling gemeentebegroting. 
24 27 augustus 1912 Voorwaarden van aanbesteding de levering van baggelaar, lange turf, coaks 

voor het gemeentehuis, openbare lagere scholen te Burgum en 
Bergumerheide (Noardburgum).  

26 7 september 1912 Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om een subsidie f 50 voor de 
tekencursus, met rekening en verantwoording 1911, begroting 1913, memorie 
van toelichting en rapport over het verzoek. 

27 7 september 1912 Verzoek van departement Burgum van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen om een subsidie van f 100 voor de bewaarschool, overleggende 
rekening 1911/1912 en begroting 1912/1913. 

28 9 september 1912 Verzoek van departement Hurdegaryp van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen om een subsidie van f 50 voor de bewaarschool overleggende 
rekening 1911/1912 en begroting 1912/1913. 

27/28 1 oktober 1912 Rapport over de verzoeken van de Nutbewaarscholen te Burgum en 
Hurdegaryp om subsidie voor 1913. 

31 17 oktober 1912 Schrijven van het bestuur van de luchtgasfabriek te Hurdegaryp over het aan 
de vereniging in leengebruik uitgeven van f 2000. 

   
 1913  
3 23 januari 1913 Verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken om de rijksuitkering te 

verhogen met f 1410.  



9 26 april 1913 Diverse stukken betreffende begroting, af- en overschrijvingen en leningen.  
9/1, 2  Goedgekeurde raadsbesluiten 26 april eerste wijziging begroting en plan van 

aangaan lening f 16000 voor de kosten van het bouwen van scholen, 
onderwijzerwoningen, onderzoek elektrisch licht en het maken van een 
ijzeren afscheiding. 

9/4, 5, 
6 

 Goedgekeurde raadsbesluiten 31 juli tweede wijziging begroting, intrekking 
lening f 16000, lening f 1000 en plan van aangaan lening f 6750 voor de 
kosten van het bouwen van schoollokalen, onderwijzerwoningen en betaling 
van diverse werken van buitengewone aard. 

9/8  Goedgekeurd raadsbesluit 2 september derde wijziging begroting.  
9/9, 10  Goedgekeurd raadsbesluit 15 november vierde wijziging begroting i.v.m. 

kosten aanleg elektriciteitsvoorziening. 
9/11, 
12 

 Goedgekeurd raadsbesluit 20 december vijfde wijziging begroting.  

9/13, 
14 

 Goedgekeurde raadsbesluiten 20 december af- en overschrijvingen: zelf 
machtiging f 315, geen machtiging f 275, betaling uit onvoorzien f 68.96 ½ en 
versterking onvoorzien f 200. 

9/15, 
16, 17 

 Goedgekeurd raadsbesluit 10 februari 1914 zesde wijziging begroting.  

9/18  Goedgekeurde raadsbesluiten 25 april 1914 af- en overschrijvingen. 
9/19, 
20, 21 

 Goedgekeurde raadsbesluiten 23 mei 1914 af- en overschrijvingen: zelf 
machtiging f 35, versterking onvoorzien f 25. 

13 31 juni 1913 Diverse stukken betreffende begroting gemeente, armbestuur en armhuis. 
13/2a  Bouwkundige begroting 1914 met staat van wegen die bestraat moeten 

worden. 
13/5  Rapport over het afdelingsonderzoek van de begrotingen van de gemeente, 

armbestuur en armhuis 1914. 
13/6  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verdaging 

besluit beslissing gemeentebegroting. 
13/7  Goedgekeurd raadsbesluit 30 oktober betreffende gemeentebegroting en het 

aangaan van tijdelijke geldleningen. 
   
 1914  
2 22 januari 1914 Verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken om de rijksuitkering te 

verhogen met f 1600. Met staat ter berekening van de vermindering van het 
verschil. 

6 28 februari 1914 Diverse stukken betreffende begroting, af- en overschrijvingen en leningen 
6/2  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek om 

toelichting wijziging begroting. 
6/3  Goedgekeurd raadsbesluit 10 februari eerste wijziging begroting.  
6/4  Goedgekeurd raadsbesluit 25 april tweede wijziging begroting.  
6/5  Zie 9/18 1913. 
6/6  Goedgekeurd raadsbesluit 23 mei derde wijziging begroting.  
6/7  Goedgekeurd raadsbesluit 27 juni vierde wijziging begroting met uittreksel uit 

besluitenboek Gedeputeerde Staten.  
6/8,9  Goedgekeurd plan van een geldlening voor de kosten van wegen, scholen en 

brandwezen. Geldlening f 8600. 
6/10  Goedgekeurd raadsbesluit 10 augustus vijfde wijziging begroting. Uittreksel 

uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende niet goed te keuren 
eventuele beloningen ambtenaren van de secretarie. 

6/11  Goedgekeurd raadsbesluit 1 september zesde wijziging begroting.  
6/12  Goedgekeurd raadsbesluit 29 september zevende wijziging begroting. 

Goedgekeurd raadsbesluit betreffende betaling uit onvoorzien f 70. 
6/14  Goedgekeurd raadsbesluit 14 november achtste wijziging begroting.  
6/15  Goedgekeurd raadsbesluit 10 december negende wijziging begroting.  
6/16  Goedgekeurde raadsbesluiten 10 december af- en overschrijvingen: zelf 

machtiging f 100, geen machtiging f 400, betaling uit onvoorzien f 41 en 



versterking onvoorzien f 50. 
6/17  Goedgekeurd raadsbesluit 30 januari 1915 tiende wijziging begroting.  
6/18  Goedgekeurde raadsbesluiten 30 januari 1915 af- en overschrijvingen: geen 

machtiging f 199.70, betaling uit onvoorzien f 30.25 en versterking onvoorzien 
f 300. 

15 13 juni 1914 Diverse stukken betreffende borgtocht gemeenteontvanger. 
15/1  Berekening van het minimum van de door de gemeenteontvanger te stellen 

borgtocht. 
15/2  Naamlijst van sollicitanten voor ontvanger met op aanbeveling geplaatst: J. 

SIEBMA te Groningen en J.J. HANEWALD te Sumar. 
15/3  Akte van aanstelling benoeming van J. SIEBMA tot gemeenteontvanger. 
15/4  Aanneming van J. SIEBMA benoeming en opgave van te stellen borgtocht. 
15/5  Rapport van de taxatie van de onroerend goederen als zekerheid gesteld. 
16 23 juni 1914 Schrijven van H.A. AALFS c.s. te Vries over oprichten van een nieuwe 

vereniging van Nederlandse gemeenten naast de bestaande. Met ontwerp 
statuten. 

18 20 juli 1914 Aanvraag om machtiging tot af- en overschrijving van en op posten van de 
begroting van uitgaven 1913 door armbestuur en armhuis. 

19 20 juli 1914 Schrijven van het adviesbureau Nederlandse Bond Gemeenteambtenaren 
over het onderzoeken door een accountant van de boekhouding van de 
gemeentebedrijven en de jaarlijkse balans en winst- en verliesberekening. 

22 22 juli 1914 Diverse stukken betreffende gemeenterekening 
22/3  Aanbieding van B&W rekening aan de raad en voorlopig vastgesteld. 
22/4  Rapport van de commissie over het onderzoek van de gemeenterekening. 
23 24 juli 1914 Diverse stukken van de vereniging “Het Nederlands Registratuurbureau” o.a. 

met verzoek om een jaarlijkse subsidie uit de gemeentekas tot een bedrag 
van f 125 of minder. 

29 22 augustus 1914 Diverse stukken betreffende begroting gemeente, armbestuur en armhuis. 
29/1  Bouwkundige begroting 1915 met staat van wegen die bestraat moeten 

worden. 
29/5  Rapport over het afdelingsonderzoek van de begrotingen van de gemeente, 

armbestuur en armhuis 1915. 
29/6  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek om 

toelichting, voor zover nodig wijziging en aanvulling begroting. 
29/7  Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende verdaging 

besluit beslissing gemeentebegroting. 
34 31 december 1914 Goedgekeurd raadsbesluit 24 oktober tot het aangaan van een lening tot het 

vastgestelde bedrag van f 20000 gedurende 1915. 

 
 

RUBRIEK 14/9, drankwet, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in 
rubriek 9.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk van het inschrijvingsregister. 
14 of 9/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
14 of 9/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
2 9 februari 1893 Opgave van de controleur van de hoeveelheden, in 1892, ingeslagen 

gedistilleerd ten dienste van de schatter van de drankwet. 
6 6 april 1893 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1893/1894. 
   
 1894  
2A 14 maart 1894 Opgave van de controleur van de hoeveelheden, in 1893, ingeslagen 

gedistilleerd ten dienste van de schatter van de drankwet. 
6  Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1894. 



   
 1895  
1 7 februari 1895 Opgave van de controleur van de hoeveelheden, in 1894, ingeslagen 

gedistilleerd ten dienste van de schatter van de drankwet. 
10 2 april 1895 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1895. Met staat van het 
vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke drank 
dienstjaar 1895/1896. 

12 6 mei 1895 Opgave van veroordelingen wegens openbare dronkenschap van 1 mei 1894 
tot 1 mei 1895 

   
 1896  
3 2 april 1896 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1896. 
5 15 april 1896 Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 

drank dienstjaar 1896/1897. 
   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 9 

 

5 6 april 1897 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 
van sterke drank in het klein, dienstjaar 1897/1898. 

8 14 april 1897 Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 
drank dienstjaar 1897/1898. 

11 28 mei 1897 Verzoek van Sijmen H. KOOISTRA te Earnewâld tot verbouw en vergroten 
dranklokaliteit en winkel te Earnewâld wijk 4 nr. 3, Bergum E nr. 152. Met 
tekeningen plattegrond, rapport en brief notaris. 

   
 1898  
12 18 april 1898 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1898/1899.  
13 19 april Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 

drank dienstjaar 1898/1899. 
14 16 mei 1898 Proces-verbaal van onbezoldigd rijksveldwachter Berend G. VAN DER VEER 

betreffende het overbrengen van een schrijven van B&W aan Andries M. 
VISSER, winkelier en koopman te Aldtsjerk over het intrekken van de 
vergunning lokaliteiten huis te Aldtsjerk wijk nr. 21. Brief 9/110B. 

   
 1899  
1A 12 januari 1899 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1898. 
9 12 april 1899 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1899/1900.  
11 18 april 1899 Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 

drank dienstjaar 1899/1900. 
12 8 mei 1899 Staat van het betaald vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in 

sterke drank dienstjaar 1899/1900. 
   
 1900  
1A 5 januari 1900 Opgave van ingeslagen gedistilleerd door tappers enz. in 1899. 
4 4 april 1900 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1900/1901.  
7 14 april 1900 Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 

drank dienstjaar 1900/1901. 
8 14 mei 1900 Staat van het betaald vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in 

sterke drank dienstjaar 1900/1901. 
9 1 juni 1900 Verzoek van wed. H. BOSMA-GEVERE, herbergierster, te Hurdegaryp om 



vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein voor de aangebouwde 
lokaliteit aan de benedenvoorkamer (waar al een vergunning voor is) in het 
huis te Hurdegaryp wijk 9 nr. 19. Machtiging wordt door Gedeputeerde Staten 
gegeven aan B&W om vergunning af te geven. Brief 9/151B&W. 

   
 1901  
1A 9 januari 1901 Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 

drank dienstjaar 1901/1902. Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning 
is verleend tot de verkoop van sterke drank in het klein, dienstjaar 1901/1902. 
Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 
1900. 

2A 23 februari 1901 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende antwoord op het 
bezwaar van burgemeester op het uitvoeren van de drankwet. Brief 9/59B. 

3 27 februari 1901 Verzoek van Oege A. ANTONIUS, boer, te Suwâld om vergunning tot 
verkoop van sterke drank in het klein voor het huis te Suwâld wijk 7 nr. 82 (D 
1242), was van Tjeerd H. HOEKSTRA. Machtiging wordt door Gedeputeerde 
Staten gegeven om vergunning af te geven. Brief 9/137B&W 

7 3 mei 1901 Staat van het betaald vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in 
sterke drank dienstjaar 1901/1902. 

8 5 december 1901 Verzoek van Foppe IJ. LIEZINGA, kastelein, te Gytsjerk om vergunning tot 
verkoop van sterke drank in het klein voor het huis te Gytsjerk wijk 11 nr. 35 
(de herberg van Bonne VENINGA). Machtiging wordt door Gedeputeerde 
Staten gegeven aan B&W om vergunning af te geven mits de al verleende 
vergunning vervalt. Brief 9/320B&W, 9/344B&W. 

   
 1902  
6A 29 maart 1902 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1901. 
7 15 april 1902 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1902/1903. Staat van het 
vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke drank 
dienstjaar 1902/1903. 

   
 1903  
2 23 maart 1903 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1902. 
4 11 april 1903 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1903/1904. 
5 21 april 1903 Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 

drank dienstjaar 1903/1904. 
6 4 mei 1903 Staat van het betaald vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in 

sterke drank dienstjaar 1903. 
7 1 september 1903 Verzoek van Rintje OZINGA, bakker, te Morra om per 1 november 1903 

vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein voor het huis te Burgum 
nr. 448 (Hústerheide) nu bewoond door J. WIERSTRA. Eigenaar is H. 
ELINGS te Feanwâlden. Machtiging wordt door Gedeputeerde Staten 
gegeven aan B&W om vergunning af te geven. Met akte van vergunning. 
Brief 9/333B&W. 

   
 1904  
251 5 maart 1904 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1903. 
399 6 april 1904 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1904/1905. 
   
 1905  
300 21 maart 1905 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 



1904. 
414, 
463 

21 maart 1905 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 
van sterke drank in het klein, dienstjaar 1905/1906. Staat van het 
vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke drank 
dienstjaar 1903/1904. 

623 27 mei 1905 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op een verzoek 
van Eelke P. RIEMERSMA te Eastermar om vergunning tot verkoop op de 
markten te Eastermar van niet alcoholische drank. Met schrijven van 
Gedeputeerde Staten. Brief 9/203B&W. 

687 10 juni 1905 Mededeling van Gedeputeerde Staten dat de minister bezwaar heeft tegen 
inwilliging van het raadsverzoek om toepassing van art. 43, tweede lid van de 
drankwet. Besluiten B&W 15 juli nr. 4a en raad 14 december 1904 nr. 8. 

   
 1906  
57, 
109 

11 januari 1906 Verzoek van Willem DE JONG te Jistrum om vergunning tot verkoop van 
sterke drank in het klein voor het huis te Jistrum, Oostermeer G nr. 834 onder 
overlegging van 2 verklaringen van afstand van een vergunning. Met 
verklaringen van I.J. RINSMA en S.H. BURUMA, bezwaren van besturen 
afschaffing alcoholische drank en tekening plattegrond huis.  

58. 
109 

11 januari 1906 Verzoek van Broer G. ADEMA, brugwachter, te Eastermar om verlof tot 
verkoop van sterke drank in het klein voor de brugwachterwoning. 

250, 
801 

11 januari 1906 Verzoek van het bestuur van zwembad “De Grote Wielen” te Leeuwarden om 
vergunning tot verkoop van alcoholische drank andere dan sterke drank voor 
de badinrichting. 

334 16 maart 1906 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 
1905. 

402 16 maart 1906 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 
van sterke drank in het klein, dienstjaar 1906/1907. 

   
 1907  
1A 16 januari 1907 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1906. 
2 9 februari 1907 Lijst aanvragen om vergunningen onder overlegging verklaringen van 

afstand. Geen stukken van aanwezig. 
3 9 maart 1907 Lijst aanvragen om verlof betreffende drankwet. Geen stukken van aanwezig. 
4 3 april 1907 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1907/1908. 
   
 1908  
257 14 maart 1908 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1907. 
357 8 april 1908 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1908. Met berekening huurwaarde 
perceel Bergum B nr. 599. 

   
 1909  
3 16 maart 1909 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1908. 
5 13 april 1909 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1909. 
7 17 juli 1909 Verzoek van bestuur comité drankbestrijding om op lotingdagen de herbergen 

enz. te sluiten. 
9 9 oktober 1909 Verzoek van centraal bestuur comité drankbestrijding om voor 1910 en 

vervolgens alle jaren f 100 subsidie te verlenen voor drankbestrijding. Met 
memorie van toelichting en rapport commissie raad. Het verzoek is 
afgewezen. 

11 26 oktober 1909 Verzoek van Bond van afdelingen van de Gereformeerde Vereniging voor 



Drankbestrijding om een verzoek aan de Koningin in te dienen om het 
minimum aantal vergunningen te verlagen. 

14 30 november 1909 Schrijven van de Commissaris der Koningin om herbergbezoek van 
politiebeambten te verbieden. 

   
 1910  
3 17 maart 1910 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1909. 
4 5 april 1910 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 

van sterke drank in het klein, dienstjaar 1910. Staat van het vergunningsrecht 
voor de uitoefening van kleinhandel in sterke drank dienstjaar 1910/1911. 

16 30 september 1910 Verzoek van de afdeling Rottevalle van de Nederlandse Vereniging tot 
afschaffing van alcoholische drank om op de begroting 1911 een post uit te 
trekken voor subsidie aan gemelde afdeling. Met memorie. Ook eenzelfde 
verzoek door het Centraal comité met memorie. De verzoeken zijn 
afgewezen. 

   
 1911  
4 14 januari 1911 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1910. 
8 18 februari 1911 Verzoek van Bond van afdelingen van de Gereformeerde Vereniging voor 

Drankbestrijding om in overweging te nemen een commissie in te stellen art. 
49 nr. 1 van de drankwet. Brief 9/85B&W: er zijn geen redenen om een 
commissie in te stellen. 

15 10 april 1911 Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 
van sterke drank in het klein, dienstjaar 1911. 

19 13 april 1911 Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in sterke 
drank dienstjaar 1911/1912. 

22, 24 28 april 1911 
 

Verzoek van Hendrik N. FLEUR, hotel- en caféhouder, te Hurdegaryp onder 
overlegging van het koninklijk Besluit van 13 april 1911 nr. 17 overschrijving 
drankvergunning nu op naam van wed. H. BOSMA te Hurdegaryp.  

30 16 mei 1911 Verzoek van het centraal comité drankbestrijding om bij aangifte van 
geboorte ouderkaarten uit te reiken, op een ouderkaart staat wat de gevaren 
zijn van drank bij kinderen. De ouderkaart wordt al uitgereikt. Een ouderkaart 
is aanwezig. 

   
 1912  
7 21 maart 1912 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1911. Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in 
sterke drank dienstjaar 1912/1913. 

8 29 maart 1912 Verzoek van de Provinciale Federatie van Drankbestrijders organisaties om 
het initiatief te willen nemen tot het instellen van een commissie art. 49 van 
de drankwet om de overheid van raad en advies te dienen betreffende 
bereiking van het doel van de wet. Met schrijven van afdeling Bergum 
afschaffing alcoholische drank. Verzoek wordt afgewezen. 

9 9 april 1912 Opgave van de schattingen vergunningsrecht 1912. 
10 9 april 1912 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten betreffende afschrift 

Koninklijk Besluit inhoudende verlening van toestemming tot overschrijving 
van de vergunning van J.M. DIJKSTRA te Garyp op naam van W. 
WARTENA. 

22 22 november 1912 Verzoek van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholische 
Dranken om in de besteken van aanbesteding de bepaling op te nemen dat 
het verboden is op het werk alcoholhoudende drank te gebruiken. Die 
bepaling is gekomen. 

23 27 november 1912 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek om 
overschrijving vergunning van H. KIJLSTRA, logementhouder, te Eastermar 
op Heerko M. GEERLIGS, boerenbedrijf, te Rottevalle van perceel te 



Eastermar wijk 3 nr. 12. Met Koninklijk Besluit voor toestemming verlenen 
overschrijving en bedankbrief van KIJLSTRA en GEERLIGS. 

24 27 november 1912 Kennisgeving van F.K. WIERSMA te Oentsjerk van een sociëteit aan zijn huis 
op de bovenzaal overleggende een reglement. Reglement aanwezig. 

25 18 december 1912 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek om 
overschrijving vergunning van H.N. FLEUR op Petrus NOORDENBOS, 
directeur van een zuivelfabriek, te Ruurlo voor de oostelijke 
benedenvoorkamer en de bovenzaal van het perceel te Hurdegaryp wijk 9 nr. 
20. Met uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten en Koninklijk 
Besluit voor toestemming verlenen overschrijving. 

26 21 december 1912 Brief van de burgemeester van Haskerland ter beantwoording van de brief 
van burgemeester om inlichtingen over Lucas BUNT, oberkellner in het hotel 
‘Vernimmen”te Heerenveen i.v.m. aanvraag drankvergunning. Brief 9/214B. 

27 31 december 1912 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. om overschrijving 
vergunning van J.G. SEMLER op Lucas BUNT te Heerenveen voor het 
perceel Ryptsjerk nr. 35, Café “Zwartewegsend”. Met uittreksel uit 
besluitenboek van Gedeputeerde Staten en Koninklijk Besluit voor 
toestemming verlenen overschrijving. 

   
 1913  
3 9 april 1913 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1912. Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in 
sterke drank dienstjaar 1913/1914.  
Schattingsstaat van de lokalen waar vergunning is verleend tot de verkoop 
van sterke drank in het klein, dienstjaar 1913/1914. 

4 17/21 april 1913 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. om overschrijving 
vergunning van A. HEIDSTRA te Burgum op W. ZANDSTRA te Drachten 
voor de beneden voorzaal en de bovenzaal van het perceel Burgum wijk 1 nr. 
214, Bondshotel “het Roodhert”. Met uittreksel uit besluitenboek van 
Gedeputeerde Staten en Koninklijk Besluit voor toestemming verlenen 
overschrijving. 

11 1 oktober 1913 Verzoek van centraal bestuur comité drankbestrijding om voor 1914 een 
subsidie te verlenen voor drankbestrijding. Met memorie van toelichting. Het 
verzoek is afgewezen. 

   
 1914  
2 14 maart 1914 Opgave van ingeslagen gedistilleerd ad 50% door neringdoenden gedurende 

1913. Staat van het vergunningsrecht voor de uitoefening van kleinhandel in 
sterke drank dienstjaar 1914/1915.  

4, 9 14 juni 1914 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. om overschrijving 
vergunning van wed. Johantje TERPSTRA-MEIJER, restauranthoudster, te 
Burgum op haar dochter Maaike voor de voorzaal en de bovenzaal van het 
perceel Burgum wijk 1 nr. 57. Met uittreksel uit besluitenboek van 
Gedeputeerde Staten en Koninklijk Besluit voor toestemming verlenen 
overschrijving. Brief 9/322B&W. 

5 16 juni 1914 Verzoek van Jan R. KLOOSTERMAN te Garyp om een drankvergunning voor 
de verkoop van sterke drank aan zijn logeergasten voor het perceel te Garyp 
wijk 5 nr. 41, Bergum C nr. 1668. Verzoek wordt geweigerd. Brief 9/342B&W. 

RUBRIEK 15/10, eigendommen gemeente, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de 
rubriekennummering veranderd in rubriek 10.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
15 of 10/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
15 of 10/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
1 6 januari 1893 Afschrift huurovereenkomst van de verhuur en huur van het postkantoor en 



woning ambtenaar Bergum B nr. 1436 en 1437. 
2 4 januari 1893 Verzoek van B.J. GROS te Garyp om grondruil bij de stoomzuivelfabriek op 

het perceel C nr. nr. 1351 en aankoop grond bij de opslag. Met kadastrale 
tekening. Brief 15/94B&W. 

8 6 februari 1893 Schrijven van minister van waterstaat, handel en nijverheid over het 
aanbrengen van verbeteringen aan het postkantoor te Burgum tegen een 
verhoging van huur van f 50. Aanbesteed voor f 479 aan J.W. BOS en D.G. 
HOEKSTRA te Burgum. Met tekening postkantoor.  

9 15 april 1893 Verzoek van de directeur van het postkantoor te Burgum tot het doen maken 
van een raam in het dak van de woning. Met tekening van het dak van de 
woning. Brief 15/287B&W. 

12 14 augustus 1893 Mededeling van de directeur van het postkantoor te Burgum van bezwaren 
tegen het raadsbesluit van 3 augustus over de vergunning maken raam in het 
dak van de woning. Brief 15/318B&W. 

15  Verzoek van Jan J. VAN KEIMPEMA te Earnewâld om aan hem te verkopen 
de ondergrond van het perceel Bergum E nr. 524. Het verzoek wordt 
afgewezen. Met kadastrale tekening.  

   
 1894  
4 18 april 1894 Verzoek van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente te 

Garyp om enige grond te verkopen aan de diaconie, Bergum C nr. 1333. Met 
2 kadastrale tekeningetjes. Brief 15/168B&W, 15/201B&W. 

5 mei 1894 Verzoek van wed. Akke WADMAN-BOERSMA te Gytsjerk om van de 
gemeente te kopen 4 are en 50 centiare grond van Hardegarijp A nr. 1849 te 
Tytsjerk. Verkoop is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

6  Besluit van B&W over de verkoop van grond aan Jan FEENSTRA, Bergum E 
524. Besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Zie ook 15/15 1893. 

7 18 juli 1894 Verzoek van Roelof A. DE JONG te Oentsjerk om aan hem te verkopen een 
stukje grond (berm) naast het perceel Giekerk E nr. 1688 en het perceel 
Giekerk E nr. 1689. Met kadastrale tekening.  

9 24 november 1894 Verzoek van Teije W. POSTMA te Garyp om aan hem te verkopen van een 
perceel grond bij de weg naar Sigerswâld onder Garyp. Verzoek wordt 
geweigerd. Met kadastrale tekening. 

   
 1896  
1 26 juni 1896 Verzoek van de Vereniging van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te 

Trynwâlden om in eigendom of erfpacht het oud Rietwalstertolhuis onder 
Gytsjerk, Giekerk E nr. 808 huis en erf, 809 en 1404 weiland voor het bouwen 
van een fabriek. Brief 15/229B&W, 15/268B&W,15/278B&W. 

   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 10 

 

3 24 september 1897 Verzoek van waterschap”de Putten” te Sumar om in eigendom (gratis) van 
het perceel Oostermeer C nr. 165 voor een opslagplaats. Met kadastrale 
tekening. Brief 10/272B&W. 

4, 7, 
11A 

24 en 28 
september, 6 
december 1897 

Correspondentie over de verkoop van W. VAN DER MEER te Langweer aan 
de gemeente grond, Oostermeer A nr. 593 en onderhandse verkoop door de 
gemeente aan W.A. ATSMA te Eastermar van het eilandje Eastermar, oud 
nummer Oostermeer F nr. 107, Oostermeer A nr. 592. Met kadastrale 
tekening. Brief 10/283B&W en 10/324B&W. 

6 24 september 1897 Borgstelling van Jan P. BOSMA, veehouder, te Sumar van f 450 voor de 
boekhouder van de armvoogdij Kornelis L. DE VRIES te Sumar.  

10A 23 oktober 1897 Voorwaarden waarop zal worden verhuurd het aan de gemeente behorend 
perceel weiland aan de Lageweg te Burgum, Bergum B nr. 2035. 

11 6 november 1897 Uittreksel uit de notulen van de raad waarin is besloten het stuk grond, 
Giekerk D nr. 679 weer voor 5 jaar te verhuren aan H.G., VAN DER MEULEN 



te Oentsjerk voor het verzamelen van fecaliën te Mûnein. 
   
 1898  
1 26 april 1898 Mededeling van veldwachter KROL te Jistrum van een afgebroken 

lantaarnpaal wegens op hol slaan van een paard met wagen van wed. U.R. 
DIJKSTRA te Jistrum. Er is door de weduwe een nieuwe geplaatst. 

3 4 augustus 1898 Bouwkundige begroting 1899. 
5A 2 november 1898 Correspondentie met J.& H.W VAN DER PLOEG, machinefabrikanten, te 

Grou betreffende aankoop van bliksemafleiders of brandkluis gemeentehuis. 
Met 2 tekeningen kluis. Brief 10/328B&W 1899. 

7 7 december 1898 Verzoek van Geert H. INIA te Tytsjerk om een stuk land te kopen aan de 
straatweg naar Lytse Geast, Hardegarijp D nr. 1347 om daar een woning op 
te bouwen. Hij koopt het stuk grond voor f 86.  

   
 1899  
2 20 juli 1899 Rapport en omschrijving over het herstellen van het lijkenhuisje te 

Bergumerheide (Noardburgum) en begroting van timmerman POPMA. 
   
 1900  
2 18 april 1900 Besluit van de raad tot verkoop van een ongenummerd perceel groot +/- 90 

m/2 aan de straatweg naast het perceel Hardegarijp G nr. 1083 voor f 29 aan 
Gerrit R. SOLDAAT te Ryptsjerk. 

3 26 mei 1900 Schrijven van de gemeentearchitect over verven van de brugwachterwoning 
en het wegnemen van een slaapplaats. Met tekeningetje op het stuk. 

4, 14 24 juli en 19 
december 1900 

Verzoek van Tjeerd VENINGA te Burgum om aankoop van een stuk 
gemeenteland, Bergum B nr. 2035 breed 20 m. en diep 35 m, naast het 
brandspuithuisje. Het wordt aan hem verkocht en voorstellen van de 
gemeentearchitect over de afscheidingen. Met kadastrale tekening en 
tekening op stuk gemeentearchitect. Brief 10/288B&W. 

8 20 oktober 1900 Lijst van personen welke volgens de rooster in aanmerking komen voor het 
gewoon dagelijks onderhoud van gemeente werken in het jaar 1901. 

9 24 oktober 1900 Verzoek van Frans J. BRUINSMA, kleermaker, te Oentsjerk om van de 
gemeente te kopen een hoekje grond (gedeelte van de schooltuin) achter zijn 
woning deel uitmakende van het perceel Giekerk C nr. 1711. Met rapport 
gemeentearchitect en advies hoofd van de school. Met 2 kadastrale 
tekeningen. Brief 10/175B 1901. 

10 20 november 1900 Raadsbesluit over aangekocht stuk grond, Oostermeer E nr. 213 voor het 
bouwen van een onderwijzerwoning te Sumar. Rest van de grond, noordelijke 
helft, te blijven verhuren aan A.J. TINGA. Goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. 

12 15 december 1900 Inschrijving van Jan R. WIJMINGA te Sumar op de verhuur van het land aan 
de Lageweg te Burgum, Bergum B nr. 2035, 1 januari 1901 tot 31 december 
1903. Het wordt aan hem en zijn medehuurder S. VAN DER WAL te Garyp 
verhuurd voor f 205 per jaar.  

   
 1901  
2 6 maart 1901 Verzoek van brugpachter F. WIELINGA te Garyp om een onderzoek in te 

stellen naar de mindere staat van de brugwachterwoning. Met rapport 
gemeentearchitect. 

5 29 maart 1901 Voorstel van de gemeentearchitect om de scheidingslijn tussen het erf van 
Willem J. BERGSMA, bakker, te Ryptsjerk en de straatweg te bepalen als 
aangegeven is op de overgelegde tekening. Kadastrale tekening op stuk. 

7 27 april 1901 Begroting van de gemeentearchitect van het buitenverfwerk aan het 
gemeentehuis en het verven en behangen van de griffierkamer. 

9, 19 3 juni en 23 oktober 
1901 

Schrijven van de inspecteur van de posterijen over de toestand van het 
postgebouw en de huur aan het Rijk. 

10 3 juni 1901 Besluit van de raad over aankoop grond, Giekerk C nr. 1629 voor het 



brandspuithuisje te Oentsjerk. Zie ook 6/13A 1900, 3/170 1901, 6/16 1901 en 
8/18A 1901. 

11 september 1901 Correspondentie betreffende de aankoop van grond, voor een schoolpad te 
Bergumerheide (Noardburgum), onmiddellijk aan het schoolterrein grenzend 
perceel Bergum A nr. 1729. Zie ook 3/20 1901 en 22/6 1901. 

14 7 oktober 1901 Advies van de gemeentearchitect over verkoop water aan Oene K. BAKKER 
c.s. te Eastermar bij/langs perceel Oostermeer A nr. 518. 

15 12 oktober 1901 Rapport met tekening (op stuk) van gemeentearchitect over bergplaats bij de 
onderwijzerwoning te Sumarreheide. Tekening tuin bij de onderwijzerwoning 
te Sumar. 

   
 1902  
1, 6, 7 10 februari en 27 

mei 1902 
Correspondentie betreffende aankoop bouwgrond aan de Lageweg te 
Burgum, Bergum B nr. 2171 voor de bouw van een post- en telegraafkantoor. 
Brief 10/117B&W, 10/193B&W en 10/281B&W. 

9A 25 oktober 1902 Besluit van de raad aan te nemen het aanbod van D. POSTMA te Burgum dat 
tegen betaling van f 60 de westelijke muur van de keuken van het aan de 
gemeente behorende perceel Bergum B nr. 1436, tot afscheiding dient van 
het perceel Bergum B nr. 1435 van D. POSTMA gemeeneigendom wordt van 
D. POSTMA en de gemeente. Het huis van D. POSTMA was afgebrand. 
Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Met kadastrale tekening. 

   
 1903  
2 9 juni 1903 Verzoek van H. POSTHUMUS c.s. te Gytsjerk om ter voorkoming van 

ongelukken langs de vaart te Gytsjerk bij de korenmolen en leuning aan te 
brengen. Met rapport gemeentearchitect waarop een tekening van een 
leuning. Verzoek wordt niet ingewilligd. 

3 15 juni 1903 Voorwaarden voor de aanbesteding van het verfwerk voor buiten en binnen 
van de brugwachterwoning te Garyp. Het wordt gegund aan A.G. 
GEERTSMA te Suwâld voor f 143. 

4 17 juli 1903 Verzoek van K.L. DE VRIES, hoofd van de school, te Sumar om onderhands 
te huren een perceel land tussen de kerk en de onderwijzerwoning. DE 
VRIES mag het kleinste en noordelijkste stukje grond huren. 

5 10 oktober 1903 Antwoord van de Directeur-generaal van de posterijen en telegrafie op een 
brief van B&W 10/369 over het aanbrengen van afscheidingen als bedoeld bij 
het koopcontract van 8 september 1902. 

8 24 november 1903 Verzoek van Pieter E. ZANDSTRA, arbeider, te Eastermar om aankoop van 
een perceel bouwgrond Oostermeer H nr. 548. Het verzoek wordt ingewilligd. 
Brief 10/462. 

10 21 december 1903 Verzoek van de directeur van het postgebouw te Burgum tot het aanbrengen 
van verbeteringen in de waterlozing achter het postgebouw te Burgum. 

   
 1904  
28, 
406 

11 januari 1904 Aan neming van Pieter E. ZANDSTRA te Eastermar van het raadsbesluit van 
28 december 1903 over verkoop aan hem van gemeentegrond te Eastermar. 
Zie 10/8 1903. 

88, 
235 

30 januari 1904 Klachten van de inspecteur posterijen te Leeuwarden over het onvoldoende 
onderhoud van het aan de gemeente behorende postgebouw te Burgum. 
Brief 10/106B&W. 

437 16 april 1904 Rapport van de gemeentearchitect over de vochtigheid van de brandvrije 
kluis in het gemeentehuis. 

1071 10 november 1904 Schrijven van K.L. DE VRIES, hoofd van de school, te Sumar over de 
afscheiding van het aan de gemeente behorende land te Sumar. Brief 
10/412B&W. 

1228 28 november 1904 Verzoek van dorpsbelangen Bergum om bij een aan het oud gemeentehuis te 
geven bestemming rekening te houden met het verzoek de strekking 
hebbende dat het zeer geschikt is voor vergaderingen. 



   
 1905  
54, 
152 

16 januari en 9 
februari 1905 

Antwoord van de Directeur-generaal van de posterijen op een brief van B&W 
10/418 over aankoop grond voor postgebouw en de huur van de gemeente 
behorende als postgebouw dienstdoende gebouw. 

230 16 januari 1905 Goedkeuring raadsbesluit tot verkoop aan het Rijk van grond aan de 
Lageweg, Bergum B nr. 2171 te Burgum en besluit tot belegging van de 
koopsom op het Grootboek. Zie ook 10/1 1902, 10/6 1902 en 1/7 1902. 

346 30 maart 1905 Bestek en voorwaarden aanbesteding het bouwen van hok tot bergplaats 
voor marktmaterieel aan de opslag ten noorden van het brandspuithuisje te 
Burgum. 

848 14 september 1905 Bestek en voorwaarden aanbesteding van het maken van een nieuwe 
raadzaal, met een korte omschrijving van de vertimmering. 

914, 
915 

9 oktober 1905 Verzoek van Anne T. VAN DER MEULEN te Burgum om aan hem te 
verkopen het oude gemeentehuis (gebouw met de klok). Met plattegrond van 
gemeentehuis. 

926 14 september 1905 Schrijven van de Minister van Justitie als antwoord op de brief van B&W 
10/293 over wisseling van lokalen in gebruik bij het kantongerecht te Burgum. 

1006 14 september 1905 Goedgekeurd raadsbesluit tot verhuur aan het Rijk van lokalen in het 
gemeentehuis ten dienste van het kantongerecht deel uitmakende van 
Bergum B nr. 2070. 

   
 1906  
24 9 oktober 1906 Goedkeuring raadsbesluit van 21 december 1905 tot publieke verkoop van 

het oude gemeentehuis. Te nemen raadsbesluit tot belegging koopsom. Zie 
ook 10/1228 1904. 

140 2 februari 1906 Mededeling van de inspecteur van de posterijen dat het oude postgebouw 
aan de gemeente behorende op 1 februari 1906 is ontruimd. 

252 
 
 
341 

28 februari 1906 
 
 
15 maart 1906 

Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende bedenkingen 
tegen het raadsbesluit van 27 januari nr. 12 tot verkoop van perceeltjes land 
te Bergumerheide (Noardburgum). 
Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 
van het raadsbesluit van 8 maart tot verkoop grond Bergumerheide 
(Noardburgum), Bergum A nrs. 2199, 1777, 2096. 

330 16 maart 1906 Verzoek van Gerrit A. DE VRIES te Gytsjerk om onderhandse aankoop van 
gemeentegrond onder Gytsjerk ten noorden grenzend aan zijn percelen 
Giekerk E nrs. 1246 en 1247. Brief 10/163B&W. 

346 20 maart 1906 Antwoord van Anne VAN DER MEULEN vanuit Italië op een brief van B&W 
10/113 over de hoekklok oud gemeentehuis inhoudende dat hij geen bezwaar 
heeft dat de klok blijft waar hij is.  

477 
 
 
714 

21 april 1906 
 
 
21 april 1906 

Verzoek van Teake L. LEERSTRA te Gytsjerk om opnieuw onderhands aan 
hem te verhuren de bruggenplekken met levering van de vroeger toegezegde 
50 ton terpaarde. Brief 10/195B&W. 
Goedgekeurd raadsbesluit van 29 mei betreffende onderhandse verhuur van 
bruggenplekken. 

685 
 
941 

9 oktober 1906 
 
 
9 oktober 1906 

Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring 
van het raadsbesluit van 29 mei tot belegging op het Grootboek van de 
koopsom ad. f 2500 oud gemeentehuis. 
Goedgekeurd raadsbesluit van 11 augustus inhoudende belegging van 
kapitaal Grootboek. 

   
 1908  
669, 
715, 
842, 
885 

3 juli 1908 
21 juli 1908 
26 augustus 1908 
9 september 1908 

Verzoek van K.L. DE VRIES, hoofd van de school, te Sumar om weer voor 5 
jaar onderhands te huren een perceel land, de Polle, tussen de kerk en de 
onderwijzerwoning. Met verzoek van MOOIWEER, kastelein, te Sumar om 
het publiekelijk te verhuren en van anderen om het aan hen te verhuren. 

832 22 augustus 1908 Verzoek van Taeke L. LEERSTRA te Gytsjerk om opnieuw aan hem te 



verhuren voor 3 of 5 jaar de bruggenplekken te Gytsjerk. Het wordt hem weer 
verhuurd voor 5 jaar. 

911 19 september 1908 Goedgekeurd raadsbesluit om aan K.L. DE VRIES, hoofd van de school, te 
Sumar opnieuw voor 5 jaar onderhands te verhuren de kleinste helft van het 
perceel gelegen ten zuiden van en aan het kerkhof. 

912 19 september 1908 Goedgekeurd raadsbesluit om aan Taeke L. LEERSTRA opnieuw voor 5 jaar 
onderhands te verhuren de bruggenplekken te Gytsjerk, Giekerk E nr. 1856. 

   
 1909  
3 1 maart 1909 Voorwaarden verkoop van ongeveer 400 m/3 leikaarde op de opslag te 

Eastermar. 
4 28 augustus 1909 Voorwaarden aanbesteding levering van baggelaar en lange turf en coaks 

voor het gemeentehuis en de openbare lagere scholen te Burgum en 
Bergumerheide (Noardburgum). 

5 9 oktober 1909 Verzoek van de afdeling Bergum van de timmerliedenbond om te bepalen 
een minimum loon en een maximum werktijd en te regelen de beloning voor 
overwerk. 

6 9 oktober 1909 Verzoek van dorpsbelangen Bergum om de sloot langs het gemeenteland 
Lageweg te Burgum te dempen en daarop een hek te plaatsen. Met 
kadastrale tekening. 

7 21 oktober 1909 Antwoord van landmeter van het kadaster SOER op brief van de 
burgemeester van 25 augustus 1888 over opmeting van eigendommen 
Hardegarijp F nr. 920 en 656. 

9 27 december 1909 Schrijven van J. MULDER te Garyp over aankoop land, De Bosch, ten 
behoeve van de gemeente. 

   
 1910  
1 19 januari 1910 Verzoeken van Karel BRAAKSMA, kuiper, te Burgum; A.G. VAN DER MEIJ 

te Leeuwarden en wijkverpleging Bergum e.o. om bouwterrein van het 
gemeenteland aan de Lageweg te Burgum. Met kadastrale tekening. Brief 
10/79B&W. 

4 26 juli 1910 Verzoek van Johannes BLOOKER te Zeist, namens zijn vrouw Bernardine 
GREIDANUS te Hurdegaryp eigenaresse van de hofstede genaamd “De 
Zwarte Kooi”, om aan de openbare dienst te onttrekken een gedeelte sloot 
grenzend aan de Rijksweg en het perceel Hardegarijp G nr. 81. 

6 19 november 1910 Verzoek van de landmeter van het kadaster om inlichtingen over het in de 
brief aan de hand gegeven denkbeeld over de grens Smallingerland en 
Tytsjerksteradiel. Met kadastrale tekening. 

7 15 november 1910 Rapport met tekening van de gemeentearchitect over de bouw van een 
politiewoning te Burgum. Kadastrale tekening alleen aanwezig. 

   
 1911  
1 14 januari 1911 Verzoek van Tjalling H. HAISMA te Burgum om aan hem voor bouwterrein te 

verkopen een perceel grond van het land aan de Lageweg te Burgum, voor 
de bouw van een woning. Verkocht word aan hem het noord - westelijkste 
gedeelte van het perceel Bergum B nr. 2304. 

4 16 februari 1911 Stukken betreffende verzoeken om in koop te verlangen grond. 
4/1 15 februari 1911 Verzoek van Teunis VAN DER ZEE te Garyp om enig grond van het door de 

gemeente voor politiewoning aangekocht perceel. Met kadastrale tekening. 
Brief 10/94B&W. 

4/2 22 februari 1911 Verzoek van S.D. BERGSMA te Drachten om enig grond van het door de 
gemeente voor politiewoning aangekocht perceel te Garyp. Brief 10/82B&W. 

4/3 7 maart 1911 Schrijven van S.D. BERGSMA inhoudende aanneming het raadsbesluit van 2 
maart. 

4/4  27 maart 1911 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van 
het raadsbesluit van 2 maart verkoop grond aan VAN DER ZEE en 
BERGSMA, delen van het perceel Bergum D nr. 1098 en het kapitaal te 



beleggen op het Grootboek van de Nederlandse Schuld. 
4/5 22 mei 1911 Rapport van de gemeentearchitect over de uitmeting van de grond: 

BERGSMA 25 m/2 en VAN DER ZEE 150 m/2. 
4/6 19 oktober 1911 Verzoek van A. MULDER te Garyp om aan hem te verkopen het perceel 

naast de politiewoning. Het verzoek wordt afgewezen. 
5 17 januari 1911 Stukken betreffende bouwen politiewoningen te Burgum en Garyp.  
5/2 17 januari 1911 Bestek en voorwaarden aanbesteding bouwen van 2 woonhuizen. Met 

ontwerptekening woonhuis. 
5/3 21 februari 1911 Proces-verbaal van B&W over de aanbesteding van de bouw van 2 

politiewoningen, Douwe VAN DER ZEE, timmerman, te Garyp voor Garyp en 
Errit A. DE GROOT, timmerman, te Burgum voor Burgum. 

5/7 en 
5/8 

12 oktober 1911 Staat van de gemeentearchitect voor minder en meerder werk 
politiewoningen Burgum en Garyp. 

8, 14 6 oktober 1911 Verzoek van het bestuur van de naaivereniging Giekerk - Oenkerk om de 
turfschuur, Giekerk C nr. 1624 aan de Wynzerdyk te Oentsjerk als naailokaal 
in te richten en het daarna aan de vereniging in huur af te staan en 
aanneming raadsbesluit betreffende huur en verhuur. Met ontwerptekening 
verbouw bergplaats en naaischool te Oentsjerk. 

11, 13 14 november 1911 Verzoek van Pieter H. ELSLOO en Hilbrand VEENJE en aan IJ.A. MULDER 
te Garyp om aan hen te verkopen een gedeelte van de gedempte vaart te 
Garyp. Brief 10/55B&W 1912. 

15 2 maart 1912 Raadsbesluiten tot het uitgeven in erfpacht van grond aan de Elektrische 
Centrale “Bergum”te Burgum en aan de luchtgasfabriek te Hurdegaryp. 

   
 1912  
3 30 januari 1912 Goedgekeurd raadsbesluit betreffende aankoop van Jkvr. Clara M DE 

BEAUFORT echtgenote van D.J.A. Baron VAN HARINXMA THOE 
SLOOTEN 56 m/2 grond van het perceel Bergum B nr. 2068. 

4 26 februari 1912 Goedgekeurd raadsbesluit betreffende verkoop aan H. VEENJE te Garyp 
18.50 m/2 grond van de gedempte sloot aan en ten behoeve van het aan 
hem behorende perceel Bergum C nr. 1562. Met kadastrale tekening. Brief 
10/105B&W. 

5 26 februari 1912 Schrijven van de landmeter van het kadaster over het opmeten aan de 
Zwartebroek, grens tussen Dantumadeel en Tytsjerksteradiel. 

6 30 mei 1912 Verzoek van Gerrit J. HOEKSTRA, veehouder, te Garyp om aan hem te 
verkopen een driehoekje grond naast perceel Bergum C nr. 427. Het wordt 
aan hem verkocht. 

8 26 juli 1912 Verzoek C.STEENSMA c.s. te Burgum om vergunning tot plaatsing op het 
gemeenteland aan de Lageweg van een muziektent. Wordt toegestaan. Brief 
10/336. 

8 26 juli 1912 Verzoek C. STEENSMA, namens het bestuur van de Coöperatieve 
Elektrische Centrale “Bergum” om een klein gedeelte van het land als 
bleekveld te gebruiken voor de vrouw van de machinist. 

9 26 juli 1912 Goedgekeurd raadsbesluit over het afstaan van een strook grond aan de 
Coöperatieve Elektrische Centrale in erfpacht. Met 2 kadastrale tekeningen. 

10 22 augustus 1912 Voorwaarden aanbesteding verven binnen en buiten van 2 politiewoningen. 
   
 1913  
2 10 maart 1913 Correspondentie Bouwvereniging Bergum e.o. over aankoop grond aan de 

Zomerweg en Armhuisweg, Bergum A nr. 1873 te Bergumerheide 
(Noardburgum) voor de bouw van 6 veldarbeidershuisjes. Brief 10/71B. 

3 7 april 1913 Verzoek van Fedde R. DOUMA, groentehandelaar en verlofhouder, te 
Burgum om een verplaatsbaar hek bij het marktterrein aan de Lageweg te 
Burgum. Verzoek wordt afgewezen. 

5 25 augustus 1913 Goedgekeurd raadsbesluit om aan K.L. DE VRIES, hoofd van de school, te 
Sumar opnieuw voor 5 jaar te onderhands te verhuren de kleinste helft van 
het perceel gelegen ten zuiden van en aan het kerkhof. 



6 25 augustus 1913 Goedgekeurd raadsbesluit om aan Taeke L. LEERSTRA opnieuw voor 5 jaar 
onderhands te verhuren de bruggenplekken te Gytsjerk, Giekerk E nr. 1856. 

7 25 augustus 1913 Voorwaarden aanbesteding levering van baggelaar en lange turf en coaks 
voor het gemeentehuis en de openbare lagere scholen te Burgum en 
Bergumerheide (Noardburgum). 

11 5 december 1913 Voorwaarden waarop zal worden verhuurd de oude onderwijzerwoning te 
Eastermar, Oostermeer A nr. 61. 

   
 1914  
6 1 september 1914 Voorwaarden aanbesteding levering van baggelaar en lange turf en coaks 

voor het gemeentehuis en de openbare lagere scholen te Burgum en 
Bergumerheide (Noardburgum). 

10 8 oktober 1914 Goedgekeurd raadsbesluit om aan T.J. HULDER te Aldtsjerk en D.H. 
POORTMAN te Wanswerd onderhands te verhuren van bermen van de weg 
onder Wyns. 

RUBRIEK 16/11, fabrieken, nijverheid en scheepvaart, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de 
rubriekennummering veranderd in rubriek 11. Zie voor vergunningen ook in Excel: 
Hinderwetvergunningen 1893-1914. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk of interessant stuk welke is vernietigd 
aan de hand van het Inschrijvingsregister. 
16 of 11/nr.B. = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
16 of 11/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
1 4 januari 1893 Verzoek van B.J. GROS te Garyp over ruilen grond i.v.m. oprichten 

zuivelfabriek te Garyp. Zie voor stuk 15/2 1893 
3 12 januari 1893 Verzoek van Binne J. GROS, timmerman, te Garyp om vergunning tot 

oprichting zuivelfabriek te Garyp, Bergum C nr. 1351 
4 18 januari 1893 Rapport gemeentearchitect betreffende verzoeken van Binne J. GROS te 

Garyp voor het oprichten van een zuivelfabriek te Garyp, Bergum C nr. 1351 
en Jan KINGMA te Drachten voor het oprichten van een zuivelfabriek te 
Burgum, Bergum B nr. 1201. 

6 9 februari 1893 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende verlenen 
vergunning tot oprichten van een fecaliënverzamelplaats te Mûnein, Giekerk 
D nr. 679. 

7 21 februari 1893 Proces-verbaal van veldwachter VAN DER WOUDE over het zinken van een 
met graan geladen tjalk even voor de Kromme Ie. 

8 28 februari 1893 Verzoek van Bouwe B. ELVERDINK, wever en winkelier, te Garyp om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Garyp, Bergum C nr. 
1368. Vergunning is verleend. 

9 28 februari 1893 Verzoek van Jan R. DE HAAN, kuiper, te Opeinde om vergunning tot 
oprichting kuiperij te Garyp, Bergum C nr. 1108. Vergunning is verleend. 

10 maart 1893 Verzoek van Andries P. POSTHUMUS, kuiper, te Garyp om vergunning tot 
oprichting kuiperij te Garyp, Bergum C nr. 1121. Vergunning is verleend. 

11 maart 1893 Verzoek van Jan DIJKSTRA, bakker, te Gytsjerk om vergunning tot 
oprichting bakkerij te Garyp, Giekerk C nr. 1246. Vergunning is verleend. 

23 augustus 1893 Verzoek van Sierk T. VAN DER WOUDE, potschipper, te Burgum om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats voor lompen te Burgum, Bergum B nr. 
1641. Vergunning is verleend voor een proeftijd van 6 maanden. 

24 1893 Bezwaarschrift van Siemen WIELSMA, bakker, c.s. te Burgum tegen de 
oprichting van de door Sierk T. VAN DER WOUDE te Burgum aangevraagde 
vergunning.  

25 30 augustus 1893 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende verlenen 
vergunning aan het bestuur van de Coöperatieve stoomzuivelfabriek te 
Bartlehiem, Hallum E nr. 482 om gebruik te maken van het water uit de 
Dokkumer Ie voor de machine en om het spoelwater daar te lozen.  

26 30 september 1893 Verzoek van Jimke E. BIJLSTRA, winkelier, te Sumar om vergunning tot 



oprichting bewaarplaats petroleum te Sumar, Oostermeer E nr. 894.  
27 september 1893 Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Garyp om 

vergunning tot oprichting stoommalerij te Garyp, Bergum C nr. 1351.  
28  Zie 23 en 24. 
29 oktober 1893 Verzoek van het bestuur landbouw afdeling Tytsjerksteradiel om een 

schoollokaal met vuur en licht voor cursus landbouwonderwijs en krediet van 
hoogstens f 30 voor leermiddelen. Brief 16 385B&W. 

30 31 oktober 1893 Verzoek van Izaak CUPERUS te Aldtsjerk om vergunning tot oprichting 
bewaarplaats petroleum te Aldtsjerk, Giekerk sectie C nr. 1304.  

34 december 1893 Opgave van het aantal door de brug te Garyp en Eastermar gevaren 
schepen 1893. 

   
 1894 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
2 6 maart 1894 Verzoek van Sierk T. VAN DER WOUDE, potschipper, te Burgum om een 

definitieve vergunning tot oprichting bewaarplaats voor lompen te Burgum, 
Bergum B nr. 1641. Vergunning is verleend voor een proeftijd van 6 
maanden. Vergunning wordt definitief verleend onder voorwaarden. 

3 13 maart 1894 Verzoek van Tijs H. VEENSTRA, timmerman en herbergier, te Burgum om 
vergunning tot oprichting van een slachterij te Burgum, Bergum B nr. 2023.  

5 7 april 1894 Verzoek van Jan A. FABER, koperslager, te Makkinga om vergunning tot 
oprichting van een koperslagerij te Garyp, Bergum C nr. 1212. Vergunning is 
verleend onder voorwaarden. 

7 24 mei 1894 Verzoek van Klaas D. VAN DER MEER, landbouwer, te Aldtsjerk om 
vergunning tot oprichting van een cichoreidrogerij te Aldtsjerk, Giekerk B nr. 
449. Vergunning is verleend. 

10 18 oktober 1894 Verzoek van Melle S. VEENSTRA, schoenmaker en winkelier, te Burgum om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 
1688. Vergunning is verleend. 

11 23 oktober 1894 Verzoek van Hielke R. DE BOER, winkelier, te Burgum om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 2061.  

13 1 november 1894 Verzoek van Jan SOBEL, winkelier, te Ryptsjerk om vergunning tot oprichting 
bewaarplaats petroleum te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 1269.  

14 1 november 1894 Verzoek van Johannes D. ALGRA, winkelier, te Suwâld om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Suwâld, Hardegarijp D nr. 1400.  

19 20 december 1894 Verzoek van Sieds R. DE WILDE, arbeider, te Burgum om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum A nr. 2186.  

20 december 1894 Opgave van het aantal door de brug te Garyp en Eastermar gevaren 
schepen 1894. 

   
 1895 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
2 26 februari 1895 Verzoek van Folkert J. BOONSTRA, winkelier, te Sumar om vergunning tot 

oprichting bewaarplaats petroleum te Sumar, Oostermeer E nr. 218.  
3 14 maart 1895 Verzoek van Bouwe A. BOONSTRA, schipper, te Burgum om vergunning tot 

oprichting bakkerij te Burgum, Bergum B nr. 1662. Vergunning is verleend. 
6 10 april 1895 Verzoek van Emmericus BRAAKSMA, kuiper, te Burgum om vergunning tot 

oprichting kuiperij te Burgum, Bergum B nr. 556 (Lageweg).  
7 10 april 1895 Verzoek van Sape ADMIRAAL, slager, te Hurdegaryp om vergunning tot 

oprichting slagerij te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 693 (Rijksstraatweg).  
13 14 september 1895 Verzoek van Folkert J. VAN DER WAL, winkelier, te Ryptsjerk om vergunning 

tot oprichting bewaarplaats petroleum te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 2149.  
14 18 september 1895 Verzoek van Sjoerke M. HAARSMA, koopman, te Sumar om vergunning tot 

oprichting bewaarplaats petroleum te Sumar, Oostermeer E nr. 229.  
15 5 oktober 1895 Verzoek van Aan A. DE BOER, slager, te Tytsjerk om vergunning tot 

oprichting slagerij te Tytsjerk, Hardegarijp D nr. 1012.  
21 31 december 1895 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen 1895. 
22 31 december 1895 Opgave van het aantal door de brug te Eastermar gevaren schepen 1895. 
   



 1896 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
1 4 januari 1896 Verzoek van Tjeerd B. VENINGA, koopman en winkelier, te Gytsjerk om 

vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Gytsjerk, Giekerk C nr. 
1778. Vergunning is verleend. 

6 24 februari 1896 Verzoek van Mark W. BOERSMA, bakker, te Jistrum om vergunning tot 
oprichting bakkerij te Jistrum, Oostermeer G nr. 687. Vergunning is verleend. 

9 28 maart 1896 Verzoek van Sije DIJKSTRA, winkelier, te Mûnein om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Mûnein, Giekerk sectie D nr. 717.  

10 28 maart 1896 Verzoek van Anne RONDON, winkelier, te Aldtsjerk om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Aldtsjerk, Giekerk C nr. 1518.  

11 28 maart 1896 Verzoek van Cornelis BROOS, bakker en winkelier, te Mûnein om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Mûnein, Giekerk D nr. 
673. Vergunning is verleend. 

12 10 april 1896 Verzoek van Jan R. DE HAAN, kuiper, te Garyp om vergunning tot oprichting 
kuiperij te Garyp, Bergum D nr. 376. Vergunning is verleend. 

16 27 mei 1896 Verzoek van Sjoerd J. HOEKSTRA, landbouwer, te Sumar om vergunning tot 
oprichting bakkerij te Sumar, Oostermeer D nr. 749. Vergunning is verleend. 

16A 27 mei 1896 Schrijven van veldwachter KROL over het ongeluk van Warner VELTMAN te 
Eastermar bij de bouw van een woning. Brief 16/114B. 

17 5 juni 1896 Verzoek van Haijo U. THODEN VAN VELZEN, winkelier, te Ryptsjerk om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Ryptsjerk, Hardegarijp G 
nr. 883. Vergunning is verleend. 

19 20 juni 1896 Verzoek van Klaas DORHOUT, fabrikant, te Aldeboarn om vergunning tot 
uitbreiding stoomzuivelfabriek te Oentsjerk, Giekerk sectie C nr. 1709.  

22 30 september 1896 Verzoek van Jan W. VAN DER BERG, arbeider, te Gytsjerk om vergunning 
tot oprichting bewaarplaats petroleum te Gytsjerk, Giekerk C nr. 913.  

26 24 oktober 1896 Verzoek van Sjoerd W. TERPSTRA, slager, te Burgum om vergunning tot 
oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 1911. Vergunning is verleend. 

29 9 november 1896 Verzoek van Klaas L. BAKKER, petroleumkoopman, te Burgum om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 
1574. Vergunning is verleend. 

30 9 november 1896 Verzoek van IJme DROST, molenaar, te Eastermar om vergunning tot 
oprichting stoomwerktuig roggemolen te Eastermar, Oostermeer A nr. 644.  

34 14 december 1896 Verzoek van Emmericus BRAAKSMA, kuiper, te Burgum om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 556.  

35 14 december 1896 Verzoek van Hendrik VAN DER HEIDE, slager, te Sumar om vergunning tot 
oprichting slagerij te Sumar, Oostermeer E nr. 860. Vergunning is verleend. 

38 31 december 1896 Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 
“Trynwâlden” te Gytsjerk om vergunning tot oprichting coöperatieve 
stoomzuivelfabriek te Gytsjerk, Giekerk E nr. 808, 809 en 1404 en C nr. 595.  

39 31 december 1896 Opgave van het aantal door de brug te Garyp gevaren schepen 1896. 
40 31 december 1896 Opgave van het aantal door de brug te Eastermar gevaren schepen 1896. 
   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 11 

Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 

5 28 januari 1897 Verzoek van IJme DROST, molenaar, te Eastermar om de bij besluit van 1 
december 1896 verleende vergunning tot oprichting stoomwerktuig wat 
betreft de inwerkingtreding met 6 maanden te verlengen. Het is verlengd. 

10 17 februari 1897 Verzoek van Eelke D. ALGRA, timmerman, te Garyp om vergunning tot 
oprichting hoef- en grofsmederij te Garyp, Bergum C nr. 1051.  

12 17 februari 1897 Verzoek van Gerrit E. VAN DER MEULEN, kuiper, te Sumar om vergunning 
tot oprichting kuiperij te Sumar, Oostermeer E nr. 519.  

16 12 april 1897 Verzoek van Afke A. SOLDAAT, werkster, te Ryptsjerk om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 568.  

18 18 april 1897 Verzoek van Auke M. VAN DER MEULEN, smid, te Sumar om vergunning tot 
oprichting smederij te Sumar, Oostermeer E nr. 764. Vergunning is verleend. 



19 28 juni 1897 Verzoek van Tiete JANSMA, winkelier, te Hurdegaryp om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 2413.  

30 6 augustus 1897 Lijst van de in de provincie Friesland op 1 juli 1897 bestaande of in wording 
zijnde boterfabrieken. 

32 8 september 1897 Verzoek van Sijtze J. POSTMA, koopman, te Hurdegaryp om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 905.  

33 8 september 1897 Verzoek van Klaas VAN DER SLUIS, winkelier, te Burgum om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 1910.  

34 19 september 1897 Verzoek van Tjipke W. DE VRIES, molenaar, te Oentsjerk (Mûnein) om 
vergunning tot oprichting van een molen, Giekerk D nr. 628 en 629.  

36 30 september 1897 Opgaven betreffende de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank te Burgum, 
Hurdegaryp en Oentsjerk 1896. 

42 6 november 1897 Verzoek van Folkert FEERSMA, meubel en rijtuigmaker, te Oentsjerk om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Oentsjerk, Giekerk E nr. 
1534. Vergunning is verleend. 

44 11 november 1897 Verzoek van Sake WOUDSTRA, koopman, te Aldtsjerk om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Aldtsjerk, Giekerk D nr. 798.  

45 11 november 1897 Verzoek van Kornelis RAUWERDA, koopman, te Oentsjerk om vergunning 
tot oprichting bewaarplaats petroleum te Oentsjerk, Giekerk E nr. 1702.  

46 13 november 1897 Verzoek van Jan JELTEMA, arbeider, te Oentsjerk om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Oentsjerk, Giekerk E nr. 704.  

49 3 december 1897 Schrijven van de directeur posterijen betreffende de buslichting te Wyns door 
postbode J. DE JONG. 

50 6 december 1897 Verzoek van Sijtze J. VAN DER MEULEN, koopman, te Hurdegaryp om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Hurdegaryp, Hardegarijp 
B nr. 813. Vergunning is verleend. 

52 14 december 1897 Verzoek van Maaike VAN DER VEEN-NICOLAI, koopvrouw, te Burgum om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 
1922. Vergunning is verleend. 

   
 1898 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
1 6 januari 1898 Verzoek van de directeur generaal van de posterijen om inlichtingen over de 

plaatsing van een hulpkantoor posterijen te Gytsjerk of Oentsjerk. Brief 
11/19B&W. 

2 12 januari 1898 Verzoek van B&W van Zuidhorn om te benoemen een permanente 
commissie voor spoorwegbelangen. 

3 14 januari 1898 Verzoek van Klaas A. RIJPMA, koopman, te Tytsjerk om vergunning tot 
oprichting slachterij te Tytsjerk, Hardegarijp G nr. 941.  

7 24 januari 1898 Verzoek van Egbert VAN DER VEEN, winkelier, te Oentsjerk om vergunning 
tot oprichting bewaarplaats petroleum te Oentsjerk, Giekerk E nr. 1381.  

11 28 maart 1898 Verzoek van Johannes H. NORBRUIS, arbeider, te Burgum om vergunning 
tot oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 1309.  

12 29 maart 1898 Verzoek van Eelze KLOOSTERMAN, bakker, te Oentsjerk om vergunning tot 
bakkerij te Oentsjerk, Giekerk C nr. 1182. Vergunning is verleend. 

14 14 april 1898 Verzoek van Jan R. DE HAAN, kuiper, te Garyp om vergunning tot oprichting 
kuiperij te Garyp, Bergum D nr. 996. Vergunning is verleend. 

16 6 mei 1898 Verzoek van T. VAN WELDEREN baron RENGERS c.s. te Oentsjerk om 
vergunning tot oprichting fabriek waarin groot vlas zal worden gebraakt en 
gezwengeld door stoom te Mûnein, Giekerk E nr. 1018.  

17A 6 mei 1898 Verzoek van de inspecteur posterijen om plaatsing brievenbus te 
Swarteweisein. Wordt gunstig beschikt. 

21 6 juli 1898 Verzoek van Hans HARMSTRA, schoenmaker en winkelier, te Hurdegaryp 
om vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Hurdegaryp, 
Hardegarijp A nr. 2419. Vergunning is verleend. 

22 16 juli 1898 Verzoek van de inspecteur posterijen om advies over een verplaatsing van 
het hulpkantoor van de posterijen, i.v.m. het overlijden van brievengaarder 
P.K. VAN DIJK te Suwâld, van Suwâld naar Tytsjerk. Brief 11/147B en 



11/150B. 

26 9 augustus 1898 Verzoek van Fedde OOSTWOUD, wagenmaker, te Oentsjerk om vergunning 
tot oprichting smederij te Oentsjerk, Giekerk sectie E nr. 1690.  

30 29 augustus 1898 Beschikking ter uitreiking aan W. DIJKSTRA te Oentsjerk betreffende zijn 
bakkerij. Uitgereikt door veldwachter VAN DER VEER. 

31 29 augustus 1898 Beschikking ter uitreiking aan F. POPMA te Wyns betreffende zijn bakkerij. 
Uitgereikt door veldwachter VAN DER VEER. 

33 18 september 1898 Beschikking ter uitreiking aan H. IJ. PRINS te Oentsjerk betreffende zijn 
bakkerij. Uitgereikt door veldwachter VAN DER VEER. 

35 12 oktober 1898 Verzoek van Wijbren TERPSTRA, winkelier, te Aldtsjerk om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Aldtsjerk, Giekerk C nr. 1237.  

37 18 oktober 1898 Toezending ter inzage van B&W van Zuidhorn van een verzoek aan minister 
van Handel en Nijverheid om verbetering aan te brengen in de 
spoordiensten. Verzoek om dat verzoek te steunen. 

39 5 november 1898 Verzoek van Dirk R. ZANDBERG, arbeider, te Burgum om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Burgum, Bergum B nr. 1759.  

40 11 november 1898 Verzoek van Hielke WELLING, bakker, te Sumar om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Sumar, Oostermeer D nr. 749.  

45 12 december 1898 Verzoek van Harrit J. BOONSTRA, slachter, te Bergumerheide 
(Noardburgum) om vergunning tot oprichting slachterij te Bergumerheide 
(Noardburgum), Bergum A nr. 1898. Vergunning is verleend. 

46 12 december 1898 Verzoek van Geert W. BLOM, koopman en slager, te Burgum om vergunning 
tot oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 1532. Vergunning is verleend. 

47 21 december 1898 Verzoek van Fokke DE GROOT, slachter, te Burgum om vergunning tot 
oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 1733. Vergunning is verleend. 

   
 1899 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
1 4 januari 1899 Verzoek van Berend G. NIJBOER, slachter, te Burgum om vergunning tot 

oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 2040. Vergunning is verleend. 
2 4 januari 1899 Verzoek van Sjoerd J. ROORDA, slager, te Hurdegaryp om vergunning tot 

oprichting slagerij te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 827.  
3 19 januari 1899 Vrijstelling aan V.T. VEENSTRA te Garyp tot 1 mei 1902 van de 

verbodsbepaling art. 11 sub. 1 en 2 van K.B. Staatsblad 215/1896 
6 23 februari 1899 Verzoek van Marten H. DE VRIES, slager en winkelier, te Burgum om 

vergunning tot oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 1035.  
7 27 februari 1899 Verzoek van Jan J. HUIZENGA, slachter, te Burgum om vergunning tot 

oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 2093. Vergunning is verleend. 

14 22 maart 1899 Verzoek van Joon DOUMA, bakkersknecht, te Gytsjerk om vergunning tot 
oprichting broodbakkerij te Gytsjerk, Giekerk E nr. 1574.  

16 8 april 1899 Verzoek van Jan DE MOOR te Gytsjerk om vergunning tot oprichting slagerij 
te Gytsjerk, Giekerk C nr. 1603. Vergunning is verleend. 

17 8 april 1899 Verzoek van Jan J. WIJMENGA, slager, te Hurdegaryp om vergunning tot 
oprichting slagerij te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 560. Vergunning onder 
voorwaarden verleent. 

22 14 mei 1899 Verzoek van Pieter BONTEKOE, arts, te Hurdegaryp om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 862.  

23 14 mei 1899 Verzoek van Heinze J. BENEDICTUS, slager, te Noordermeer onder Burgum 
om vergunning tot oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 1684.  

24 20 mei 1899 Lijst van slagers in de gemeente. 
30 6 oktober 1899 Tabel betreffende de oogst 1899. 
33 23 oktober 1899 Verzoek van Johannes POSTMA te Eastermar om vergunning tot oprichting 

kuiperij te Eastermar, Oostermeer H nr. 230. Vergunning is verleend. 
34 27 oktober 1899 Verzoek van Joost J. KOOTSTRA, koopman, te Ryptsjerk om vergunning tot 

oprichting bewaarplaats petroleum te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 2212. 
Vergunning onder voorwaarden verlenen. 

36 17 november 1899 Schrijven van de gemeentearchitect over het ongeluk van Willem K. GLAS bij 



de in aanbouw zijnde openbare lagere school te Burgum. Brief 11/173B. 
37 23 november 1899 Verzoek van Alle K. BOONSTRA, arbeider, te Garyp om vergunning tot 

oprichting bewaarplaats petroleum te Garyp, Bergum C nr. 1317.  
42 28 december 1899 Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet. 
   
 1900 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
9 5 mei 1900 Verzoek van Lieuwe HOEKSTRA, winkelier, te Garyp om vergunning tot 

oprichting broodbakkerij te Garyp, Bergum C nr. 1550.  
10 9 mei 1900 Verzoek van weduwe Hendrikje MUG-DOUMA, winkelierster, te Garyp om 

vergunning tot oprichting bewaarplaats petroleum te Garyp, Bergum C nr. 
1051.  

11 9 mei 1900 Verzoek van Sijmen KOOISTRA, winkelier, te Earnewâld om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Earnewâld, Bergum E nr. 561. 

12 9 mei 1900 Verzoek van Linze J. DE HAAN, slager, te Garyp om vergunning tot 
oprichting slachterij te Garyp, Bergum C nr. 1362. 

18 22 juni 1900 Rapport van rijksveldwachters te Eastermar over het zinken van een vaartuig 
beladen met hout en pannen in de Burgumer Mar. 

23 6 september 1900 Verzoek van Jan DE POEL te Eastermar om vergunning tot oprichting 
slagerij te Eastermar, Oostermeer F nr. 155. Vergunning is verleend. 

24 15 september 1900 Verzoek van Jentje HOEKSTRA, winkelier, te Garyp om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Garyp, Bergum C nr. 1558.  

25 15 september 1900 Verzoek van Lieuwe VAN DER LEI, winkelier, te Garyp om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats petroleum te Garyp, Bergum C nr. 1103.  

26 24 september 1900 Staat betreffende de uitkomsten van de oogst in 1900. 
29 9 oktober 1900 Schrijven van de inspecteur van de posterijen ter beantwoording van een 

brief van burgemeester betreffende wijzigingen postdienst Hurdegaryp. Brief 
11/135B. 

33 19 november 1900 Verzoek van de Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer 
om instemming te betuigen aan een verzoek aan de minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid om afdoende verbetering te verkrijgen in de treinenloop 
en de treinaansluitingen in het noorden. 

   
 1901 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
6 8 maart 1901 Verzoek van de directeur posterijen om advies over een beperking van de 

openstelling hulpkantoren op zondag. Brief 11/81B&W. 
10 27 maart 1901 Verzoek van Sjoerd W. TERPSTRA, slager, te Burgum om vergunning tot 

oprichting slagerij en een rokerij van spek en vlees te Burgum, Bergum B nr. 
1916. Vergunning is verleend. 

23 25 juli 1901 Verzoek van Hendrik DE VRIES, slager, te Sumar om vergunning tot 
oprichting slachtplaats te Sumar wijk 4 nr. 117, Oostermeer D nr. 724. 

24 25 juli 1901 Verzoek van Douwe HARMSMA, kuiper, te Eastermar om vergunning tot 
oprichting kuiperij te Eastermar, Oostermeer A nr. 566. 

25 25 juli 1901 Verzoek van Heinze J. BENEDICTUS, koopman en slager, te Burgum om 
vergunning tot oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 1368. 

26 1 augustus 1901 Schrijven van S. POSTHUMUS te Burgum inhoudende klacht over de 
koperslagerij van Jan MONING te Burgum. 

30 28 september 1901 Verzoek van Jan MONING, koperslager, te Burgum om vergunning tot 
oprichting bewaarplaats voor petroleum en uitbreiding van de kachelsmederij 
en koper- en blikslagerij te Burgum, Bergum B nr. 602 en 982.  

31 1 oktober 1901 Schrijven van de inspecteur posterijen betreffende overbrenging hulpkantoor 
van de posterijen te Hurdegaryp naar een andere plaats in het dorp. Brief 
11/171B. 

33 9 oktober 1901 Verzoek van Jan DE GROOT, slager, te Hurdegaryp om vergunning tot 
oprichting slagerij te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 813.  

40 13 november 1901 Verzoek van Pieter ZIJLSTRA, lantaarnopsteker, te Burgum om vergunning 
tot oprichting bewaarplaats voor petroleum te Burgum, Bergum B nr. 1348.  

42A 23 december 1901 Vragenlijst betreffende werkloosheid. 



   
 1902 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
7 18 januari 1902 Verzoek van Meine EDE, winkelier, te Eastermar om vergunning tot 

oprichting bewaarplaats voor petroleum te Eastermar, Oostermeer H nr. 623.  
8 18 januari 1902 Verzoek van Ate B. WESTERHUIS, smid, te Mûnein om vergunning tot 

oprichting smederij te Mûnein, Giekerk D nr. 822. Vergunning is verleend. 
11 10 februari 1902 Verzoek van Jan H.VISSER, arbeider, te Bergumerheide (Noardburgum) om 

vergunning tot oprichting bewaarplaats voor petroleum te Bergumerheide 
(Noardburgum) wijk 1 nr. 594, Bergum A nr. 1323. Vergunning is verleend. 

12 10 februari 1902 Verzoek van Andries J. VAN DER MEULEN te Garyp om vergunning tot 
oprichting koperslagerij en kachelmakerij te Garyp, Oostermeer A nr. 560.  

29 7 mei 1902 Verzoek van J. BIERUMA OOSTING te Leeuwarden om inlichtingen 
betreffende het verkrijgen van een vergunning om met een motorwagen 
langs de gemeente wegen te mogen rijden. Antwoord op stuk. 

41 11 juli 1902 Verzoek van Kornelis G. ELINGS, slager, te Hústerheide onder Burgum om 
vergunning tot oprichting slagerij te Hústerheide onder Burgum wijk 1 nr. 42, 
Bergum B nr. 760. Vergunning is verleend. 

43 16 juli 1902 Verzoek van Harrit J. BOONSTRA, winkelier en slager, te Bergumerheide 
(Noardburgum) om vergunning tot oprichting slagerij te Bergumerheide 
(Noardburgum) wijk 1 nr. 629, Bergum B nr. 1797. Vergunning is verleend. 

45 21 augustus 1902 Correspondentie m.b.t. vacature van de overleden ijkmeester SOLIEN, 
benoemd wordt Berend G. VAN DER VEER, rijksveldwachter, te Garyp. 

50, 55 18 oktober 1902 Verzoek van A. HARTMAN te Burgum om vergunning tot uitbreiding van de 
zuivelfabriek op de Burgumerdaam te Burgum, Bergum B nr. 1201.  

59 20 december 1902 Verzoek van de Coöperatieve Vereniging Stoomzuivelfabriek “De Eendracht” 
te Garyp om vergunning tot uitbreiding van de zuivelfabriek te Garyp, Bergum 
C nr. 1513. Vergunning is verleend. 

   
 1903 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
16 17 februari 1903 Schrijven van K. SMIT te Groningen betreffende een schrijven van 

veldwachter KROL over een gezonken schip met turfstrooisel te 
Skûlenboarch. 

17 28 februari 1903 Verzoek van H. TUININGA te Bolsward om vergunning om met een 
stoomboot de gemeente wateren te mogen bevaren en andere vaartuigen te 
slepen. Eerst afgewezen maar na verzoek van personen toch verleend. 

18  5 maart 1903 Verzoek van Willem DE JONG, koopman, te Koten om vergunning tot 
oprichting slagerij te Jistrum, Oostermeer G nr. 341.  

25 6 april 1903 Mededeling van de Commissaris der Koningin dat een transport scherpe 
patronen een van de waterwegen zal volgen van de gemeente en verzoek de 
wettige voorschriften in acht te nemen. 

29 25 april 1903 Verzoek van Wigger A. VAN DER MEULEN, boekhandelaar, te Burgum om 
vergunning tot oprichting bewaarplaats voor petroleum en een boekdrukkerij 
te Burgum, Bergum B nr. 2148 ( Lageweg). Vergunning is verleend. 

39 10 juli 1903 Verzoek van het hoofdbestuur van de Friese wielrijdersbond om aanleg langs 
de diverse straatwegen van fietspaden ten breedte van circa 50 centimeter. 
Brief 11/285B&W. 

43 30 juli 1903 Mededeling van J. VAN NOORDENNE, aannemer, te Utrecht van een 
ongeval in de Dokkumer Ie bij baggerwerk. 

44 5 augustus 1903 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over een verzoek 
van K.O. GORTER te Garyp om vergunning voor rijden met een motorrijtuig. 
Brief 11/149B. 

50 27 augustus 1903 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over een verzoek 
van H.E. WESTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het rijden van een 
motorrijtuig. Brief 11/175B. 

53 15 september 1903 Staat van in de gemeente gevestigde ondernemers van openbare middelen 
tot vervoer van personen. 



54 16 september 1903 Verzoek van Jan DE VRIES, veehouder, te Bergumerheide (Noardburgum) 
om vergunning tot oprichting broodbakkerij te Bergumerheide (Noardburgum) 
wijk 1 nr. 569, Bergum A nr. 1856. Vergunning is verleend. 

56 24 september 1903 Verzoek van Ebele R. TALSMA, stoombootondernemer, te Rinsumageest om 
vergunning voor een stoombootdienst tussen Aldtsjerk en Bartlehiem. 
Verzoek is afgewezen. 

58 15 oktober 1903 Verzoek van Gedeputeerde Staten om bericht enz. op verzoek van Mr. D. 
ZEEGER VAN DUIJL en J. BIERUMA OOSTING om alsnog aan te wijzen de 
weg van Oentsjerk naar Tytsjerk tot Aldtsjerk voor gebruik van motorrijtuigen. 
Na een ongunstig advies, brief 11/371B&W, wordt het een gunstige 
beschikking. 

63 20 november 1903 Verzoek van Hille D. VAN DER VEEN, smid, te Hurdegaryp om vergunning 
tot uitbreiding smederij, primitieve vergunning oprichting aan H. REKKER in 
1886, te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 2144.  

66 1 december 1903 Verzoek van de Friese afdeling van de Nederlandse Bond van 
Horlogemakers om adhesie te betuigen aan een verzoek aan de minister van 
Binnenlandse Zaken om bij wettelijke regeling te komen tot eenheid van tijd 
in Nederland. 

69A 24 december 1903 Afschrift van aanschrijven betreffende de veiligheidswet aan: H.D. AALFS, 
stoomolieslagerij en korenmaalderij, te Skûlenboarch; niet aanwezig W.A. 
VAN DER MEULEN te Burgum en A. HARTMANS op de Burgumerdaam te 
Burgum. 

   
 1904 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
86 29 januari 1904 Toekenning door de inspecteur van de spoorwegen aan STUVELING 

gemeenteveldwachter te Hurdegaryp van een gratificatie van f 10. 
128 9 februari 1904 Verzoek van Andries J. VAN DER MEULEN te Eastermar om vergunning tot 

oprichting koperslagerij en kachelmakerij te Eastermar, Oostermeer A nr. 26.  
215 1 maart 1904 Verzoek van Tjerk B. DE JONG te Eastermar om vergunning tot oprichting 

hoef- grof- en kachelsmederij te Oentsjerk, Giekerk D nr. 844 wat in 
eigendom is van zijn vader Bouwe L. DE JONG.  

294 15 maart 1904 Verzoek van IJde HAMSTRA te Aldtsjerk om vergunning tot oprichting 
smederij te Aldtsjerk, Giekerk C nr. 1372.  

391 6 april 1904 Mededeling van de inspecteur van de arbeid van niet goede naleving van de 
arbeidswet, werkuren per etmaal. Overtreding door R.G. BOERSMA, 
wagenmaker en S.J. HOEKSTRA, schoenmaker te Eastermar. 

462 23 april 1904 Verzoek van Jarig E. VAN DER VEEN te Eastermar om vergunning tot 
oprichting inrichting voor herstel van fietsen te Eastermar, Oostermeer A nr. 
691.  

574, 
647, 
686, 
692 

30 mei 1904 Verzoek van Jan DIJKSTRA, bakker, te Gytsjerk om vergunning tot 
uitbreiding bakkerij te Gytsjerk wijk 11 nr. 70, Giekerk C nr. 1246.  

714 6 april 1904 Mededeling van de inspecteur van de arbeid van niet goede naleving van de 
arbeidswet, werkuren per etmaal. Overtreding door P.J. HOEKSTRA te 
Ryptsjerk, bakkerij. 

826, 
871, 
958 

23 augustus 1904 Verzoek van Dirk AALFS te Skûlenboarch om vergunning tot oprichting 
rogmolen te Sumar, Oostermeer E nr. 804.  

827, 
885, 
893 

23 augustus 1904 Verzoek van Arnoldus WEREMEUS BUNING te Eastermar om vergunning 
tot oprichting stoomzuivelfabriek te Eastermar, Oostermeer A nr. 684 en 646.  

856 31 augustus 1904 Schrijven van L.J. HUBER, waarborg goud en zilverwerken, te Leeuwarden 
over Tjeerd VAN DER WAL en Hendrik J. VAN DER VEEN te Garyp en 
betreffende kennisgeving van Jan i.p.v. Dirk SOLDAAT te Ryptsjerk. 

905, 
961 

14 september 1904 Verzoek van Centraal bureau voor exploitatie van gasfabrieken, 
waterleidingen enz. om opdracht voor plannen van gasfabrieken o.a. 



Burgum. Er zijn nog geen plannen. 
1009 
 
 

18 oktober 1904 Getuigschrift dat boomkwekerij “De Iephof” te Burgum voldoet aan de 
voorschriften art. 3 van de Internationale druifluisovereenkomst van 3 
november 1881. 

   
 1905 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
135 1 januari 1905 Schrijven van de inspecteur arbeid betreffende het ongeval overkomen door 

Dirk ROUKEMA in de smederij van Johannes DE BOER te Eastermar. 
340 1 januari 1905 Verzoek van Marten HEIDSTRA, slager, te Hurdegaryp om vergunning tot 

oprichting slagerij te Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 801a, 1254 en 1255.  
419 1 januari 1905 Verzoek van H.J. BENEDICTUS, slager, te Burgum om vergunning tot 

oprichting slagerij voor varkens en schapen te Burgumer Nieuwstad, Bergum 
B nr. 200.  

747 1 januari 1905 Verzoek van Jan DE POEL te Eastermar om vergunning tot oprichting 
slagerij te Eastermar, Oostermeer A nr. 676.  

818 1 januari 1905 Verzoek van Jan H. BENEDICTUS, slager, te Eastermar om vergunning tot 
oprichting slagerij te Eastermar, Oostermeer A nr. 101.  

827 1 januari 1905 Verzoek van Metske J. VAN DER WAL, smid, te Kooten om vergunning tot 
oprichting grofsmederij en kachelmakerij onder Jistrum, Oostermeer G nr. 
1208.  

1134 1 januari 1905 Verzoek van Rienk DE POEL te Eastermar om vergunning tot oprichting 
slagerij voor varkens en schapen te Eastermar, Oostermeer A nr. 445.  

524, 
549, 
637 

19 mei 1905 Verzoek van de Commissaris der Koningin om te adviseren over het verzoek 
van Dirk B. DE VRIES, veehouder, te Suwâld om vergunning voor het rijden 
met een motorrijtuig. Vergunning wordt niet verleend. 

697 15 juli 1905 Opgave van de in de gemeente gevestigde slagerijen. 
994 2 november 1905 Correspondentie betreffende een gezonken schip in de mond van de 

Burgumer Mar. 
1000 3 november 1905 – 

mei 1906 
Correspondentie betreffende de brandweer, de personen die een vaste 
beloning krijgen vallen onder de ongevallenwet. Brief 11/50B. 

1148 3 november 1905 Verzoek van de voorzitter van de raad van beroep om mee te delen of er bij 
de brandweer al of niet vrijwilligers zijn aangesteld. Zie ook 1000. 

1157 29 december 1905 Tabel van de wijzigingen van de treindienst lijn Heerenveen – Drachten. 
1189 31 december 1905 Opgaven van de scheepvaartbeweging bij de brug te Garyp over 1903, 1904 

en 1905. 
   
 1906 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 

55 1 januari 1906 Verzoek van Willem DE JONG, slager, te Jistrum om vergunning tot 
oprichting slagerij voor varkens en schapen te Jistrum, Oostermeer G nr. 834  

79 1 januari 1906 Verzoek van Andries P. POSTHUMA, kuiper, te Garyp om vergunning tot 
oprichting kuiperij te Garyp wijk 5 nr. 137, Bergum C nr. 1037.  

207, 
234, 
282 

1 januari 1906 Verzoek van Sipke KUIPERS, molenaar, te Sumar om vergunning voor het 
gebruik van een petroleummotor als beweegkracht in zijn korenmolen wijk 4 
nr. 38, Oostermeer E nr. 665.  

251, 
354, 
470 

1 januari 1906 Verzoek van Gosse KEEGSTRA, bakker, te Oentsjerk om vergunning tot 
oprichting brood- klein en beschuitbakkerij te Oentsjerk, Giekerk E nr. (1507) 
1818.  

441, 
660, 
783 

1 januari 1906 Correspondentie betreffende vergunning aan gecommitteerden (volmachten), 
S.J. RINSMA en L. ATSMA, van de vaarten, verlaat enz. te Rottevalle tot een 
machinegebouw en voor een petroleummotor. 

535 1 januari 1906 Verzoek van Gerrit A. VAN DER KOOI, slager, te Gytsjerk om vergunning tot 
oprichting slagerij te Ryptsjerk, Hardegarijp G nr. 1084 eigendom van Lipke 
R. SOLDAAT te Marssum.  

   
 1907 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
6/1 18 februari 1907 Verzoek van Doekele TOLSMA, bakkersknecht, te Aldtsjerk om vergunning 

tot oprichting bakkerij voor brood, koek- en banket te Aldtsjerk wijk XIII nr. 



111 en 112, Giekerk C nr. 1347. Vergunning is verleend. 
6/2 19 februari 1907 Verzoek van de Coöperatieve Vereniging Stoomzuivelfabriek te Burgum om 

vergunning tot uitbreiding van de zuivelfabriek te Burgumerdaam, Bergum B 
nr. 1201. Vergunning is verleend. 

6/3 9 maart 1907 Verzoek van Kornelis L. DE VRIES te Sumar om vergunning tot oprichting 
bakkerij voor brood, koek- en banket te Sumar, Oostermeer E nr. 454.  

6/4 22 april 1907 Verzoek van Hessel VAN DER MOLEN, smid, te Leeuwarden om vergunning 
tot oprichting smederij te Burgum, Bergum B nr. 1350. 

6/5 24 juli 1907 Verzoek van Hendrikus H. DE VRIES, slager en koemelker, te Burgum om 
vergunning tot oprichting slagerij te Burgum, Bergum B nr. 1639. 

6/6 5 augustus 1907 Verzoek van de Coöperatieve Vereniging Stoomzuivelfabriek “Trijnwalden” te 
Gytsjerk om vergunning tot uitbreiding van de zuivelfabriek te Gytsjerk, 
Giekerk C nr. 1844. 

6/7 30 september 1907 Verzoek van Dirk AALFS, korenmolenaar, te Sumar om vergunning tot het 
plaatsen van een petroleummotor te Sumar, Oostermeer E nr. 804. 

6/8 25 oktober 1907 Verzoek van E. ZWAAL, bakker, te Hurdegaryp om vergunning tot het 
plaatsen van een dubbele hete luchtoven te Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 
2420. 

6/10 31 oktober 1907 Verzoek van Bauke J. BOONSTRA, slager, te Suwâld om vergunning tot 
oprichting slagerij te Suwâld, Hardegarijp D nr. 1479. 

6/11 4 november 1907 Verzoek van Wijbe S. DE VRIES te Mûnein om vergunning tot oprichting van 
een gebouw, tot plaatsing daarin van een stoommachine van 30 effectieve 
paardenkracht voor het malen van graan, bij zijn windmolen te Mûnein, 
Giekerk D nr. 816 en 817. 

6/12 30 november 1907 Verzoek van Jan DE HOOR, slager, te Gytsjerk om vergunning tot oprichting 
slagerij te Gytsjerk wijk XII nr. 69, Giekerk C nr. 1705. 

6/13 20 december 1907 Verzoek van Eelze H. MULDER, molenaar en koopman, te Gytsjerk om 
vergunning tot oprichting graanmalerij gedreven door een petroleummotor te 
Gytsjerk, Giekerk E nr. 1721. 

18 2 juli 1907 Mededeling van de Gezondheidscommissie dat er verscheidene slagers 
zonder vergunning volgens de Hinderwet slachten.  

20 19 juli 1907 Schrijven van de inspecteur van de arbeid over uitbreiding van de 
zuivelfabriek te Gytsjerk, zonder vergunning, met verzoek alsnog die 
vergunning aan te vragen. 

31 31 december 1907 Scheepvaartbeweging te Garyp 1907. 
31 31 december 1907 Scheepvaartbeweging te Eastermar 1907. 
   
 1908 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
24 9 januari 1908 Opgaven betreffende de landbouw van de gemeente Tytsjerksteradiel voor 

het verslag van de toestand van de provincie over 1907.  
56 16 januari 1908 Verzoek van F.J. WIJMENGA, slager, te Sumar om vergunning tot oprichting 

slagerij te Sumar, Oostermeer A nr. 83. Geen kadastrale tekening. 
116, 
240 

8 februari 1908 Verzoek van Piebe STRAATSMA, bakker, te Oentsjerk om vergunning tot 
oprichting brood- koek- en banketbakkerij en verplaatsen oven te Oentsjerk, 
Giekerk C nr. 1906 (1787). 

162, 
247 

18 februari 1908 Verzoek van W.P. VAN DER SLUIS, P.L. DE BOER te Drachtstercompagnie 
en D. HULSHOFF te Rottevalle om vergunning tot oprichting 
stoomzuivelfabriek met kaasmakerij te Sumar, Oostermeer E nr. 115. 

168 19 februari 1908 Verzoek van de schippersvereniging “Hoop op Forbettering” te Gytsjerk om 
te willen zorgen dat over de vaarten te Hurdegaryp, Tytsjerk en Ryptsjerk 
hangende bomen worden opgesnoeid of weggeruimd. 

279 17 maart 1908 Verzoek van Gerrit E. VAN DER MEULEN, molenaar, te Sumar om 
vergunning tot oprichting kuiperij in zijn nieuwe huis te Sumar, Oostermeer E 
nr. 115. 

295 21 maart 1908 Schrijven van de minister van landbouw, nijverheid en handel betreffende 
wijziging van het veiligheidsbesluit 

522 20 mei 1908 Verzoek van Hendrik J. VAN DER VEEN, winkelier en koopman, te Garyp 



om vergunning voor het bevaren van de Garijpervaart met een motorboot. 
Brief 11/225B&W. 

603 13 juni 1908 Verzoek van Jhr. Karl A.A. VOOR STEIGER, kapitein bataljon negende 
regiment infanterie in garnizoen, te Leeuwarden om vergunning voor het 
bevaren van de Tytsjerkster Feart, Bonkesloot, Alddiel, Moark en de Wielen 
met een luxe motorboot.  

   
 1909 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
1/1 5 januari 1909 Verzoek van Lubbert T. VAN DER LAAN, grofsmid, te Garyp om vergunning 

tot oprichting smederij te Garyp, Bergum D nr. 945. Vergunning is verleend. 
1/2 10 februari 1909 Verzoek van Pieter J. HOEKSTRA, bakker, te Ryptsjerk om vergunning tot 

verbouw/uitbreiding broodbakkerij te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 1619.. 
1/3 19 juli 1909 Verzoek van J.H. HOEKSTRA, werkman in Portlandcementwerken, te 

Eastermar om vergunning tot oprichting Portlandcementfabriek te 
Skûlenboarch, Oostermeer H nr. 725. 

1/4 1 oktober 1909 Verzoek van Klaas G. TJEPKEMA, bakker, te Jistrum om vergunning tot 
oprichting vernieuwde bakkerij te Jistrum, Oostermeer G nr. 1077. 

1/5 21 november 1909 Verzoek van Willem ADEMA te Burgum om vergunning tot oprichting brood, 
koek- en banketbakkerij te Burgum (Nieuwstad), Bergum B nr. 2133. 

3 9 januari 1909 Opgaven betreffende de landbouw van de gemeente Tytsjerksteradiel voor 
het verslag van de toestand van de provincie over 1908.  

5 6 februari 1909 Verzoek van Hendrik J. VAN DER VEEN, winkelier, te Garyp om vergunning 
voor gebruik met een stoomboot van de Garijpervaart. 

7, 10, 
11, 12 

6 februari 1909 Correspondentie betreffende vergunning verlenen aan IJ. S. HOVINGA en G. 
BAARSMA, eigenaren van de stoomboot Rinsumageest om de Moark te 
bevaren langs Aldtsjerk. 

9 17 maart 1909 Verzoek van de officier van justitie om inlichtingen over een verzoek van de 
schippersvereniging “Hoop op Forbettering” om goedkeuring van de statuten 
van de vereniging. Brief 11/75B&W. 

35 4 oktober 1909 Verzoek van de inspecteur posterijen om inlichtingen of te Burgum of 
allernaaste omgeving al dan niet Israëlieten woonachtig zijn.  

43 1 december 1909 Opgave van het aantal vaarten en het aantal meters i.v.m. de ijsbanen. 
49 31 december 1909 Rapport van de rijksveldwachter RIENKSMA te Eastermar over een 

gezonken vaartuig in de Burgumer Mar. 
   
 1910 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
1/1 20 januari 1910 Verzoek van Willem ADEMA te Burgum om een nieuwe vergunning tot 

oprichting brood, koek- en banketbakkerij te Burgum (Nieuwstad), Bergum B 
nr. 2133. De vergunning is verleend als vervanging van de vorige. Zie 1/5 
1909. 

1/2 23 april 1910 Verzoek van Jacob T. VAN DER MEULEN, slager, te Gytsjerk om 
vergunning tot oprichting slagerij te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 2454.  

1/3 23 april 1910 Verzoek van Andries J. VAN DER MEULEN te Eastermar om vergunning tot 
vergroten van zijn koperslagerij en kachelmakerij te Eastermar, Oostermeer 
A nr. 26. Vergunning is verleend. 

1/4 22 oktober 1910 Verzoek van Dirk AALFS, korenmolenaar, te Sumar om vergunning tot 
uitbreiding korenmalerij door plaatsing van een stoommachine te Sumar, 
Oostermeer E nr. 804. 

1/5 22 oktober 1910 Verzoek van Karel BRAAKSMA, kuiper, te Burgum om vergunning tot 
oprichting kuiperij te Burgum, Bergum B nr. 2035. 

1/6 november 1910 Verzoek van Sikke BOERSMA, slager, te Sumar om vergunning tot 
oprichting slagerij te Garyp, Bergum C nr. 1536. 

1/7 december 1910 Verzoek van de Coöperatieve Luchtgasvereniging te Hurdegaryp om 
vergunning tot oprichting luchtgasfabriek te Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 
2536. 

6 26 februari 1910 Verzoek van de Commissaris der Koningin om een raming van de schade 
door de hoge waterstanden aan huizen, huisraad, veevoeder, verzorging van 



vee bij anderen gestald en staking in het bedrijf. Met staat. 
7 4 maart 1910 Toelichting betreffende de in 1910 te houden telling over het grondgebruik en 

de veestapel. Met tellijsten. 
9 11 maart 1910 Opgaven betreffende de landbouw van de gemeente Tytsjerksteradiel voor 

het verslag van de toestand van de provincie over 1909.  
12 26 maart 1910 Antwoord van ingenieur van het stoomwezen op brief van 7 maart over 

gebruik van een afgekeurde stoomketel. Brief 11/61B. 
28 28 september 1910 Verzoek van de inspecteur posterijen om mee te delen welke huur woning 

brievengaarder Hurdegaryp zou kunnen worden bedwongen. 
33 1 november 1910 Verzoek van de inspecteur posterijen om advies over een verzoek van de 

brievengaarder te Aldtsjerk betreffende het verplaatsen van het kantoor. 
Antwoord op stuk. 

36 9 november 1910 Advies van de gemeentearchitect over het aanbrengen van de lijn, art. 9 
Koninklijk Besluit 31 juli 1880, op de stoomboot “De 4 Gebroeders” van S.J. 
VAN DER WIELEN te Burgum. 

   
 1911 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
3 7 januari 1911 Opgaven betreffende de landbouw van de gemeente Tytsjerksteradiel voor 

het verslag van de toestand van de provincie over 1910.  
10/1 4 januari 1911 Verzoek van de Friesche Maatschappij van Vlasindustrie te Oentsjerk om 

vergunning tot oprichting van een fabriek voor vlasbewerking te 
Bergumerheide (Noardburgum) (zwartkruis), Bergum B nr. 1946. 

10/2 6 februari 1911 Verzoek van Anne BOSGRA Jzn. te Burgum om vergunning tot het plaatsen 
van een luchtgastoestel te Burgum, Bergum B nr. 1017. 

10/3 22 februari 1911 Verzoek van Sikke BOERSMA, slager, te Garyp om vergunning tot oprichting 
slagerij te Garyp, Bergum C nr. 791 (1052). 

10/4 22 februari 1911 Verzoek van Wijbe T. DE VRIES te Mûnein om vergunning tot oprichting 
stoommeelfabriek te Mûnein wijk XII nr. 175, Giekerk D nr. 816 (939) en 817 
(940). 

10/5 25 maart 1911 Verzoek van Iebele HANSMA, bakker, te Anjum om vergunning tot oprichting 
bakkerij te Tytsjerk (Lytse Geast) wijk VIII nr. 161 en 162, Hardegarijp F nr. 
1111 en 1112. 

10/6 4 april 1911 Verzoek van Andries S. VAN DER MEER te Gytsjerk om vergunning tot 
oprichting broodbakkerij te Mûnein, Giekerk D nr. 899. 

10/7 7 april 1911 Verzoek van de N.V. Electriciteits Maatschappij “Electrostoom” te Rotterdam 
om vergunning tot oprichting elektrische centrale te Burgum wijk IX nr. 11a, 
Bergum A nr. 2304. 

10/8 3 mei 1911 Verzoek van Eelze H. MULDER, bakker, te Gytsjerk om vergunning tot 
uitbreiding bakkerij met een nieuwe oven te Gytsjerk, Giekerk E nr. 1544.  

10/9 1 juni 1911 Verzoek van de Coöperatieve Vereniging Stoomzuivelfabriek “Trijnwouden” 
te Gytsjerk om vergunning tot uitbreiding fabriek met gebouw voor een klein 
stoommachine dito pomp om het water te zuiveren en te filteren te Gytsjerk, 
Giekerk C nr. 1844. 

10/10 22 juni 1911 Verzoek van J.T. BOTTINGA, wagenmaker, te Gytsjerk om vergunning tot 
het plaatsen van een benzinemotor met 3 pk in zijn wagenmakerij te 
Gytsjerk, Giekerk C nr. 1075. 

10/11 23 augustus 1911 Verzoek van de N.V. Electriciteits Maatschappij “Electrostoom” te Rotterdam 
om vergunning tot oprichting van een oliebergplaats bij de elektrische 
centrale te Burgum, Bergum A nr. 2304. 

36 5 oktober 1911 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende mededeling 
van door de provincie te nemen maatregelen over een gezonken vaartuig in 
de Burgumer Mar op 30 september 1911. 

   
 1912 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
2/1 3 januari 1912 Verzoek van R. IJ. HULSHOFF, korenmolenaar, te Eastermar om vergunning 

tot het plaatsen van een locomobiel in een te bouwen gebouw te Eastermar, 
Oostermeer A nr. 725. Vergunning is verleend. 



2/2 11 januari 1912 Verzoek van E. ZWAAL, bakker, te Hurdegaryp om vergunning tot plaatsen 
van een benzinemotor van 3 ½ à 4 pk. in zijn bakkerij te Hurdegaryp, 
Hardegarijp A nr. 2420. Vergunning is verleend. 

2/3 17 februari 1912 Verzoek van Sijbren K. ELZINGA, smid, te Garyp om vergunning tot 
oprichting smederij te Sumar wijk 4 nr. 184, Oostermeer E nr. 1065.  

2/4 maart 1912 Verzoek van Jan POSTUMUS, fabrieksarbeider, te Jistrum om vergunning tot 
oprichting slagerij te Jistrum wijk II nr. 68, Oostermeer G nr. 1202. 

2/5 31 maart 1912 Verzoek van Bein J, VAN DIJK, fietsenmaker, te Burgum om vergunning tot 
oprichting smederij te Burgum, Bergum A nr. 1804. 

2/6 24 april 1912 Verzoek van F.W. HOGERHUIS, bakker, te Gytsjerk om vergunning tot 
plaatsen van een benzinemotor van 3 pk in zijn bakkerij te Gytsjerk wijk XI nr. 
79, Giekerk C nr. 1915. 

2/7 30 april 1912 Verzoek van Pieter DE JONG, slager, te Jistrum om vergunning tot oprichting 
slagerij te Jistrum, Oostermeer G nr. 925. 

2/8 12 juli 1912 Verzoek van de Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum “De 
Automaat” te Rotterdam om vergunning tot het plaatsen van een kluis voor 
de opslag van 240 liter benzine te Aldtsjerk, Giekerk C nr. 1901. 

2/9 14 september 1912 Verzoek van Lieuwe WALLINGA te Tytsjerk (Lytse Geast) om vergunning tot 
oprichting petroleummotor (tot polderbemaling) te Tytsjerk, Hardegarijp F nr. 
1042. 

2/10 september 1912 Verzoek van Hendrik TAMMINGA, slager, te Leeuwarden om vergunning tot 
oprichting slagerij te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 468. 

2/11 23 december 1912 Verzoek van Charles M. NIJVEEN, vleeswarenfabrikant, te Leeuwarden om 
vergunning tot oprichting vleeswarenfabriek te Garyp wijk V nr. 11 en 12, 
Bergum C nr. 1788. 

3 9 januari 1912 Opgaven betreffende de landbouw van de gemeente Tytsjerksteradiel voor 
het verslag van de toestand van de provincie over 1911.  

8 14 maart 1912 Mededeling van Alle F. KALVERBOER te Burgum dat per 14 maart zijn 
goud- en zilversmidzaak word opgeheven. 

13 1 april 1912 Mededeling van de inspecteur posterijen dat de openingstijden van het 
hulppostkantoor te Suwâld is gewijzigd. Brief burgemeester op stuk. 

24 5 juli 1912 Staat van het resultaat van de in 1910 gehouden telling betreffende het 
grondgebruik en de veestapel. 

27 12 augustus 1912 Antwoord van de stationschef te Hurdegaryp op een schrijven van B&W over 
het onderhoud van het stationsplein. Brief 11/300B&W 

28 21 augustus 1912 Verzoek van de directie Nederlandse Spoorwegen om vergunning voor de 
aanleg en gebruik van een tramspoor in de dorpsstraat te Burgum. Met 
tekening. Brief 31/321B&W 

32 7 september 1912 Mededeling van de inspecteur posterijen dat de openingstijden van de 
hulppostkantoren te Suwâld en Eastermar zijn gewijzigd. 

40 31 oktober 1912 Antwoord van inspecteur van de arbeid op een schrijven van B&W over het al 
of niet aanvragen door de zuivelfabriek te Sumarreheide van een nieuwe 
vergunning. Brief 11/428B&W.  

45 26 november 1912 Verzoek van Hendrik J. VAN DER VEEN, stoombootkapitein, te Garyp om 
aanwijzing van de lijn bedoelt bij art. 9 van het Koninklijk Besluit van 31 juli 
1880. Brief 11/484B&W. 

46 28 november 1912 Rapport van velwachter VISSER over een gezonken vaartuig in de 
Dokkumer Ie te Wyns. 

49 21 december 1912 Rapporten van veldwachters KRÖTTJE, KROL en DIJKSTRA betreffende de 
controle bij kwekerijen op kruisbessenmeeldauw. 

   
 1913 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
3 29 januari 1913 Verzoek van Gjalt H. WALDA en Klaas O. GORTER om aanbrenging van de 

lijn bedoelt bij art. 9 van het Koninklijk Besluit van 31 juli 1880 voor hun 
stoomboot “Prinses Wilhelmina”. 

4 31 januari 1913 Mededeling van de inspecteur posterijen wijziging van de openingstijden van 
het hulppostkantoor te Aldtsjerk. 



5/1 27 januari 1913 Verzoek van Dirk H. REGELING, smidknecht, te Hurdegaryp om vergunning 
tot oprichting smederij te Wyns nr. 35, Giekerk A nr. 652 (727).  

5/2 24 februari 1913 Verzoek van Pieter J. HOEKSTRA, bakker, te Ryptsjerk om vergunning tot 
vergroten van zijn bakkerij door bijbouw van een tweede oven te Ryptsjerk 
wijk X nr. 139, Hardegarijp A nr. 1619. Vergunning is verleend. 

5/3 25 maart 1913 Verzoek van Bouke J. BOONSTRA, slager, te Suwâld om vergunning tot 
oprichting slagerij te Suwâld, Hardegarijp D nr. 1595. 

5/4 30 april 1913 Verzoek van Hendricus DE VRIES, slager, te Burgum om vergunning tot 
oprichting slagerij te Sumar wijk IV nr. 41, Oostermeer E nr. 894. 

5/5 10 juli 1913 Verzoek van de N.V. “LIJEMP” te Leeuwarden om vergunning tot gedeeltelijk 
vernieuwen van de stoomzuivelfabriek te Sumar wijk IV nr. 162, Oostermeer 
E nr. 1270 (115). Vergunning is verleend. 

5/6 8 december 1913 Verzoek van H. VAN DER VELDE, bakker, te Burgum om vergunning tot 
oprichting in een bestaand pakhuis een bakkerij met een dubbele hete 
luchtoven te Burgum wijk I nr. 9, Bergum B nr. 1678. 

6 5 februari 1913 Opgaven betreffende de landbouw van de gemeente Tytsjerksteradiel voor 
het verslag van de toestand van de provincie over 1912.  

10 14 maart 1913 Verzoek van Wijbe T. DE VRIES, handelaar in veevoer, te Mûnein om 
vergunning voor het met een motorboot gebruik maken van gemeentewater. 

13 2 april 1913 Toezending van Klaas D. BOEKEMA te Wartena een nota van f 5 wegens 
hulp verlenen met zijn stoomboot bij een storm op 17 maart in de Meersloot, 
met een verklaring van 3 personen. 

26 17 mei 1913 Verzoek van Jan J. WESTRA, directeur van de N.V. “De Friesche 
Maatschappij van Vlasindustrie”te Oentsjerk om vergunning voor het bevaren 
van gemeentewater met een motorboot lang 14.90 meter, breed 2.80 meter 
en diep 1.05 meter. Brief 11/216B&W. 

27 22 mei 1913 Correspondentie over klachten enz. over VAN DER VEEN en zijn stoomboot, 
het aanwijzen van ligplaatsen aan VAN DER VEEN en aan WALDA. 

48 24 december 1913 Toezending akte van vergunning voor gebruik stoomketel, geplaatst in de 
oliefabriek van H. AALFS te Skûlenboarch. 

   
 1914 Bij de vergunningen zijn, kadastrale, tekeningen. 
3 13 januari 1914 Opgaven betreffende de landbouw van de gemeente Tytsjerksteradiel voor 

het verslag van de toestand van de provincie over 1913.  
5/1 22 januari 1914 Verzoek van IJ. BAKKER, bakker, te Burgum om vergunning tot uitbreiding 

van zijn bakkerij met een elektromotor als drijfkracht voor een meng- en 
kneedmachine te Burgum wijk I nr. 154, Bergum B nr. 2170. 

5/2 26 januari 1914 Verzoek van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek op de Burgumerdaam te 
Burgum om vergunning tot oprichting kuiperij te Burgum wijk I nr. 65, Bergum 
B nr. 2037. 

5/3 23 februari 1914 Verzoek van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek op de Burgumerdaam te 
Burgum om vergunning tot oprichting ketelhuis met schoorsteen te Burgum, 
Bergum B nr. 2308. 

5/4  Zie 5/8 
5/5 1 mei 1914 Verzoek van H. KOBUS, slager, te Garyp om vergunning tot oprichting 

slagerij te Garyp, Bergum C nr. 552. 
5/6 1 mei 1914 Verzoek van K. KUIPERS, smid, te Garyp om vergunning tot oprichting 

smederij te Garyp, Bergum C nr. 1774. 
5/7 27 mei 1914 Verzoek van J. TERPSTRA, bakker, te Jistrum om vergunning tot oprichting 

bakkerij te Jistrum wijk II nr. 67, Oostermeer G nr. 1203. 
5/8 23 juni 1914 Verzoek van Harke AALFS, fabrikant, te Skûlenboarch om vergunning tot 

vernieuwing van zijn olieslagerij door het plaatsen van een machine te 
Skûlenboarch wijk III, Oostermeer G nr. 1237. 

5/9 6 juni 1914 Verzoek van de Coöperatieve Zuivelfabriek “De Eendracht” te Garyp om 
vergunning tot uitbreiding fabriek te Garyp wijk V, Bergum C nr. 1513 en 
1652. 

5/10 7 juli 1914 Verzoek van Klaas O. GORTER, koopman, te Garyp om vergunning tot 



oprichting graanmalerij te Garyp, Bergum C nr. 1358 en 1506. 
5/11 17 november 1914 Verzoek van Bokke NIJDAM, bakker, te Eastermar om vergunning tot 

oprichting bakkerij te Eastermar wijk III nr. 24, Oostermeer A nr. 574. 
6 26 januari 1914 Schrijven van minister van waterstaat betreffende vergunning dat voor de 

waarmerking van dienstbrieven een stempel mag worden gebruikt. 
9 12 februari 1914 List van stukken betreffende de arbeidswet. Stukken niet aanwezig. 
19 29 mei 1914 Schrijven van de Rijksverzekeringsbank betreffende tijdelijke uitkering van f 

0.79 per dag aan Jelle LAVERMAN te Oentsjerk, getroffen door een ongeval 
bij het blussen van een brand te Aldtsjerk. 

25 6 juli 1914 Schrijven van de stationschef te Hurdegaryp over de verwonding van 
hulparbeider K. KRUININGA door het breken van een koppeling bij het 
aanhaken van de trein. KRUININGA is naar het ziekenhuis te Groningen 
vervoerd. 

44 21 december 1914 Schrijven van Dorpsbelangen Bergum om ondersteuning ingediende 
verzoeken aan de tramwegmaatschappij over goederen vervoer en 
vermeerdering personenvervoer. 

 
RUBRIEK 17, 18, 19/12, gemeentebestuur, gemeentehuis en gemeentewerken, periode 1893-1914. 
Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in rubriek 12. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
17, 18, 19 of 12/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
17, 18, 19 of 12/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en 
Wethouders. 

   
 1912  
2/2, 
2/3, 
2/4 

22 juli 1912 Kandidaatstelling van F.J. VAN DER WOUDE te Burgum, S.B. DOUMA te 
Burgum en A.A. VENINGA te Suwâld en B.B. NIJDAM te Eastermar. 

2/5 22 juli 1912 Kandidatenlijst en proces-verbaal bedoeld bij art. 132 van de kieswet. 
2/6 1 augustus 1912 7 proces- verbalen van de zitting van de stembureaus en 1 proces- verbaal 

van de zitting van het hoofdstembureau, waaruit blijkt dat benoemd zijn tot 
raadsleden S.B. DOUMA en F.J. VAN DER WOUDE. 

   
 1914  
3 14 september 1914 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende het horen van 

de raad over het bedrag presentiegeld leden van de raad en jaarsalarissen 
wethouders. 

6 17 oktober 1914 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende de 
presentiegelden van de raadsleden vanaf 1 januari 1915 en bepaald op f 450 
in totaal. 

8 26 oktober 1914 Woord van afscheid van de oudste wethouder REITSMA aan burgermeester 
DRIJBER bij zijn afscheid. 

9 7 december 1914 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende goedkeuring bij 
Koninklijk Besluit de verhoging van de jaarsalarissen van de wethouders tot f 
250 voor leden. 

10 9 december 1914 Mededeling van de Commissaris der Koningin benoeming bij Koninklijk 
Besluit van 2 december 1914 tot burgemeester Mr. J. LOHMAN. 

RUBRIEK 21/13, Instellingen ter voorkoming van armoede, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de 
rubriekennummering veranderd in rubriek 13.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
21 of 13/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
21 of 13/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1894  



1 26 november 1894 Reglement op de inrichting en wijze van beheer van de “Stichting op 
Toutenburg” gevestigd te Rijperkerk, gemeente Tietjerksteradeel. 

   
 1898 

rubrieknummer is 
nu 13 

 

2  Opgaven van de Coöperatieve spaar- en voorschotbank te Burgum, 
Hurdegaryp, Oentsjerk, “Trijnwouden” met schrijven van ministerie van 
waterstaat, handel en nijverheid. 

   
 1899  
1  Opgaven van de Coöperatieve spaar- en voorschotbank te Burgum, 

Hurdegaryp, Oentsjerk.. 
 
 

RUBRIEK 22/14, jacht en visserij, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering 
veranderd in rubriek 14.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
22 of 14/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
22 of 14/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1894  
4 1894 Verzoek van diverse vissers om niet over te gaan tot verpachting van de 

dichtvisserij. 
5 1894 Voorwaarden van verpachting tot het plaatsen van dichtvisserij. 
7A 
 

1894 Register van verleende vergunningen tot het plaatsen van dichtvisserijen in 
de wateren van Tytsjerksteradiel 1887. vervallen zie raadsbesluit 9 mei 1894. 

   
 1898   
7 8 oktober 1898 Schrijven van de Commissaris der Koningin betreffende tot het uitstellen van 

een nauwkeurig onderzoek naar F. RIEMERSMA n.a.v. een goedkeurend 
advies voor een jachtvergunning.  

   
 1903  
1 30 januari 1903 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 

diverse personen om buitengewone machtiging tot het afschieten van wilde 
konijnen te verlenen aan Wessel R. GALL te Rottevalle. Aanwezig zijn de 
adviezen van veldwachter KROL en VAN DER VEEN. Brief 14/23B. 

3 14 maart 1903 Verzoek van Gjalt J. WIJBENGA te Ryptsjerk e.a. om Gerrit R. SOLDAAT, 
arbeider, te Ryptsjerk te benoemen tot onbezoldigd gemeentepolitie i.v.m. de 
beveiliging van de eendenkooien.  

7 15 juni 1903 Verzoek van Pieter BLEEKER, visser, te Wyns om het besluit om geen 
vergunningen aan buitenwonende vissers te verlenen, in te trekken. Brief 
14/289B&W. 

8 30 juni 1903 Mededeling van de Commissaris der Koningin dat voor deze gemeente is 
vastgesteld het letterteken voor zeevissersvaartuigen T.D. 

9 30 juni 1903 Verzoek van Siebe VISSER e.a. te Leeuwarden om opheffing van de 
verbodsbepalingen (aan niet inwoners geen vergunning verlenen) en 
mededeling dat zij zich hebben gewend tot de minister van waterstaat, 
Handel en Nijverheid. Brief 14/287B&W. 

10 19 juli 1903 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan 
de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van Siebe VISSER te 
Leeuwarden e.a. betreffende vergunningen visserij. Brief 14/286B&W. 

11 31 juli 1903 Verzoek van Auke J. VEENSTRA e.a. te Earnewâld om het besluit in te 
trekken waarbij is bepaald dat niet inwoners geen visserijvergunning krijgen. 
Brief 14/288B&W. 



12 11 augustus 1903 Toezending ter kennisgeving van een verzoek van B. RIEMERSMA te 
Eastermar om vergunning voor visserij in De Lits en advies van de 
hoofdingenieur van de Provinciale waterstaat. Met uittreksels uit 
besluitenboek Gedeputeerde Staten betreffende verzoeken van A. DIJKSTRA 
en H. VAN DER MEER te Eastermar om ook in De Lits te mogen vissen. 

15 24 december 1903 Verzoek van Sjoerd KOOIJ te Gytsjerk om vergunning tot plaatsen 
dichtvisserij in de Bouwepet. Vergunning wordt verleend.  

   
 1904  
355, 
423, 
444, 
582, 
919, 
986 

maart - oktober 
1904 

Correspondentie betrekking hebbende op vergunning visserij voor niet 
inwoners van de gemeente als andere gemeenten dit ook gaan doen. 

   
 1905  
255 6 maart 1905 Uittreksel uit besluitenboek betreffende beschikking van de minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid op een verzoek van vissers te Leeuwarden 
betreffende vergunning voor visserij. Verzoek van de vissers kan niet worden 
ingewilligd. 

   
 1911  
7 22 juni 1911 Verzoek van het bestuur van de afdeling Earnewâld van de Nederlandse 

Heidemaatschappij, hoofdafdeling Zoetwatervisserij om te verbieden binnen 
30 meter van dichtvisserij te vissen. 

8 19 juni 1911 Lijst met stukken betreffende de kustvisserij. Alleen nr. 5, brief van de 
burgemeester van Medemblik, is nog aanwezig. 

13 4 september 1911 Verzoek van Sjoerd A. FEENSTRA, beroepsvisser, te Mûnein om een 
dichtvisserij te pachten voor 5 jaar of in de Wielshals of in de Potmarge. 

14 9 oktober 1911 Verzoek van het bestuur van de afdeling Earnewâld van de Nederlandse 
Heidemaatschappij, hoofdafdeling Zoetwatervisserij om 105 edelkarpers te 
mogen poten in gemeentewater bij Earnewâld. 

18 1 december 1911 Verzoek van gemeente Wonseradeel om mee te delen of J. SALVERDA, 
visser, te Makkum in het register van vissersvaartuigen staat beschreven. 
Brief 14/120B 1912. 

   
 1912  
4 25 mei 1912 Verzoek van het bestuur van de afdeling Leeuwarden van de Nederlandse 

Heidemaatschappij, hoofdafdeling Zoetwatervisserij om de gemeentelijke 
wateren niet te verpachten. 

7 1 augustus 1912 Verzoek van Sjoerd A. FEENSRA te Mûnein om te verpachten of te verkopen 
het recht van vissen in de Siedswiel met de hals naar de westerse Ried. Brief 
14/331B&W. 

10 27 september 1912 Verzoek van het bestuur van de Nederlandse Heidemaatschappij, 
hoofdafdeling Zoetwatervisserij om de gemeentelijke wateren niet te 
verpachten. Met memorie van toelichting. 

11 30 september 1912 Verzoek van het bestuur van de afdeling Earnewâld van de Nederlandse 
Heidemaatschappij, hoofdafdeling Zoetwatervisserij om vergunning tot het in 
oktober poten van edelkarpers in de gemeente wateren Folkertsloot, de 
Oudeweg en het Sydsdjip. 

13 4 november 1912 Verzoek van de Algemene Hengelaarsbond om de viswaters te verpachten in 
kleine percelen en op lange termijn. Met memorie van toelichting. Brief 
14/510B&W. 

15 20 december 1912 Circulaire van Gedeputeerde Staten betreffende het instellen van een 
onderzoek welk stelsel van bevissing de meeste aanbeveling verdient. 

 



 
 
 

RUBRIEK 23/15, justitie en politie, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering 
veranderd in rubriek 15. Bouwvergunningen (BV) (vanaf 1903) zijn gevoegd bij de verzameling 
bouwvergunningen. Vanaf 1909 is er voor volkshuisvesting en woningbouw een aparte rubriek: nr. 
24. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
23 of 15/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
23 of 15/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
3  Opgaven van vonnissen gedurende 1893. 
9 1893 Verzoek van G.L. VEENSTRA c.s. te Wytfean om aan de onbezoldigd 

rijksveldwachter H.J. TABAK te Harkema Opeinde opdracht te verlenen tot 
het doen van politiediensten in deze gemeente. Antwoord op het stuk. 

23 30 november 1893 Schrijven van T.STEENSMA te Jistrum betreffende het realiseren van een 
arrestantenhok te Jistrum. 

25 13 december 1893 Verzoek van de directeur postkantoor Burgum om maatregelen in het belang 
van de veiligheid. 

   
 1894  
2  Opgaven van vonnissen gedurende 1894. 
2A september 1894 Proces-verbaal van onbezoldigd rijksveldwachter Adrianus SOLIEN te Garyp 

over het bouwen van een woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 301, 
door Gauke A. SPOELSTRA in strijd met de bepalingen van het 
politiereglement. Met advies gemeentearchitect en schrijven van 
SPOELSTRA. 

5 31 januari 1894 Verzoek van officier van justitie om een schrijven over de vernielingen, 
rustverstoringen, baldadigheden in Burgum (bij verschillende huizen zijn de 
ramen ingegooid). Brief 23/40B. 

7 14 maart 1894 Toezending van J. FOLPMERS, predikant, te Earnewâld een schrijven van 
Harrit P. WESTER inhoudende bedreigingen. Met schrijven van veldwachter 
SOLIEN. 

11 21 september 1894 Rapport van veldwachter SOLIEN over 2 geschutte schapen te Sumar. 
12 25 september 1894 Verzoek van officier van justitie om inlichtingen over een klacht tegen de 

veldwachters VAN DER VEER en MENNINGA 
   
 1895  
3 15 februari 1895 Opgaven van vonnissen gedurende 1895. 
8 26 juni 1895 Schrijven van A. SONNEMA te Hurdegaryp inhoudende klachten over het 

aanwijzen van het schoolplein voor rustplaats van kermiswagens. 
12 27 juli 1895 Rapport van de wachtmeester marechaussee over een diefstal van een 

schaap van M. DE WAL te Burgum vermoedelijk door G. HOEKSTRA te 
Burgum. 

16 18 oktober 1895 Rapporten van veldwachter KROL te Eastermar over de zelfmoord door 
ophanging van Hartman HARTMAN, rijtuigenmaker te Eastermar. 

20 9 december 1895 Verzoek van hoofdcommissaris van politie te Rotterdam om inlichtingen op 
een schrijven van Trijntje KROL, vrouw van M.G. HIEMSTRA, te Aldtsjerk 
over een moord in Rotterdam. 

   
 1896  
3 13 januari 1896 Verzoek van Klaas P. KLOOSTERMAN te Burgum om ontheven te worden 

van de functies van onbezoldigd rijksveldwachter en dienaar van politie. Zijn 
verzoek wordt ingewilligd. 

8 13 februari 1896 Schrijven van veldwachter KROL te Eastermar, dat het wenselijk is dat de 



schutstal van G. ATSMA over gaat naar anderen. 
11 3 maart 1896 Opgaven van vonnissen gedurende 1896. 
14 22 mei 1896 Rapport van veldwachter MIDDELVELD te Eastermar over een op 

Sumarreheide gebouwd woonhuisje door Pieter T. KLOOSTERMA in strijd 
met de politiewet. Bevel tot wegruiming, huisje staat op grond van de 
armvoogdij. 

15 1 juni 1896 Schrijven van de Commissaris der Koningin over de commissie van 
onbezoldigd rijksveldwachter A. SOLIEN.  

16 10 juni 1896 Verzoek van Pieter T. KLOOSTERMAN te Sumarreheide om ontheffing van 
verbodsbepalingen van het politiereglement betreffende het bouwen van 
woningen. Verzoek wordt afgewezen. 

20 29 juli 1896 Verzoek van Douwe H. KROL c.s. te Sumar om de nieuwe veldwachter voor 
Garyp enz. als standplaats aan te wijzen Sumar. Niet ingewilligd. 

23 27 augustus 1896 Lastgeving van B&W aan Jan F. VAN DER WAL te Sumar tot het afbreken 
van een gebouwde woning. Met proces-verbaal. 

24 31 augustus 1896 Rapport van in strijd met de bouwverordening door S.S. DIJKSTRA en R.M. 
DE VRIES gebouwde woningen te Sumarreheide. Woningen worden 
afgebroken. 

26 27 oktober 1896 Verzoek van S. DIJKSTRA te Sumar om ontheffing van verbodsbepaling 
politiereglement betreffende bouwen van woonhuizen. 

28 31 december 1896 Verzoek van Lammert O. KOSTER te Jistrum om met 1 januari 1897 eervol 
ontslag als onbezoldigd dienaar van politie. Wordt verleend. 

   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 15 

 

2 28 januari 1897 Rapport van veldwachter KROL van het vinden van het lijk van Pieter 
PRAAMSTRA overleden aan de gevolgen van verbranding. 

6 29 april 1897 Proces-verbaal en relaas van onbezoldigd rijksveldwachter Jelle TERLUIN 
inhoudende bevel aan S. DE JAGER tot afbreken woning aan de 
Suwâldsterdyk onder Hurdegaryp. 

10 30 juli 1897 Schrijven van de burgemeester betreffende aanhouding en overbrenging naar 
Amsterdam van de minderjarige Piet HOFFSCHLAG. 

17 13 november 1897 Rapport van gemeentelijk veldwachter COUPERUS betreffende een in strijd 
met de bouwverordening gebouwde woning door Wieger IEDEMA te 
Sumarreheide. De woning is afgebroken. 

18 10 december 1897 Verzoek van D.G. BENEDICTUS c.s. te Rottevalle aan de Commissaris der 
Koningin om een marechaussee te zenden om hun landen te beschermen 
tegen diefstal en vernielingen. Brief 15/214B en 15/219B. 

   
 1898  
1 11 januari 1898 Schrijven van H. PEL te Burgum inhoudende klachten over baldadigheid en 

verzoek om een politie te vestigen in de directe nabijheid van zijn woning. 
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken aanwezig. Brief 15/144B. 

2 29 januari 1898 Verzoek van generaal-majoor Algemeen Toezicht Wapen Marechaussee om 
inlichtingen over de milicien (soldaat) Dirk SCHUITE wegens zijn verzoek om 
overplaatsing bij de marechaussee. 

3 8 februari 1898 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad over een 
verzoek van de commissie van de particuliere naai- en breischool te Jistrum, 
houdende verzoek om maatregelen te willen nemen ter beteugeling van 
vernielingen van het jachtveld onder Jistrum en bescherming van het wild. 

6 24 februari 1898 Schrijven van ministerie van justitie over intrekking van de commissie als 
onbezoldigd rijksveldwachter aan Willem IESTRA te Jistrum. Brief 15/66B. 

7 3 mei 1898 Opgaven van vonnissen gedurende 1897. 
7a 31 mei 1898 Mededeling van de Commissaris der Koningin betreffende de intrekking van 

de aanstelling als onbezoldigd rijksveldwachter van H. MENNENGA. Brief 
15/120B. 



9 10 juni 1898 Verzoek van de directeur rijksinrichting voor vrouwen om de vaderlijke 
goedkeuring dat Akke J. VAN DER HEIDE wordt opgenomen in het gesticht 
“Veldzicht”. 

10  1898 – 1900 Correspondentie m.b.t. een loslopend lichtbruin paard dat later van Theunis 
E. WESTERHOF, paardenkoopman, te Suwâld blijkt te zijn. Brief 15/94B 
1900. 

12 6 juli 1898 Rapport van de gemeentearchitect over een bouwvallig huis eigen aan en 
bewoond door Petrus A. DE BOER te Sumar. 

13 6 juli 1898 Mededeling van veldwachter COUPERUS van een gevonden horloge. 
15 26 juli 1898 Rapport van veldwachter ZIGTEMA over onveiligheid van telefoonpalen aan 

de bermen van de weg. Brief 15/153B. 
16 11 augustus 1898 Verzoek van kapitein VAN WIJK te Hardewijk om arrestatie en opzending van 

Klaas J. VAN DER WAL. Antwoord op stuk. 
17 16 augustus 1898 Mededeling van de Commissaris der Koningin dat op 10 augustus een 

aanstelling van onbezoldigd rijksveldwachter is uitgereikt aan P. CARELSE. 
18 22 augustus 1898 Relaas van veldwachter ZIGTEMA van uitreiking aan Albert MOOIWEER, 

kastelein, te Sumar van een brief van burgemeester betreffende een 
openbare vergadering, met sprekers G.L. VAN DER ZWAAG en T. DE 
JONG, waarvoor MOOIWEER geen vergunning heeft aangevraagd. 

19 22 augustus 1898 Rapport van veldwachter ZIGTEMA van een propagandaoptocht van G.L 
VAN DER ZWAAG te Burgum en Sumar. 

24 10 september 1898 Schrijven van H. PEL te Burgum inhoudende klachten over baldadigheid en 
verzoek om een politie te vestigen in de directe nabijheid van zijn woning. 
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken aanwezig. Brief 15/194B. 

25 14 september 1898 Schrijven van de officier van justitie betreffende openbare vergadering van 28 
augustus te Gytsjerk gehouden vanwege de sociaaldemocratische partij, 
waar als sprekers zijn opgetreden de sociaaldemocraten P.J. TROELSTRA 
en VAN DER ZWAAG en het niet bijwonen Van die vergadering van de 
rijksveldwachter J. KLEEFSTRA. Brief 15/232B. 

26 18 oktober 1898 Schrijven van de burgemeester van Leeuwarden inhoudende antwoord op 
een brief van burgemeester van Tytsjerksteradiel waarin verzoek om 
inlichtingen over Tjitze WIELINGA i.v.m. voordracht tot onbezoldigd 
rijksveldwachter. Brief 15/199B. 

29 24 november 1898 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over de toestand 
van de arrestantenlokalen. Brief 15/241B. 

30 24 november 1898 Correspondentie betreffende de voordracht en benoeming van de 
gemeentearchitect Sjoerd H. VEENSTRA te Burgum tot onbezoldigd 
rijksveldwachter. Brief 15/240B en 15/246B. 

31 26 december 1898 Mededeling van de Commissaris der Koningin dat is ingetrokken de 
aanstelling van onbezoldigd rijksveldwachter van A. TIEKSTRA te Sumar. 

   
 1899  
2 9 januari 1899 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad over een 

verzameling stukken betreffende de weigering om transporten van zwervende 
kinderen die in deze gemeente wonen over te nemen. Brief 15/7B en 15/30B. 

5 10 februari 1899 Verzoek van Jan K. ATEMA, koopman, te Burgum om aanwijzing rooilijn 
bouwen huis te Burgum, Bergum B nr. 1438. 

6 10 februari 1899 Verzoek van Jacob ROOD, goud- en zilversmidsknecht, te Burgum om 
aanwijzing rooilijn bouwen huis te Bergum, Bergum B nr. 1438. 

8 6 maart 1899 Vragenlijst van de hoofdcommissaris politie te Rotterdam. 
9 22 maart 1899 Verzoek van Fokke S. GALSTRA te Rottevalle om aanwijzing rooilijn bouwen 

huis te Rottevalle, Oostermeer B nr. 615. Met tekening. 
10 6 april 1899 Inventaris van de goederen van Sietsche G. LINDEBOOM te Tytsjerk in 

bewaring gegeven aan Bauke P. VAN DER PLOEG te Tytsjerk. 
11 2 mei 1899 Staat van vonnissen in strafzaken van de ambtenaar van het O.M. te 

Leeuwarden. (Lijst van 28 veroordelingen). 
12 2 mei 1899 Staat van vonnissen in strafzaken van het O.M. te Harlingen. (Eén persoon: 



Sape VAN DER WOUDE, schipper, te Eastermar). 
16 9 juni 1899 Verzoek van de Tjam R. DE WAL te Earnewâld om vergunning voor het 

bouwen van een houten hooiberg met riet te dekken. Brief 15/230B&W. 
17 30 juni 1899 Schrijven van veldwachter COUPERUS dat Hijle DIJKSTRA te Aldtsjerk een 

hooiberg heeft gebouwd welke brandgevaar oplevert voor naastgelegen 
percelen. (gedeponeerd in portefeuille) 

19 1 juli 1899 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om bericht enz. op verzoek 
aan de minister van justitie van Hendrik H. PEL te Burgum betreffende 
vernielingen enz. 

22 20 juli 1899 Rapport van gemeentearchitect over een houten koker op de schoorsteen 
van de bakkerij van W. HOGERHUIS te Aldtsjerk welke brandgevaar 
oplevert. Brief 15/131B. 

25 20 september 1899 Schrijven van A.V. te Earnewâld betreffende klachten over baldadigheid enz. 
van jongens, de veiligheid van personen en goederen komen in gevaar. 

26 25 oktober 1899 Schrijven van de gemeentearchitect betreffende aanwijzing rooilijn voor het 
bouwen van een huis door K. DILLEMA, timmerman te Hurdegaryp, 
Hardegarijp A nr. 2308. 

28 28 november 1899 Schrijven van het hoofd van de school te Suwâld over vernietiging van glas in 
de ramen van de openbare lagere school.  

31 14 december 1899 Verzoek van de officier van justitie te Heerenveen om inlichtingen over Jouke 
EENLING te Eastermar. (aanwezig schrijven veldwachter KROL). 

   
 1900  
3 24 januari 1900 Rapport van veldwachter TERLUIN over de mishandeling van een hond door 

Sijtze J. VAN DER MEULEN te Hurdegaryp. 
6 20 maart 1900 Verzoek van Sj. HOEKSTRA, timmerman, te Wirdum om aanwijzing van de 

rooilijn voor een te bouwen huis, Giekerk A nr. 689. Met kaartje. 
7 27 maart 1900 Schrijven van de gemeentearchitect betreffende aanwijzing rooilijn te bouwen 

huis door Tjibbe SPOELSTRA te Garyp, Bergum C nr. 1505. 
8 30 maart 1900 Schrijven van de gemeentearchitect betreffende aanwijzing rooilijn te bouwen 

huis te Garyp door Jentje HOEKSTRA te Deersum, Bergum C nr. 1558. 
10 3 mei 1900 Staat van vonnissen in strafzaken van de ambtenaar van het O.M. te Sneek. 

Veroordeling van Sape VAN DER WOUDE te Eastermar, drankwet. 
11 5 mei 1900 Staat van vonnissen in strafzaken van de ambtenaar van het O.M. te 

Leeuwarden. (Lijst van 20 veroordelingen). 
16 23 juni 1900 Verzoek van de inspecteur rijksveldwachter te Leeuwarden om bericht en 

raad over een verplaatsing van de rijksveldwachter van Eastermar naar 
Sumar dat n.a.v. een verzoek aan de minister van justitie van inwoners te 
Sumar om dat dorp aan te wijzen als standplaats van de rijksveldwachter. 
Brief 1591B. 

17 23 juni 1900 Verzoek van de rijksveldwachter RIENKSMA te Eastermar om inlichtingen 
over het opbrengen van een varkentje waar de eigenaar niet van bekend is. 
Brief 15/90B. 

21 6 juli 1900 Verzoek van de officier van justitie om bericht enz. over een schrijven van 
wed. L. HOUWINK te Sumar betreffende klachten tegen veldwachter 
ZIGTEMA. Aanwezig rapport veldwachter ZIGTEMA. 

23 13 juli 1900 Proces-verbaal van veldwachters VAN DER VEER en ZIGTEMA van verkoop 
van een onbeheerde kar en hond. 

24 25 juli 1900 Toezending ter kennisgeving van een schrijven van de minister van justitie 
over de opsporing van Petronella B. W. INKLAAR echtgenote van Dr. B.L. 
KROON gevonnist in Nederlands India betreffende overtreding reglement 
opiumpacht. 

25 10 augustus 1900 Verzoek van de officier van justitie om inlichtingen over Sijtze J. DIJKSTRA te 
Sumarreheide i.v.m. brandstichting. Brief 15/117B. 

30 15 december 1900 Mededeling van de burgemeester van Achtkarspelen van gevonden goederen 
bij het voormalig tolhek onder Jistrum, vermoedelijk gestolen. 

   



 1901  
1 7 januari 1901 Verzoek van de brigade commandant om bericht enz. over het al of niet 

continueren van de commissie van onbezoldigd rijksveldwachter verleend 
aan D. SCHUITE, vroeger agent van politie te Leeuwarden nu 
gemeenteveldwachter van Tytsjerksteradiel. De continuatie hoeft niet door te 
gaan. 

2 7 februari 1901 Rapport van veldwachter VAN DER LEEST te Kootstertille en DIJKSTRA te 
Harkema Opeinde over het bijten van schapen door kwade honden van Libbe 
BOUMA en Johannes HENSTRA te Eastermar. 

4 1 april 1901 Rapport over mishandeling van Doede VAN DER WERF, zoon van J. VAN 
DER WERF scheepstimmerman, te Sumar door J. FORMSMA.  

5 2 april 1901 Mededeling van de minister van justitie dat met 12 mei a.s. op verzoek eervol 
ontslagen is rijksveldwachter (brigadier) C. BARSKÉ te Burgum. 

7 18 april 1901 Rapport van veldwachter SCHUITE over de kwade hond van E. BOONSTRA, 
veehouder, te Burgum. 

8 20 april 1901 Mededeling van de minister van justitie dat per 1 juni wordt verplaatst naar 
Burgum brigadier rijksveldwachter M. ENNEN te Vledder. 

9 30 april 1901 Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van Sumar om 
maatregelen te nemen tegen loslopend pluimvee op het kerkhof. 

11 31 mei 1901 Klacht van S. DUPARE Azn. te Leeuwarden over het aanhitsen van honden 
tegen fietsers. Met proces-verbaal. 

14 19 juni 1901 Verzoek van de politie commissaris te den Haag om aan Simon TOLSMA te 
Eastermar mee te delen dat zijn broer Hilke Kornelis zelfmoord heeft 
gepleegd. 

18 30 september 1901 Terugzendende door de kolonel commandant eerste regiment veldartillerie 
een proces-verbaal contra milicien (soldaat) Catrinus J. VOS. Brief 15/169B. 

19  4 november 1901 Schrijven over diefstallen en stroperijen te Eastermar. Brief 15/181B. 
   
 1902  
7 25 april 1902 Proces-verbaal van rijksveldwachter KLEEFSTRA van een gevonden lijk, bij 

de Schanserbrug onder Ryptsjerk, herkend als dat van Tetje DE JONG, 
dienstbode, te Leeuwarden. Oud 25 jaar. 

10 14 mei 1902 Verzoek van de minister van justitie om inlichtingen over Wolter S. 
VEENSTRA te Burgum i.v.m. zijn verzoek aan de Koningin om gratie van 
straf hem opgelegd wegens overtreding van de leerplicht. Aanwezig rapport 
van veldwachter DIJKSTRA. Brief 15/87B. 

11 14 mei 1902 Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Earnewâld 
over het loslopend pluimvee op het kerkhof.  

12 29 mei 1902 Transportorder van de commissaris van politie te Leeuwarden betreffende 
afdragen van 2 minderjarige kinderen aan de vader Hendrik W. BLOEMHOF. 

14 16 juli 1902 Schrijven van de commissaris van politie te Haarlem betreffende 
overbrenging van Akke VAN DER HEIDE aan haar vader Jacobus VAN DER 
HEIDE te Sumarreheide. 

18 12 augustus 1902 Schrijven van H. PRINS, predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente 
te Eastermar, betreffende klachten over de bescherming en bewaking van 
eigendommen. Zie ook nr. 26. 

20 26 augustus 1902 Verzoek van de officier van justitie om bericht enz. op een verzoek aan de 
Koningin van Gerrit J. VAN DEN WAL te Sumarreheide, gedetineerd in de 
strafgevangenis te Haarlem om gratie van straf. Aanwezig schrijven van het 
armbestuur Sumar. Brief 15/120B. 

22 30 augustus 1902 Verzoek van de officier van justitie om bericht enz. op een verzoek aan de 
Koningin van Klaas S. DE JONG te Jistrum, gedetineerd in de 
rijkswerkinrichting te Veenhuizen om gratie van straf. Aanwezig schrijven van 
Klaas S. DE JONG. Brief 15/121B. 

23 3 september 1902 Rapport van veldwachter SIJTEMA over J. DEELSTRA te Lytse Geast. 
26 27 september 1902 Verzoek van de officier van justitie om bericht, zegge ter kennisneming 

toezending van een schrijven van H. PRINS te Eastermar, betreffende 



veiligheid. Zie ook nr. 18. 
28 21 oktober 1902 Bewijs van ontslag uit de strafgevangenis te Haarlem van Gerrit J. VAN DER 

WAL te Sumarreheide. 
   
 1903 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen 
3 5 februari 1903 Verzoek van B. BENTVELT te Burgum om vergunning voor het bouwen van 

een woning. BV 
4 26 februari 1903 Verzoek van E.D. ALGRA te Garyp om vergunning voor het bouwen van een 

woning, Bergum D nr. 1029. BV/1, 2 
5 26 februari 1903 Verzoek van H.J. DE HAAN te Garyp om vergunning voor het bouwen van 

een woning, Bergum D nr. 1029. BV/11 
7 2 maart 1903 Verzoek van H.S. KIJLSTRA te Eastermar om vergunning voor het bouwen 

van een woning, Oostermeer A nr. 580. BV/24 
8 2 maart 1903 Verzoek van K.S. HAZENBERG te Eastermar om vergunning voor het 

bouwen van een woning, Oostermeer A nr. 487. BV/13 
9 3 maart 1903 Verzoek van K.R. WIJMA te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 

een woning, Oostermeer H nr. 510. BV/47 
10 3 maart 1903 Verzoek van wed. J. VAN DER ZWAAG te Burgum om vergunning voor het 

bouwen van een woning, Bergum B nr. 1435. BV/48 
11 3 maart 1903 Concept voorwaarden van aan woningen te stellen eisen. 
12 3 maart 1903 Antwoord van de officier van justitie op een brief van 31 december 1902 over 

strafvervolging van S.S. DE JONG en S. VAN DER VEEN.  
12A 31 maart 1903 Rapport van de gemeentearchitect over de bouw van een hok door D. 

POSTMA te Burgum, gedeeltelijk op gemeente grond. Brief 15/129B&W. 
13 21 april 1903 Rapport van de gemeentearchitect inhoudende voorstel tot onbewoonbaar 

verklaren van het huis te Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 1596, 
wijk 1 nr. 597a eigendom van Tjipke NICOLAI. Huis is onbewoonbaar. 

15 29 april 1903 Stukken met lijst betreffende bewaking spoorwegstations i.v.m. eventuele 
staking personeel. 

17 11 mei 1903 Rapport van de gemeentearchitect over een bouwvallige woning te 
Eastermar, Oostermeer A nr. 26 eigendom van Jelle A. VAN DER MEULEN. 

18 19 mei 1903 Verzoek van de Commissaris der Koningin om opgave van het juiste bedrag 
van wat besteed is of nog moet worden besteed voor buitengewone 
politiemaatregelen voor de bewaking van spoorwegstations. 

19 8 juni 1903 Verzoek van de ambtenaar van het O.M. te Leeuwarden om een tweetal 
verklaringen waaruit blijkt dat geen vergunningen zijn verleend als bedoeld bij 
art. 4g en 4k van het politiereglement. 

20 10 juni 1903 Schrijven van de gezondheidscommissie waarbij in overweging wordt 
gegeven tot onbewoonbaar verklaring van 2 woningen. De woningen zijn te 
Garyp, Bergum C nr. 1113 bewoond door Cornelis PAULUSMA arbeider, 
eigendom van Jan A. KOOISTRA en te Sumarreheide, Bergum E nr. 491 
bewoond door wed. J.K. DE JONG en Romke DE VRIES koopman, 
eigendom van de armvoogdij Sumar. Brief 15/295B&W en 15/370B&W. 

21 8 juli 1903 Verzoek van Bouke DE BOER te Earnewâld om vergunning voor het bouwen 
van een schiphuis. 

24 19 juli 1903 Schrijven van Jan J. VALK te Warten over zijn zoontje Jacob die een biljet 
van f 10 had gevonden op de jaarmarkt die door agenten zijn afgenomen. 

27 12 september 1903 Stukken over buitengewone surveillance op diefstallen enz. Jistrum en 
Eastermar. Brief 15/187B en 15/192B. 

28 15 september 1903 Verzoek van Klaas W. VEENSTRA te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Bergum B nr. 730. BV/42 

32 22 november 1903 Rapport van de gemeentearchitect inhoudende ongunstig advies over de 
woning in gebruik bij Frans T. VAN DER HEIDE te Bergumerheide 
(Noardburgum), Bergum A nr. 1755, eigendom van Pieter B. BOONSTRA. De 
woning wordt onbewoonbaar verklaard. Brief 15/433B&W en 15/257B. 

33 22 november 1903 Rapport van onbezoldigd rijksveldwachter VAN DER VEEN over de weigering 
van Kornelis PAULUSMA te Garyp om het bord “onbewoonbaar verklaarde 



woning” aan de woning aan te slaan.  
   
 1904 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen 
42, 
345 

14 januari 1904 Verzoek van R.A. VELTMAN te Eastermar om vergunning tot het verbouwen 
van een woning, Oostermeer A nr. 63. BV 

56, 
105 

19 januari 1904 Verzoek van Wijbren J. HOEKSTRA te Aldtsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning en sloot dempen, Giekerk D nr. 602. BV 

80, 
119 

28 januari 1904 Verzoek van R.F. VAN DER WAL te Aldtsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Giekerk C nr. 999. BV 

81, 
107 

28 januari 1904 Verzoek van Andries H. FEENSTRA te Mûnein om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Giekerk D nr. 620. BV 

101, 
173 

3 februari 1904 Verzoek van B.R. DE JONG om vergunning voor het bouwen van een 
woning, Giekerk C nr. 1719. BV 

111, 
112 

4 februari 1904 Verzoek van J.D. VAN DER MEER te Gytsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning aan de Canterlandseweg te Gytsjerk, Giekerk C nr. 
1246. BV 

117, 
174 

4 februari 1904 Verzoek van Hijlke F. VISSER te Gytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Gytsjerk, Giekerk C nr. 1864. BV 

137, 
155 

10 februari 1904 Verzoek van S. DOKTER te Koten om vergunning voor het bouwen van een 
woning en uitreeddam aan de weg naar de Lytse Geast onder Tytsjerk, 
Hardegarijp F nr. 219. BV 

146, 
156 

13 februari 1904 Verzoek van D. IJSSELSTEIN te Hurdegaryp om vergunning voor het 
bouwen van een woning aan de Langedijk onder Hurdegaryp, Hardegarijp B 
nr. 734. BV 

152 15 februari 1904 Verzoek van Jan P. KINGMA te Burgum om vergunning tot het verbouwen 
van een woning aan de Zomerweg, Hardegarijp B nr. 837. BV 

153 15 februari 1904 Verzoek van Sijmen A. HOEKSTRA te Ryptsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Hardegarijp A nr. 2319. BV 

154 15 februari 1904 Verzoek van Wierd S. HOOGSTINS te Garyp om vergunning voor het 
bouwen van een woning aan de Tramweg, Oostermeer E nr. 1104. BV 

176 15 februari 1904 Verslag van wat met betrekking tot verbetering van de volkshuisvesting is 
verricht van 1 augustus 1902 tot 31 december 1903 

426 25 februari 1904 Register n.a.v. het onderzoek van de burgemeester of de persoon aan wie de 
vergunning is verleend voor het bouwen/verbouwen van woningen aan de 
vergunningsvoorwaarden voldaan. Brief 15/78B&W.  

180 20 februari 1904 Verzoek van W.J. BIERUMA OOSTING te Leeuwarden om vergunning voor 
het bouwen van een woning, Giekerk B nr. 254. BV 

181 20 februari 1904 Verzoek van M.H. KOOTSTRA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Hardegarijp A nr. 1885. BV 

187, 
223 

24 februari 1904 Verzoek van S.L. STELWAGEN te Suwâld om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Hardegarijp D nr. 1533. BV 

201, 
271 

27 februari 1904 Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Gytsjerk om 
vergunning voor het bouwen van 3 dubbele woningen in de Gytsjerkerhoeke, 
Giekerk C nr. 1567 en 1568. BV 

202, 
234 

27 februari 1904 Verzoek van P.J. RIEDSTRA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 1978. BV 

205, 
239 

29 februari 1904 Verzoek van de diaconie Hervormde Gemeente te Eastermar om vergunning 
tot het vergroten van een woning bewoond door Ids VAN DER PLOEG te 
Eastermar. BV 

233, 
275 

4 maart 1904 Verzoek van W.S. STENEKES te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Bergum A nr. 2234. BV 

258, 
276 

8 maart 1904 Verzoek van P.S. GOSLINGA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Hardegarijp A nr. 2409. BV 

259, 
273 

8 maart 1904 Verzoek van H.J. HOEKSTRA te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een arbeiderswoning, Oostermeer E nr. 780. BV 

260, 
270 

8 maart 1904 Verzoek van H. BOSGRA Jzn. te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Bergum B nr. 2095. BV 



266, 
272 

9 maart 1904 Verzoek van D.H. SCHEFFER te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Hardegarijp A nr. 2192. BV 

277 11 maart 1904 Verzoek van J.O. WIELENGA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Hardegarijp A nr. 2286. BV 

278 11 maart 1904 Verzoek van P.D. VAN DER MEER te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning en tot overgang over de berm van de weg, Giekerk 
E nr. 1129. BV 

287, 
348 

14 maart 1904 Verzoek van P.J. HOEKSTRA te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een woning, Oostermeer E nr. 867 en 868 (1032). BV 

299, 
346 

16 maart 1904 Verzoek van Hendrik A. BOONSTRA te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning aan de sintelweg Gytsjerk - Mûnein, Giekerk E nr. 
1654. BV 

300, 
349 

16 maart 1904 Verzoek van Lammert W. DE VRIES te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning aan de Straatweg – hoek Douwelaan, Giekerk E nr. 
1396. BV 

319, 
347 

20 maart 1904 Verzoek van wed. R.L. VAN DER KOOI te Ryptsjerk om vergunning tot het 
verbouwen van een woning, Hardegarijp A nr. 1640. BV 

322, 
344 

22 maart 1904 Verzoek van H. BEETSMA te Burgum om vergunning tot het verbouwen van 
een huis en het bouwen van een bakkersoven, Bergum B nr. 1805. BV 

341 26 maart 1904 Verzoek van F.J. BOONSTRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Sumar, Oostermeer E nr. 1056. BV 

342 26 maart 1904 Verzoek van P.L. LAMBARTS te Jistrum om vergunning voor het bouwen van 
een woning, Oostermeer G nr. 129. BV 

352 26 maart 1904 Verzoek van N.L. HOUWINK te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een woning en het leggen van een dam op Lânsbuorren onder Eastermar, 
Oostermeer D nr. 724. BV 

370 29 maart 1904 Verzoek van S.W. VAN DER BERG te Ryptsjerk om vergunning tot het 
verbouwen van een woning, Hardegarijp A nr. 1935. BV 

375, 
376 

30 maart 1904 Verzoek van L.J. SIETSMA te Rottevalle om opsporing van Tjibbe SIETSMA, 
41 jaar en geestelijk gekrenkt, na verdwijning afgelopen zaterdag. Brief 
15/83B. 

377, 
433 

31 maart 1904 Verzoek van H.J. KOBUS te Garyp om vergunning tot het verbouwen van een 
woning te Garyp, Bergum C nr. 1629. BV 

378, 
434 

31 maart 1904 Verzoek van Oeble DIJKSTRA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Tytsjerk, Hardegarijp D nr. 698. BV 

381, 
435 

1 april 1904 Verzoek van Mr. Jan J. KUIPERS te Utrecht om vergunning tot verbouw van 
een boerenplaats te Jistrum, Oostermeer G nr. 59. BV 

421, 
430 

14 april 1904 Verzoek van R.T. WIJMENGA te Garyp om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Garyp, Bergum C nr. 470. BV 

422, 
431 

14 april 1904 Verzoek van A. en IJ. HAANSTRA te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Burgum, Bergum C nr. 2177. BV 

436 16 april 1904 Verzoek van Doede J. MEIJER te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning en het leggen van een dam, Bergum B nr. 1801.. BV 

447, 
478 

19 april 1904 Verzoek van Gosse P. VAN DER VEEN te Tytsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning en het dempen van een sloot aan de Straatweg naar 
Lytse Geast, Hardegarijp A nr. 1978. BV 

482 28 april 1904 Verzoek van P.M. VRIES te Koten om vergunning tot het verbouwen van een 
woning te Jistrum, Oostermeer G nr. 297. BV 

559 25 mei 1904 Rapport van veldwachter DIJKSTRA over de drenkeling Hendrik FABER te 
Burgum. 

571 28 mei 1904 Verzoek van Klaas D. VAN DER MEER te Aldtsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Aldtsjerk, Giekerk B nr. 569. BV 

572 28 mei 1904 Verzoek van Romke J. DE VRIES te Garyp om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Garyp, Bergum C nr. 1525. BV 

583, 
623 

31 mei 1904 Verzoek van W.R. VAN DER KOOI te Ryptsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Ryptsjerk, Hardegarijp A nr. 2404. BV 

588, 1 juni 1904 Verzoek van armbestuur Jistrum om vergunning voor het bouwen van een 



622 woning, Oostermeer G nr. 845. BV 
627 10 juni 1904 Verzoek van K. VLIEGER te Burgum om vergunning voor het bouwen van 

een woning te Burgum, Bergum B nr. 1700. BV 
637, 
675 

13 juni 1904 Verzoek van A. MOOIWEER te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Sumar, Oostermeer E nr. 216. BV 

645 14 juni 1904 Rapport van de gemeentearchitect over een hooiberg welke gebouwd is in 
strijd met de bepalingen van de verordening van 2 september 1902. 

684, 
696 

29 juni 1904 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen over Sijtze 
J. DIJKSTRA te Sumarreheide i.v.m. een aanvraag om vervroegd ontslag 
voor zijn zoon. Brief 15/156B en 15/163B. Zie ook: nr. 25 1900. 

713, 
728 

4 juli 1904 Verzoek aan de officier van justitie om aanvulling van een verzoek van het 
strafvonnis enz. waarbij Pieter G. BROUWER te Bergumerheide 
(Noardburgum) is veroordeeld. Brief 15/155B, 15/164B en 15/174B 

810, 
811, 
827A 

10 augustus 1904 Verzoek van de officier van justitie om inlichtingen over Harmen DIJKSTRA 
die terecht heeft gestaan voor diefstal. Brief 15/194B. 

828, 
874 

24 augustus 1904 Verzoek van J.M. DIJKSTRA te Garyp om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Garyp. BV 

875, 
901 

6 september 1904 Verzoek van J.G. NICOLAI te Twijzel om vergunning voor het bouwen van 
een woning op de Burgumerdaam, Oostermeer E nr. 804. BV  

878, 
900 

6 september 1904 Verzoek van Harmen VAN DER MEER te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Burgum, Bergum B nr. 358. BV 

940 28 september 1904 Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende advies over aanbouw 
woning te Burgum, Bergum B nr. 622. BV 

941, 
942 

28 september 1904 Verzoek van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Bergumerheide 
(Noardburgum) om vergunning voor het bouwen van een catechisatielokaal te 
Bergumerheide (Noardburgum). BV 

947, 
1042 

28 september 1904 Rapport van veldwachter SCHUITE over verblijf te Burgum van 35 zigeuners. 
Brief 15/225B. 

951, 
974 

30 september 1904 Verzoek van het bestuur van de Bijzondere school te Feanwâldsterwâl om 
vergunning tot het verbouwen van de onderwijzerwoning. BV 

981, 
999 

10 oktober 1904 Verzoek van H.F. PEBESMA te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Sumar. BV 

987, 
1041, 
1257 

11 oktober 1904 Mededeling van de gezondheidscommissie dat de woning, Giekerk E nr. 
1047, te Gytsjerk bewoond door Ritske IJ. LIEZINGA een waar pesthol is en 
in overweging gevende de woningwet art. 14 lid 2 toe te passen. Brief 
15/390B&W, 15/402B&W, 15/403B&W, 15/404B&W en 15/442B&W. BV 

1013 20 oktober 1904 Verzoek van het bestuur van de vereniging “Uw Koninkrijk Kome” te Burgum 
om vergunning voor het bouwen van een gebouw voor de openbare 
godsdienst met woning, Bergum B nr. 2144. BV 

1053 2 november 1904 Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende advies over de bouw van 
een nieuw postkantoor met directeurswoning te Burgum. Met plattegrond 
postkantoor. Brief 15/418B&W. BV 

1174, 
1178 

11 november 1904 Verzoek van T. HILLEBRAND te Leeuwarden om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Garyp aan de Straatweg nabij en tegenover de 
Bijzondere school. BV 

1183 14 november 1904 Schrijven van de burgemeester van Leeuwarderadeel betreffende opsporing 
van Juliana POELSMA te Huizum. 

1190, 
1214 

16 november 1904 Verzoek van A.K. VAN DER BERG te Garyp om vergunning voor het bouwen 
van een woning te bestemmen als gebouw. BV 

1200, 
1241 

19 november 1904 Verzoek van Otte TJEPKEMA te Tytsjerk om vergunning voor de bouw van 
een woning en leggen van een dam te Lytse Geast, Bergum C nr. 2177. BV 

1219, 
1242 

26 november 1904 Verzoek van W.J. SIKMA Jzn. te Gytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning. BV 

1226, 
1243 

28 november 1904 Verzoek van W.K. HOEKSTRA te Feanwâlden om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Bergum A nr. 1564. BV 

1254 6 december 1904 Schrijven van de gezondheidscommissie betreffende de ongeschiktheid voor 



bewoning van de woningen te Hurdegaryp nrs. 41-44 eigendom van het 
armbestuur ( De Lange Jammer). BV 

1297, 
1331 

21 december 1904 Verzoek van wed. J. KOOISTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het 
bouwen van 3 woningen aan de oude weg te Hurdegaryp. BV 

1306, 
1332 

23 december 1904 Verzoek van A.G. DIJKSTRA te Burgum om vergunning tot het ver- en 
aanbouwen van een woning te Burgum, Bergum B nr. 420. BV 

1321, 
45/05 

30 december 1904 Verzoek van S.B. SIKMA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een boerenwoning aan de straatweg Oentsjerk – Aldtsjerk. BV 

1332A 31 december 1904 Verzoek van G. HUITEMA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning. Met advies van de gemeentearchitect. BV 

1339, 
44/05 

31 december 1904 Verzoek van wed. M.A. DE BOER te Eastermar om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Eastermar. BV 

   
 1905 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen 
48 1 januari 1905 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 

gemeente. 
33, 43 10 januari 1905 Verzoek van T.H. VAN DER WAL te Eastermar om vergunning voor het 

bouwen van een woning te Eastermar, Oostermeer A nr. 499. BV 
53 14 januari 1905 Antwoord van de procureur-generaal te Leeuwarden op een brief van de 

burgemeester van 7 januari over ongeregeldheden in Burgum. 
96, 
201 

17 januari 1905 Verzoek van K.J. VAN DIJK te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Tytsjerk, Hardegarijp G nr. 818. BV 

77 21 januari 1905 Verzoek van P.D. VAN DER WOUDE te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Burgum, Bergum A nr. 1390. BV 

97 25 januari 1905 Verzoek van G.M. MIEDEMA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Tytsjerk en het dempen van een sloot, Hardegarijp F nr. 1096. 
BV 

85 27 januari 1905 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van 
Sijtze K. MIEDEMA, landbouwer, te Aldtsjerk om een revolver te mogen 
dragen. Brief 15/34B. BV 

95  januari 1905 Verzoek van B.A. ROORDA te Garyp om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Garyp, Bergum D nr. 495. BV 

98 31 januari 1905 Verzoek van D.U. NOORDENBOS te Mûnein om vergunning voor het 
bouwen van 3 woningen te Mûnein, Giekerk D nr. 639, 640 en 641. BV 

99 31 januari 1905 Verzoek van A.S. KIJLSTRA te Eastermar om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Eastermar. Met advies van de gemeentearchitect. BV 

144, 
201A 

6 februari 1905 Verzoek van L.B. DE JONG c.s. te Hurdegaryp om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Hurdegaryp. BV 

169 6 februari 1905 Verzoek van R. IJ. HULSHOF te Eastermar om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Eastermar. Met advies van de gemeentearchitect. BV 

150 7 februari 1905 Verzoek van de officier van justitie om bericht enz. op verzoek van de 
echtgenote van Karst BIES te Jistrum om gratie van straf. Aanwezig rapport 
veldwachter KROL. Brief 15/50B. 

149, 
204 

7 februari 1905 Verzoek van R.P. ALGRA te Ureterp om vergunning voor het bouwen van 
een woning, Oostermeer E nr. 535 en 536. BV/3 

167, 
205 

10 februari 1905 Verzoek van de regenten van Toutenburg om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Ryptsjerk. BV 

194, 
202 

1905 Verzoek van G.A. VAN DER WAL te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning aan de Lageweg te Burgum, Bergum B nr. 2171, voor het 
Rijk. BV 

208 14 februari 1905 Verzoek van A.F. VENEMA te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Sumar. Met advies van de gemeentearchitect. BV 

195, 
203 

16 februari 1905 Verzoek van A.P. VAN DER GLAS te Eastermar om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Eastermar, Oostermeer A nr. 538. BV 

211 1905 Verzoek van G.A. DE VRIES te Gytsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning en het dempen van een sloot te Gytsjerk. BV 

225 21 februari 1905 Verzoek van À.W. HIEMSTRA te Wyns om vergunning voor het bouwen van 



een woning onder Aldtsjerk bij Bartlehiem. BV 
239 28 februari 1905 Verzoek van F. en W. HOOGSTEEN te Garyp om vergunning voor het 

bouwen van een woning. BV 
240 1905 Verzoek van Klaas R. WIJMA te Eastermar om vergunning voor het bouwen 

van een woning. BV 
243 1 maart 1905 Verzoek van wed. W. FOKKEMA te Burgum om vergunning tot het 

verbouwen, binnenvertimmering, van een woning te Burgum. BV 
250 2 maart 1905 Verzoek van P.H. INIA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen van 

een winkel. BV 
265 7 maart 1905 Verzoek van M. HEIDSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 

van een slagerij. 
293 16 maart 1905 Verzoek van J. SCHEVEL te Sumar om vergunning voor het bouwen van een 

woning. BV 
358 20 maart 1905 Verzoek van L. IJ. DE VRIES te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 

van een woning te Hurdegaryp. BV 
316, 
333 

22 maart 1905 Schrijven van de inspecteur directe belastingen wegens het niet vertonen van 
een voor de slacht aangegeven stuk vee, tengevolge waarvan J.H. 
BENEDICTUS te Eastermar is bekeurd. Brief 15/80B. 

330 27 maart 1905 Verzoek van wed. P. DE HAAN te Suwâld om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Suwâld. BV 

339 maart 1905 Verzoek van E. SCHEVEL te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Burgum, Bergum B nr. 718. Met advies van de 
gemeentearchitect. BV 

357 1905 Verzoek van A.A. VENINGA te Suwâld om vergunning voor het bouwen van 
een woning voor Douwe W. ZUIDEMA. BV 

366 4 april 1905 3 Verzoeken van S.D. VEENSTRA te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Burgum. BV 

407 10 april 1905 Verzoek van S. HOTSMA c.s. te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Tytsjerk. Met advies van de gemeentearchitect. BV 

436 april 1905 Verzoek van Jan H. KIELSTRA. te Garyp om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Sumar. BV 

454 24 april 1905 Verzoek van D.G. REITSMA te Eastermar om vergunning voor het 
gedeeltelijk vernieuwen van een woning te Hurdegaryp. BV 

473 2 mei 1905 Verzoek van Jantje J. VAN DER MEULEN te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Burgum. BV 

474 2 mei 1905 Verzoek van L. IJ. DE VRIES te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Hurdegaryp. BV 

488 1905 Verzoek van J. VAN DER MEULEN te Valom om vergunning voor de bouw 
van een woning te Jistrum. BV 

489 1905 Verzoek van H. AALFS te Skûlenboarch om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Eastermar. BV 

501 9 mei 1905 Verzoek van J.D. DUURSMA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een hooiberg en veestalling te Ryptsjerk. BV 

500 11 mei 1905 Verzoek van J.J. ROOSMA te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Burgum. Brief 15/121B. BV 

527 1905 Verzoek van Hervormde Gemeente te Ryptsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Ryptsjerk. BV 

533 19 mei 1905 Verzoek van P.S. BOORSMA te Eastermar om vergunning tot het vernieuwen 
van een gebouw te Eastermar. BV 

538 24 mei 1905 Verzoek van W. DE VRIES te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Mûnein, Giekerk D nr. 632. Brief 15/197B&W. BV 

563 27 mei 1905 Verzoek van P.A. VELTMAN te Eastermar om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Eastermar, Oostermeer A nr. 63. BV 

579 27 mei 1905 Verzoek van D.J. DE JONG te Suwâld om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Suwâld, Hardegarijp D nr. 1093. BV 

596 juni 1905 Verzoek van wed. Hendrik J. HOEKSTRA te Sumar om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Sumar. BV 



604 9 juni 1905 Verzoek van E.R. SLUITER te Tytsjerk om vergunning tot het vernieuwen van 
een gebouw te Tytsjerk. Met advies van de gemeentearchitect. Verzoek 
ingetrokken. Brief 15/153B. BV 

625 17 juni 1905 Verzoek van Mr. J.W. VAN WELDEREN Baron RENGERS te Leeuwarden 
om vergunning voor het bouwen van een woning te Aldtsjerk. BV 

626 juni 1905 Verzoek van kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Earnewâld om vergunning voor de bouw van een woning te Earnewâld. BV 

636 18 juni 1905 Verzoek van A. SONNEMA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Garyp. BV 

644 23 juni 1905 Verzoek van kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente te Ryptsjerk om 
vergunning voor het bouwen van een woning te Ryptsjerk. BV 

678 6 juli 1905 Verzoek van K. KINGMA te Burgum om vergunning voor het bouwen van een 
woning te Burgum. BV 

704 15 juli 1905 Verzoek van Jelle DE JONG te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Aldtsjerk. BV 

710 20 juli 1905 Verzoek van de regenten van Stichting Op Toutenburg om vergunning voor 
het bouwen van een woning, Bergum A nr. 1135. BV 

719 juli 1905 Verzoek van K.H. KROL te Sumar om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw. BV 

720 juli 1905 Verzoek van J.G. PROCEE te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw. BV 

721 juli 1905 Verzoek van B.G. VISSER te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw. BV 

777 14 augustus 1905 Verzoek van S.D. VEENSTRA te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een woning op Statenheide onder Burgum. BV 

813 14 augustus 1905 Verzoek van K. DOUMA te Rotsterhaule om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Jistrum, Oostermeer G nr. 706. BV 

778 18 augustus 1905 Verzoek van kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Tytsjerk om vergunning 
voor het afbreken en opnieuw opbouwen van de toren. BV 

782 20 augustus 1905 Verzoek van W. HAMSTRA te Earnewâld om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats te Earnewâld. BV 

802 22 augustus 1905 Verzoek van A.S. HOEKSTRA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Hardegarijp D nr. 1294. BV  

803 25 augustus 1905 Verzoek van M.K. MEINDERTSMA te Twijzel om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Hardegarijp F nr. 733. BV 

810 augustus 1905 Verzoek van Jan K. DE BOER te Earnewâld om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Earnewâld, Bergum E nr. 142. Brief 15/201B. BV 

817 1905 Verzoek van kerkvoogden Hervormde Gemeente te Suwâld om vergunning 
voor het gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw te Suwâld. BV 

850 1905 Verzoek van G.A. VAN DER WAL te Kootstertille om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Jistrum, Oostermeer G nr. 237. BV 

870 18 september 1905 Verzoek van A.G. VAN DER KOOI te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Bergum A nr. 763. BV 

887 1905 Verzoek van Jannes J. DE VRIES te Eastermar om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Tytsjerk. Met advies van de gemeentearchitect. 
Teruggezonden. Brief 15/225B. BV 

889 2 oktober 1905 Verzoek van P. SIEBMA te Burgum om vergunning voor het bouwen van een 
woning, Bergum B nr. 1897. BV 

908 5 oktober 1905 Verzoek van de commissaris van politie te Enschede om inlichtingen voor H. 
SIMONIDES te Hurdegaryp over A.G.R. TEN HÖFTE Jzn. 

948, 
969, 
996 

1905 Verzoek van Folkert A. DIJKSTRA te Gytsjerk om vergunning tot het 
vernieuwen van een woning nabij de armhuisweg te Bergumerheide 
(Noardburgum). Brief 15/244B. BV 

962 1905 Verzoek van W.S. VEENSTRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning, Oostermeer G nr. 786. Met advies van de 
gemeentearchitect. BV 

963 1905 Verzoek van wed. B.R. OMEN te Garyp om vergunning voor het bouwen van 



een woning te Tytsjerk, Bergum D nr. 646. BV 
975 27 oktober 1905 Verzoek van H.J. EGBERINK te Sumar om vergunning voor het bouwen van 

een woning te Garyp. BV 
997 3 november 1905 Verzoek van H.J. KLOOSTERMAN te Garyp om vergunning voor het bouwen 

van een woning. BV 
1026 8 november 1905 Verzoek van Eelke D. ALGRA te Garyp om vergunning voor het bouwen van 

een woning te Garyp, Bergum D nr. 996. BV 
1061 25 november 1905 Verzoek van Jhr. A.J. VAN SMINIA te Leeuwarden om vergunning voor het 

bouwen van een woning te Aldtsjerk. BV 
1106 9 december 1905 Verzoek van wed. R.L. VAN DER KOOI te Ryptsjerk om vergunning tot het 

vergroten van de kap van een bergplaats van hout. BV 
1125 14 december 1905 Rapport van dienaar van politie SIJTEMA dat het gebouw bewoond door 

Tjeerd WIETZEMA te Ryptsjerk niet voldoet aan de voorschriften van de 
bouw- en woningverordening. 

1126 18 december 1905 Verzoek van K.G. DIJKSTRA te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een woning aan de Lijkweg, Bergum B nr. 156. BV 

1127 18 december 1905 2 Verzoeken van J.A. BOSGRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning. BV 

1146 22 december 1905 Verzoek van Tjeerd U. VAN DER WAL te Garyp om vergunning voor het 
bouwen van een woning, Bergum C nr. 1967. Zie ook nr. 270 1906. BV 

1150 25 december 1905 Schrijven van H. ALBERS te Leeuwarden inhoudende beantwoording van 
een brief van december 1905 over bewoning van een gebouw in strijd met de 
verordening (betreft zwembad “Groote Wielen”). Brief 15/278B, 15/285B 

1188 1905 Verzoeken om vergunning voor het bouwen van een: a. politiewoning, b. 
bergplaats marktmaterialen, c. Openbare Lagere School te Aldtsjerk, d. 
Onderwijzerwoning te Aldtsjerk en e. nieuwe zaal gemeentehuis. BV 

   
 1906 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen 
10  28 december 1905 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende afschrift 

van Het Koninklijk Besluit betreffende toelating als vereniging uitsluitend in 
het belang van verbetering van de volkshuisvesting de vereniging in de 
dorpen Gytsjerk enz. te Oentsjerk 

9 2 januari 1906 Verzoek van D.A. VISSER te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Hurdegaryp. BV 

11 januari 1906 Verzoek van G. TIEMERSMA te Witmarsum om vergunning voor het bouwen 
van een woning onder Tytsjerk. BV 

43 9 januari 1906 Verzoek van G.P. NOORDHOFF te Twijzel om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Jistrum. BV 

82 18 januari 1906 Verzoek van wed. T.O. BOTTINGA te Gytsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning en het dempen van een sloot. BV 

99 januari 1906 Verzoek van Jan D. TABAK te Eastermar om vergunning voor het bouwen 
van een woning aan de Heidbuurtweg te Eastermar. BV 

104 24 januari 1906 Verzoek met bijlagen van W.E. DE JONG te Jistrum om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Jistrum. BV 

125 24 januari 1906 Verzoek van Jarig ROOSMA te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
2 woningen te Hurdegaryp. BV 

133 26 januari 1906 Verzoek van Sipke KUIPERS te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw om daarin te plaatsen een petroleummotor. BV 

116 27 januari 1906 Verslag van hetgeen met  betrekking tot verbetering der huisvesting in de 
gemeente is verricht over 1905. 

120, 
199 

30 januari 1906 Verzoek van Andries POSTHUMA, kuiper, te Garyp om plaatsing van een 
bijenstal op minder afstand dan bij art. 29 van de verordening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

141 januari 1906 Verzoek met bijlagen van R. KOOISTRA en A. DE WILDE te Burgum om 
vergunning voor het bouwen van een woning. BV 

142 januari 1906 Verzoek van R. BENEDICTUS te Opeinde om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Garyp. BV 

165 30 januari 1906 Verzoek van G.O. DE VRIES te Hurdegaryp om vergunning tot de verbouw 



van een woning en landbouwschuur aan de Lageweg te Burgum. BV 
225 30 januari 1906 Verzoek van Mr. M.W. Baron DU TOUR VAN BELLINCHAVE te Den Haag 

om vergunning voor het bouwen van een woning te Burgum, Bergum A nr. 
551. Met advies van de gemeentearchitect. BV 

149 6 februari 1906 Verzoek met bijlagen van kerkvoogden Hervormde Gemeente te Gytsjerk om 
vergunning voor het bouwen van een woning te Gytsjerk. BV 

166 6 februari 1906 Verzoek van P.S. STORM te Jistrum om vergunning voor het bouwen van 
een voor woning te bestemmen gebouw te Jistrum. BV 

167, 
200 

9 februari 1906 Verzoek van regenten van de Stichting Op Toutenburg om vergunning tot het 
vernieuwen van een gebouw. BV 

174 februari 1906 Verzoek van G. KEEGSTRA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning en een bakkerij te Oentsjerk. BV 

176 9 februari 1906 Verzoek van wed. S. REISMA te Aldtsjerk om vergunning tot het verbouwen 
van een woning te Aldtsjerk. BV 

177 10 februari 1906 Verzoek van H.E. WESTRA te Hurdegaryp om vergunning tot het verbouwen 
van een woning te Hurdegaryp. BV 

226 17 februari 1906 Verzoek van G. VAN DIJK te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Lytse Geast onder Tytsjerk, Hardegarijp F nr. 972. BV 

216 19 februari 1906 Verzoek met bijlagen van H. WIELENGA te Hurdegaryp om vergunning voor 
het bouwen van een woning te Hurdegaryp. BV 

240 20 februari 1906 Verzoek van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk om 
vergunning tot het verbouwen van een woning. BV 

239 23 februari 1906 Verzoek van K.G. VAN DER VEEN te Hurdegaryp om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Hurdegaryp. BV 

241 24 februari 1906 Verzoek van J. WEEBER te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Burgum. BV 

245 26 februari 1906 Verzoek van J.A. VAN DER VEEN te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning aan de Achterweg onder Oentsjerk.  

249 27 februari 1906 Verzoek van D.M. VAN DER HEIDE te Hurdegaryp om vergunning voor het 
bouwen van 2 woningen. BV 

270 3 maart 1906 Mededeling van de gemeentearchitect dat Tjeerd U. VAN DER WAL te Garyp 
heeft gebouwd in strijd met de aan hem verleende vergunning. Zie ook nr. 
1146 1905. 

314 1906 Verzoek van Jan J. VAN DER MEULEN te Garyp om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Garyp. BV 

327 12 maart 1906 Verzoek van L.A. VAN DER VEEN te Eastermar om vergunning tot het 
verbouwen van een woning te Eastermar. BV 

318 13 maart 1906 Verzoek van G.F. VAN DER MEULEN te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Oentsjerk, Giekerk D nr. 670. BV 

328 13 maart 1906 Verzoek van H.J. BOTMA te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw te Eastermar. BV 

349, 
1202 

15 maart 1906 Verzoek van I. KLOOSTERMAN te Koten om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Bergumerheide (Noardburgum) bij Zwartkruis, Bergum B 
nr. 1899. Brief 15/450B&W. BV 

387 27 maart 1906 Verzoek met bijlagen van Jan J. VAN DER MEULEN te Garyp om vergunning 
voor de bouw van een woning te Garyp, Bergum C nr. 1369. BV 

518 9 april 1906 Verzoek van L.B. DE JONG te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een timmerwinkel. BV 

457 13 april 1906 Verzoek van S.S. BIJLSMA te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een woning aan de Zomerweg onder Burgum. BV 

479 19 april 1906 Verzoek van Klaas HAAGSMA te Midlum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een woning te Hurdegaryp. Brief 15/193B&W. BV 

491 april 1906 Verzoek van de regenten van op Toutenburg om vergunning tot het 
vernieuwen van een binnenbetimmering in het gebouw te Tytsjerk, Bergum D 
nr. 83. BV 

534 2 mei 1906 Verzoek van G.B. HOEKSTRA te Marrum om vergunning tot het vernieuwen 
van een gebouw te Burgum, Bergum A nr. 1646. BV 



602 3 mei 1906 Verzoek van L.E. VAN GORKUM te Tytsjerk om vergunning tot het 
verbouwen van een woning te Tytsjerk, Bergum D nr. 1513. BV 

580 11 mei 1906 Jaarverslag van het bestuur van de Woningvereniging voor de dorpen 
Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk. 

587 15 mei 1906 Verzoek van Dirk NOORDENBOS te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een gebouw voor bergplaats. BV 

601 mei 1906 Verzoek van A.L. DE VRIES te Jistrum om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Jistrum, Oostermeer G nr. 32. BV 

694 21 mei 1906 Verzoek van L. WIJMA te Eastermar om vergunning tot het vernieuwen van 
een gebouw te Eastermar. BV 

623, 
805, 
1046, 
1120, 
1300 

1906 Correspondentie betreffende een verzoek van de vereniging Volkhuisvesting 
Giekerk te enz. om op 1 november een voorschot voor woningbouw uit de 
gemeentekas te mogen ontvangen van f 7600. Met kadastrale tekening en 
blauwdruk woning. Brief 15/235a B&W, 15/396B&W. 

665 5 juni 1906 Verzoek van Jan H. BOS te Huizum om vergunning voor het bouwen van een 
woning te Burgum. BV 

673 5 juni 1906 Verzoek van B. BIJMA te Burgum om vergunning tot het verbouwen van een 
woning te Feanwâldsterwâl. BV 

693 1906 Verzoek van T.P. KLOPSTRA te Hurdegaryp om vergunning tot het maken 
van een veranda voor zijn woning te Hurdegaryp. BV 

722 11 juni 1906 Verzoek van H. ARENDS te Leeuwarden om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Ryptsjerk. BV 

775 2 juli 1906 Verzoek van A.J. VAN DER LEEST te Sumar om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Sumar. BV 

800 9 juli 1906 Verzoek van E.E. MIEDEMA te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een hooiberg met veestalling. BV 

806 12 juli 1906 Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
om een beslissing van de raad uit te lokken over al of niet onbewoonbaar 
verklaringen van woningen: Earnewâld nr. 41 en 42 eigenaar J.J. VAN 
KEIMPEMA bewoond door HAMSTRA en S.B. KEIMPEMA en zijn zuster; 
Garyp 4 woningen onder nr. 149 eigenaar armvoogdij bewoond door F.P. 
HAARSMA, wed. FENNEMA en wed. P. ZWERVER; Sumar 3 woningen in 1 
gebouw nrs. 26-28 eigenaar armvoogdij bewoond door M. BOONSTRA, Jan 
POSTMA en M.A. DE VRIES; Jistrum nr. 138 eigenaar B. KLOOS bewoond 
door Dirkje VAN DER ZWAAG, nr. 121 eigenaar A. VAN VEEN bewoond 
door DE JONG, nr. 31 eigenaar Folkert KUIPERS. 

807, 
831A 
 
 
 
 
 
 
1280 

12 juli 1906 
 
 
 
 
 
 
 
20 december 1906 

Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
om te handhaven art. 4 en 5 van de gezondheidsverordening betreffende de 
woningen te Earnewâld nr. 43, Bergum E nr. 413 legger 2640 eigenaar R.F. 
DE JONG; Garyp nr. 30 en 31, Bergum C nr. 264 legger 2094 eigenares wed. 
K.S. SIBMA bewoond door A.R. WIJMENGA en G. F. SPOOR; Sumar nrs. 83 
t/m 86, Oostermeer E nr. 45 legger 14 eigenaar armvoogdij bewoond door J. 
BOORSMA e.a. Brief 15/284B&W, 15/287B&W t/m 15/294B&W, 15/354B&W. 
Verzoek tot opheffing van de onbewoonbaarverklaring van de woning te 
Garyp nr. 30 en 31 bewoond door A.R. WIJMENGA en G.F. SPOOR. Brief 
15/65B&W, 15/160 en 161B&W 1907. 

808, 
996 

12 juli 1906 Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
om te handhaven art. 2 van de gezondheidsverordening betreffende een vuile 
sloot te Burgum. 

809 juli 1906 Verzoek van het armbestuur te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw voor 2 woningen te Hurdegaryp. BV 

810 juli 1906 Verzoek van Jan O. BOSGRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw voor 2 woningen te Burgum. BV 

811 12 juli 1906 Verzoek van de secretaris van de Bouwvereniging Bergum e.o. om 3 leden 
voor het bestuur van de vereniging aan te wijzen, met overlegging van de 
statuten. Brief 15/313B&W. 



832 23 juli 1906 Schrijven van R.A. VELTMAN, timmerman, te Eastermar inhoudende 
aandacht vestiging op slechte woningen te Eastermar. 

838 24 juli 1906 Verzoek van M. DE RAPPER te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Burgum, Bergum B nr. 1672. BV 

863, 
926 

2 augustus 1906 Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende 
klachten over vuile sloten en zinkputten te Hurdegaryp ten noorden van 
slager HEIDSTRA en ten westen van timmerman E. BOSMA; Burgum sloot 
loodrecht uitkomende bij sigarenhandelaar KLOPPENBURG; Garyp zinkput 
achter het perceel Bergum C nr. 1364. bewoond door L. VAN DER KOOI, G. 
DE GROOT en wed. BOERSMA. 

864, 
925 

2 augustus 1906 Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
over woningonderzoek te Sumarreheide nr. 225 eigenaar armvoogdij Sumar 
bewoond door S.G. VAN DER WAL; Bergumerheide (Noardburgum) nr. 765, 
Bergum A nr. 1794, bij de Veldmansweg bewoond door Pieter BOONSTRA. 
Brief 15/355B&W. 

865, 
927 

2 augustus 1906 Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
over onbewoonbaar verklaringen te Sumar en Garyp nr. 149 eigenaar 
Hillebrand BOS, nrs. 226-228 eigenaar armvoogdij Sumar, nrs. 238 en 239 
eigenaar Hervormde Kerk te Nijega bewoond door wed. G.G. DE VRIES en 
Pieter K. FEENSTRA. 

872 4 augustus 1906 Verzoek van G.S. BEARDA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 661. BV 

881 7 augustus 1906 Verzoek van W. HOOGTERP te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een woning op perceel 429 te Hurdegaryp. BV 

909 13 augustus 1906 Verzoek van M. MEINDERTSMA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Hurdegaryp. BV 

916 20 augustus 1906 Verzoek van S.B. SIKMA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Oentsjerk, Giekerk D nr. 833. BV 

959 1 september 1906 Verzoek van G.G. POSTMA te Earnewâld om vergunning voor het bouwen 
van een kerkgebouw te Earnewâld. BV 

949 4 september 1906 Verzoek van J. MEIJER te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen van een 
woning, Giekerk C nr. 102. BV 

1045 6 oktober 1906 Verzoek van Klaas FIERSTRA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Tytsjerk. BV 

1052 oktober 1906 Verzoek van G.A. VAN DER WAL om vergunning voor het bouwen van een 
woning te Jistrum. BV 

1077 9 oktober 1906 Verzoek van wed. G. TERPSTRA te Jistrum om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Jistrum, Oostermeer G nr. 1203. BV 

1062 11 oktober 1906 
 

Verzoek van de Gereformeerde Kerk te Garyp om vergunning tot verbouw 
van de kerk. (Met tekening). 

1078 16 oktober 1906 Verzoek van P.S. KINGMA te Garyp om vergunning voor het bouwen van een 
woning te Sumar, Oostermeer D nr. 794. BV 

1132, 
1215 

2 november 1906 Verzoek van het College van regenten van de gevangenissen om inlichtingen 
over de gevangene Dirk P. VAN DER MEER i.v.m. een eventuele in 
vrijheidstelling en over de antecedenten van T.S. OOSTENBRUG te 
Bergumerheide (Noardburgum). Brief 15/219B, 15/235B. 

1139 3 november 1906 Verzoek van de officier van justitie om inlichtingen over de 2 kinderen van 
Auke HOOIJENGA thans te Drachten. Brief 15/223B. (zie ook rubriek 3/4 nr. 
1203 van 1906). 

1154 8 november 1906 Antwoord van de Gezondheidscommissie “Achtkarspelen” op de brief van 22 
oktober over art. 32 1b van de woningwet (geldelijke tegemoetkoming voor 
mensen waarvan de woningen onbewoonbaar zijn verklaard). Brief 
15/403B&W. 

1155 8 november 1906 Antwoord van de Gezondheidscommissie “Achtkarspelen” op het raadsbesluit 
van 20 oktober nr. 15 betreffende verbetering woning te Sumar, Oostermeer 
E nr. 602 eigendom van H. BOS en zuster. Brief 15/451B&W. 

1167 13 november 1906 Verzoek van R.W. RINGENOLDUS te Hurdegaryp om vergunning voor het 



bouwen van een woning te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 232. BV 
1175 november 1906 Verzoek van Mr. M.W. Baron DU TOUR VAN BELLINCHAVE te Den Haag 

om vergunning voor het bouwen van een woning aan de Zwette onder 
Burgum, Bergum A 1939. BV 

1176 november 1906 Verzoek van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Sumar om 
vergunning voor het bouwen van een lokaal voor catechisaties te Sumar, 
Oostermeer E nr. 574. BV 

1197, 
1266 

20 november 1906 
20 december 1906 

Verzoek van S.B. SIKMA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Mûnein, Giekerk D nr. 833. BV 

1207 26 november 1906 Verzoek van A.A. TERPSTRA te Tytsjerk om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw te Tytsjerk, Hardegarijp A nr. 2337. BV 

1227 7 december 1906 Verzoek van A. VEENSTRA te Earnewâld om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Earnewâld. BV 

1228 december 1906 Verzoek van B&W om vergunning tot het verbouwen van de Openbare 
Lagere Scholen te Gytsjerk, Wyns en Sumarreheide. BV 

1252 14 december 1906 Verzoek van J.A. SCHEFFER te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Aldtsjerk, Giekerk D nr. 778. BV 

1269 15 december 1906 Verzoek van A.J. BOSGRA te Burgum om vergunning tot het aanbouwen van 
een serre te Burgum, Bergum B nr. 1017. BV 

1270 21 december 1906 Verzoek van Froukje VAN DIJK te Bergumerheide (Noardburgum) om 
vergunning voor het bouwen van een woning te Bergumerheide 
(Noardburgum), Bergum A nr. 957. BV 

1271 21 december 1906 Verzoek van Jan A. BOSGRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Burgum, Bergum B nr. 156. BV 

1272 21 december 1906 Verzoek van G.B. HOEKSTRA te Burgum om vergunning tot het aanbouwen 
van een kamer en een keuken, een veranda en een veestalling te Burgum, 
Bergum A nr. 1646. BV 

1297 december 1906 Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van het raadsbesluit van 8 december 
1906 nr. 11 tot het eventueel verstrekken van tegemoetkomingen als bedoeld 
bij art 32b van de woningwet. 

   
 1907 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen 
1 5 januari 1907 Zie bouwvergunningen. BV 
2 16 januari 1907 Toezending van de officier van justitie van het afschrift van het besluit van de 

minister tot voorwaardelijke invrijheidstelling van Dirk P. VAN DER MEER. 
Toezending van het College van Regenten f 100 uit de uitgaanskas.  

5 29 januari 1907 Diverse stukken over het verlenen van een voorschot aan de Vereniging tot 
Verbetering van de Volkshuisvesting te Oentsjerk. (zie ook 1906). Brief 
15/70B&W, 15/152B&W. 

8 14 maart 1907 Nadere rapporten van de gemeentearchitect naar aanleiding van het besluit 
van B&W van 8 september 1906 over de woning te Bergumerheide 
(Noardburgum) van Pieter BOONSTRA en over die te Sumar eigendom van 
de armvoogdij en bewoond door S.G. VAN DER WAL en W. IDEMA. Brief 
15/145B&W. (zie ook 864 en 925 1906) 

10 8 april 1907 Verzoek van de burgemeester van Barendrecht om inlichtingen over de 
vroegere veldwachter Maarten KRAB. Antwoord op het stuk. 

11 22 april 1907 Verzoek van Folkert KUIPERS te Jistrum om opheffing van de 
onbewoonbaarverklaring van zijn woning (zie raadsbesluit 20 oktober 1906). 
Brief 15/203B&W en 15/269B&W. 

16 4 juni 1907 Jaarverslag van de Vereniging ter verbetering van de Volkshuisvesting in de 
dorpen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk. 

17 7 juni 1907 Zie bouwvergunningen. BV 
 11 september 1907 Verzoek van bouwvereniging Bergum om een voorschot en een bijdrage voor 

het bouwen van 10 woningen. (werkmanswoningen). 6 aan de straatweg en 
tramweg Burgum – Quatrebras, Bergum B nr. 768 en 4 aan de Kloosterlaan, 
Bergum B nr. 152. Met tekening woning. 

27 11 oktober 1907 Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 



over onbewoonbaar verklaringen te Garyp wijk 5 nr. 148, Bergum C nr. 1629 
eigenaar H. KOBUS bewoond door timmerman P. PIETERSMA, 
Feanwâldsterwâl wijk IX nr. 174 eigenaar diaconie van de Nederlands 
Hervormde Gemeente te Hurdegaryp bewoond door Saapke WESTERHOF 
en D. IJ. HOOGEVEEN, aan de Langedijk onder Hurdegaryp nr. 165 
eigenaar Jarig ROOSMA bewoond door Reinder BIJLSMA. 

27A 6 november 1907 Schrijven van de Gezondheidcommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
over onbewoonbaar verklaringen te Oentsjerk nr. 124 eigenaar diaconie van 
de Nederlands Hervormde Gemeente te Oentsjerk bewoond door H. 
GROOTHOF. 

32 31 december 1907 Jaarverslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting 
in de gemeente 1906. 

33 31 december 1907 Schrijven van de Hervormde Gemeente en de Christelijk Gereformeerde 
Gemeente te Garyp over het tegengaan van verkoop van sterke drank op het 
ijs. 

   
 1908 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen 
55 7 januari 1908 Verzoek van T.J. WIJMENGA te Sumar om vergunning voor het gedeeltelijk 

vernieuwen van een gebouw te Sumar. BV 
28 9 januari 1908 Verzoek van wed. S. HAZENBERG te Drogeham om vergunning voor het 

bouwen van een woning te Eastermar. BV 
43 11 januari 1908 Verzoek van J.P. DE HAAN te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 

een woning en het dempen van een sloot te Oentsjerk. BV 
54 10 januari 1908 Verzoek van P. STRAATSMA te Aldtsjerk om vergunning voor het gedeeltelijk 

vernieuwen van een gebouw te Aldtsjerk. BV 
44 11 januari 1908 Verzoek van G. VAN DER MEULEN te Sumar om vergunning voor het 

bouwen van een woning te Sumar. BV 
47 11 januari 1908 Rapport van de gemeentearchitect over aanwijzing rooilijn voor een te 

bouwen huis te Garyp, eigenaar C. BOKMA. BV 
81 12 januari 1908 Verzoek van L. NICOLAI te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 

een woning en een korfmakerij te Eastermar. BV 
80 27 januari 1908 Verzoek van kerkvoogdij Hervormde gemeente te Oentsjerk om vergunning 

voor het bouwen van een gebouw te Oentsjerk. BV 
82 januari 1908 Verzoek van R.T. ATSMA te Eastermar om vergunning voor het gedeeltelijk 

vernieuwen van een gebouw te Eastermar. BV 
85 28 januari 1908 Verzoek van W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk om vergunning 

voor het bouwen van een gebouw, Hardegarijp A nr. 1828. BV 
89 29 januari 1908 Verzoek van C.W. BOKMA te Garyp om vergunning voor het bouwen van een 

woning te Garyp. BV 
87 30 januari 1908 Verzoek van Jitze DIJKSTRA te Burgum om vergunning tot het vernieuwen 

van een veestalling te Burgum. BV 
119 30 januari 1908 Verzoek van E.D. FEENSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het 

bouwen van een woning te Hurdegaryp. BV 
88 januari 1908 Verzoek van K.S. VAN DER WAL te Eastermar om vergunning voor het 

bouwen van een woning te Eastermar. BV 
117 31 januari 1908 Verzoek van R. TERPSTRA te Burgum om vergunning voor het bouwen van 

een woning en veestalling te Burgum. BV 
118 februari 1908 Verzoek van Jan D. VAN DER MEER te Jelsum om vergunning voor het 

bouwen van een gebouw te Hurdegaryp. BV 
138 februari 1908 Verzoek van E.L. SCHEVEL te Burgum om vergunning voor het bouwen van 

een bergplaats te Burgum. BV 
139 februari 1908 Verzoek van H. GRAANSMA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen 

van een bergplaats te Ryptsjerk. BV 
140  februari 1908 Verzoek van G.P. DORENBOS te Burgum om vergunning voor het 

gedeeltelijk vernieuwen van een woning te Burgum. BV 
289 7 februari 1908 Verzoek van H.T. HEDDEMA te Sumar om vergunning voor het vernieuwen 

van een gebouw te Sumar. BV 



144 12 februari 1908 Verzoek van H.S. DE WAL te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Burgum. BV 

146 februari 1908 Verzoek van A.F. VENEMA te Sumar om vergunning tot het aanbouwen van 
een veranda te Sumar. BV 

152 13 februari 1908 Verzoek van H.A. HIEMSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw in de Warren te Hurdegaryp. BV 

153 13 februari 1908 Verzoek van wed. J.A. DE BOER te Suwâld om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Tytsjerk. BV 

154 
 

februari 1908 Verzoek van W.P. VAN DER SLUIS c.a. te Drachtster Compagnie om 
vergunning voor het bouwen van een stoomzuivelfabriek en directeurswoning 
te Sumar. BV 

159 14 februari 1908 Verzoek van K. LINDEBOOM te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een arbeiderswoning te Hurdegaryp. BV 

166 14 februari 1908 Verzoek van wed. S.P. SNOEK te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een boerenwoning met een landbouwschuur te Tytsjerk. BV 

160 17 februari 1908 Verzoek van T.O. SMEDES te Garyp om vergunning voor het bouwen van 
een boerderij te Garyp. BV 

174 17 februari 1908 Verzoek van Folkert BERGSMA te Bergumerheide (Noardburgum) om 
vergunning voor het bouwen van een veestalling te Bergumerheide 
(Noardburgum). BV 

161 18 februari 1908 Verzoek van S.B. DOUMA te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw te Burgum. BV 

165 februari 1908 Verzoek van W.S. OOSTENBRUG te Tytsjerk om vergunning voor het 
gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw te Tytsjerk. BV 

167 februari 1908 Verzoek van A. VAN DER VEEN te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw te Tytsjerk. BV 

188 20 februari 1908 Verzoek van H. BOUMA te Gytsjerk om vergunning voor het bouwen van een 
gebouw te Gytsjerk. BV 

176 21 februari 1908 Verzoek van T. BOELENS te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw te Burgum. BV 

177 21 februari 1908 Verzoek van H. REITSMA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw te Oentsjerk. Brief 15/287B&W. BV 

178 21 februari 1908 Verzoek van Jelle F. HOEKSTRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een veestalling te Burgum. BV 

186 24 februari 1908 Verzoek van J.P. DE HAAN te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw te Oentsjerk. BV 

217 24 februari 1908 Verzoek van wed. E.R. BOONSTRA te Garyp om vergunning voor het 
bouwen van een bergplaats te Garyp. BV 

187 februari 1908 Verzoek van L. FEENSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw te Hurdegaryp. BV 

189 25 februari 1908 Verzoek van W.G. DE VRIES te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw te Aldtsjerk. BV 

209 februari 1908 Verzoek van M.M. EDE te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 
een bergplaats te Eastermar. BV 

218 3 maart 1908 Verzoek van gebr. TERLUIN te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw te Burgum. BV 

266 9 maart 1908 Verzoek van G. WAGENAAR te Garyp om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Garyp. BV 

265 12 maart 1908 Verzoek van M. EDE te Eastermar om vergunning voor het bouwen van een 
bergplaats te Eastermar. BV 

282 14 maart 1908 Verzoek van wed. S.F. ALGRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats te Burgum. BV 

264 16 maart 1908 Verzoek van E. ALGRA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een bergplaats te Oentsjerk. BV 

290 maart 1908 Verzoek van Jelte S. HOEKSTRA te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw te Burgum. BV 

291 maart 1908 Verzoek van Sape S. BIJLSMA te Burgum om vergunning voor het bouwen 



van een gebouw te Burgum. BV 
303 23 maart 1908 Verzoek van W.F. VAN DER MEULEN Gaestmabuorren te Burgum om 

vergunning voor het aanbouwen van een woning te Burgum. BV 
307, 
419, 
1095, 
1099 

25 maart 1908 Verzoek van het bestuur van Vereniging volkshuisvesting te Oentsjerk om 
een voorschot van f 3800 voor de bouw van 4 woningen. 

319 27 maart 1908 Verzoek van A.J. VENEMA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw te Ryptsjerk. BV 

353 2 april 1908 Verzoek van S.P. DOCTER te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Tytsjerk. BV 

397 6 april 1908 Verzoek van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Aldtsjerk om vergunning 
voor het vernieuwen van een gebouw te Aldtsjerk. BV 

380 10 april 1908 Verzoek van P.S. VEENSTRA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een hok en veestalling te Oentsjerk. BV 

399 11 april 1908 Verzoek van D.J. DE HOOP te Burgum om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw te Burgum. BV 

400 13 april 1908 Verzoek van J.F. VAN DER MEULEN te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een gebouw te Oentsjerk. BV 

391 14 april 1908 Verzoek van A.C. HEIDSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een woning, herberg en veestalling te Burgum. BV 

398 april 1908 Verzoek van W. TEN HOOPEN te Hurdegaryp om vergunning voor het 
vernieuwen van een gebouw te Hurdegaryp. BV 

401 15 april 1908 Verzoek van B.E. VAN WIEREN te Burgum om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw te Burgum. BV 

420 16 april 1908 Verzoek van armbestuur Wyns om vergunning voor het bouwen van een 
gebouw te Wyns. BV 

421 21 april 1908 Verzoek van Linze J. DE HAAN te Garyp om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw te Garyp. BV 

422 22 april 1908 Verzoek van J.F. VAN DER MEULEN te Burgum om vergunning voor het 
gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw te Burgum. BV 

433 25 april 1908 Verzoek van R.W. JONGSMA te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
2 varkenshokken te Sumar. BV 

441 25 april 1908 Verzoek van A.C. HEIDSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 
van een hulpwoning te Hurdegaryp. BV 

453 27 april 1908 Verzoek van H. REITSMA te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een schuurtje te Oentsjerk. BV 

447 28 april 1908 Verzoek van Jeen JEENSMA te Garyp om vergunning voor het bouwen van 
een bergplaats te Garyp. BV 

457 28 april 1908 Verzoek van J.J. VAN DER WOUDE te Eastermar om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Eastermar. BV 

469 30 april 1908 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 
gemeente 1907 

486 1 mei 1908 Verzoek van Ate J. HOEKSTRA te Sumar om vergunning voor het bouwen 
van een vuurhut te Sumar. BV 

487 7 mei 1908 Verzoek van R.G. ROOLVINK te Suwâld om vergunning voor het bouwen van 
een gebouw te Suwâld. BV 

493 11 mei 1908 Verzoek van Anne A. TERPSTRA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats te Tytsjerk. BV 

494 12 mei 1908 Verzoek van T. DE VRIES te Hurdegaryp om vergunning voor het vernieuwen 
van een gebouw te Hurdegaryp. BV 

495 mei 1908 Verzoek van J. BOERSMA te Mûnein om vergunning voor het bouwen van 
een bergplaats voor hooi en vee te Mûnein. BV 

509 15 mei 1908 Jaarverslag en Balans, winst en verliesrekening van de Vereniging tot 
Verbetering van Volkshuisvesting in de dorpen Oentsjerk, Aldtsjerk en 
Gytsjerk. 

544 16 mei 1908 Verzoek van armbestuur Garyp om vergunning voor het vernieuwen van een 



gebouw te Garyp. BV 
521 20 mei 1908 Verzoek van de kerkvoogdij Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van een 

bergplaats te Tytsjerk. 
526 mei 1908 Verzoek van S.J. BOERSMA te Betterwird om vergunning voor het bouwen 

van een hooiberg en veestalling. BV 
530 20 mei 1908 Verzoek van G. MULDER te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 

een wagenhuis te Eastermar. BV 
527 mei 1908 Verzoek van E. FEENSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het bouwen 

van een veestalling te Hurdegaryp. BV 
528 mei 1908 Verzoek van L. NICOLAI te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 

een bergplaats te Eastermar. BV 
529 21 mei 1908 Verzoek van Jan D. VAN DER MEER te Gytsjerk om vergunning voor het 

bouwen van een bergplaats te Gytsjerk. BV 
543 22 mei 1908 Verzoek van J. POELSTRA te Garyp om vergunning voor het bouwen van 

een bergplaats voor hooi en vee te Garyp. BV 
545 25 mei 1908 Verzoek van H.F. SPOOR te Burgum om vergunning voor het bouwen van 

een gebouw te Burgum. BV 
554 25 mei 1908 Verzoek van Jan J. BOONSTRA te Bergumerheide (Noardburgum) om 

vergunning voor het bouwen van een bergplaats te Bergumerheide 
(Noardburgum). BV 

555 27 mei 1908 Verzoek van B.S. ANDRINGA te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw te Burgum. BV 

596 2 juni 1908 Verzoek van H. AALFS te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 
een pakhuis te Eastermar. BV 

617 14 juni 1908 Verzoek van N. MAAS te Gytsjerk om vergunning voor het bouwen van een 
gebouw te Gytsjerk. BV 

617A 14 juni 1908 Verzoek van W. VAN DER SLUIS te Gytsjerk om vergunning voor het 
vernieuwen van een gebouw te Gytsjerk. BV 

609 16 juni 1908 Bewijs van ontslag uit de gevangenis van de op 24 januari voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde Dirk P. VAN DER MEER te Bergumerheide (Noardburgum). 

622 17 juni 1908 Verzoek van W.M. DE BOER te Sumar om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een woning te Sumar. BV 

633 18 juni 1908 Verzoek van F.J. VAN DER MEER te Ryptsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een bergplaats voor vee en hooi te Ryptsjerk. BV 

641 19 juni 1908 Verzoek van R.J. VAN DER SCHORS te Jistrum om vergunning voor het 
gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw te Ryptsjerk. BV 

636 23 juni 1908 Verzoek van J. ROOD te Burgum om vergunning voor het vernieuwen van 
een bergplaats te Burgum. BV 

668 28 juni 1908 Verzoek van P.G. MULDER te Eastermar om vergunning voor het bouwen 
van een wagenhuis te Eastermar. BV 

663 30 juni 1908 Verzoek van Pieter PROCEE te Bergumerheide (Noardburgum) om 
vergunning voor het bouwen van een woning te Bergumerheide 
(Noardburgum). BV 

664 juni 1908 Verzoek van wed. M.A. DE BOER te Eastermar om vergunning voor het 
bouwen van een bergplaats te Eastermar. BV 

672 2 juli 1908 Verzoek van A.K. LOONSTRA te Aldtsjerk om vergunning voor het 
gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw te Aldtsjerk. BV 

682 4 juli 1908 Verzoek van J. NIJHUIS te Garyp om vergunning voor het bouwen van een 
bergplaats voor vee te Garyp. BV 

697 6 juli 1908 Verzoek van Reinder R. MINNEMA te Aldtsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een bergplaats te Aldtsjerk. BV 

702 9 juli 1908 Verzoek van G.J. HOEKSTRA te Garyp om vergunning voor het bouwen van 
een veestalling te Garyp. BV 

704 16 juli 1908 Verzoek van J. DE BOER te Eastermar om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw te Eastermar. BV 

703 17 juli 1908 Verzoek van het bestuur van de Christelijke school te Burgum om vergunning 
voor het bouwen van een school te Burgum. Verleend op 1 augustus. 



717 18 juli 1908 Verzoek van S. VAN DER VEEN te Garyp om vergunning voor het bouwen 
van een stookplaats te Garyp. BV 

718 18 juli 1908 Verzoek van L. DE HAAN te Garyp om vergunning voor het bouwen van een 
veestalling en een bergplaats voor hooi te Garyp. BV 

712 20 juli 1908 Verzoek van Age H. BOUMA te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats te Aldtsjerk. BV 

722 24 juli 1908 Verzoek van J. WIERDA te Heerenveen om vergunning voor het bouwen van 
2 landbouwschuren te Burgum. Vergunning is verleend. BV 

738 27 juli 1908 Verzoek van Foppe G. DIJKSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het 
bouwen van een veestalling te Hurdegaryp. Vergunning is verleend. BV 

734 29 juli 1908 Verzoek van P.E. OOSTENBRUG te Gytsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een gebouw te Gytsjerk. Vergunning. BV 

736 29 juli 1908 Verzoek van R.F. RINSMA te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een bergplaats te Aldtsjerk. Verleend op 1 augustus. BV 

735 30 juli 1908 Verzoek van E.F. VAN DER MEULEN te Burgum om vergunning voor het 
bouwen van een veestalling te Burgum. Vergunning is verleend. BV 

748 
 
 
749 
 
 
825 

1 augustus 1908 
 
 
1 augustus 1908 
 
 
19 augustus 1908 

Rapport van de gemeentearchitect over de tot onbewoonbaarverklaring van 
de woning nr. 548 te Bergumerheide (Noardburgum) van de armvoogdij 
Burgum bewoond door Jacob R. BOONSTRA. 
Rapport van de gemeentearchitect over de tot onbewoonbaarverklaring van 
de woning te Jistrum van R.J. VELTMAN bewoond door Geeuwke VAN DER 
MEULEN. 
Schrijven van de Gezondheidscommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
over onbewoonbaarverklaring van woningen te Bergumerheide 
(Noardburgum) en Jistrum. 

772 5 augustus 1908 Verzoek van F. WIERSTRA te Aldtsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een hok te Aldtsjerk. Vergunning verleend op 15 augustus. BV 

773 5 augustus 1908 Verzoek van D.S. VISSER te Oentsjerk om vergunning voor het bouwen van 
een bergplaats voor hooi te Oentsjerk. Verleend op 15 augustus. BV 

781 7 augustus 1908 Schrijven van een onbekend persoon inhoudende klachten over een woning 
te Jistrum (van Albert DE VRIES). Met rapport van veldwachter KROL.  

777 8 augustus 1908 Verzoek van de Nederlands Hervormde Gemeente te Garyp om vergunning 
voor het gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw te Garyp. Vergunning 
verleend op 15 augustus. BV 

789 11 augustus 1908 Verzoek van A. LOONSTRA te Aldtsjerk om vergunning voor een 
binnenvertimmering in een woning te Aldtsjerk. BV 

837 15 augustus 1908 Verzoek van J.H. INIA te Tytsjerk om vergunning voor het bouwen van een 
houten bergplaats te Tytsjerk. BV 

854 28 augustus 1908 Verzoek van Vereniging van Christelijk Onderwijs te Suwâld om vergunning 
voor het gedeeltelijk vernieuwen van de school. Vergunning verleend op 5 
september. BV 

863 31 augustus 1908 Verzoek van W.H. TIEKSTRA te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een veestalling en een bergplaats te Sumar. Vergunning verleend op 5 
september. BV 

865 31 augustus 1908 Verzoek van Fokje R. TEUNISSEN te Sumar om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats te Sumar. Verleend op 5 augustus. BV 

862 1 september 1908 Verzoek van A.T. OMSMA te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een woning te Burgum. Verleend op 5 september. BV 

880 4 september 1908 Verzoek van J. BIERUMA OOSTING om vergunning voor het gedeeltelijk 
vernieuwen van een gebouw. Vergunning verleend op 11 september. BV 

890 10 september 1908 Verzoek van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk om 
vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw te Ryptsjerk. 
Aanvraag is 3 oktober ingetrokken. BV 

896 10 september 1908 Verzoek van K. SEKEMA te Jistrum om vergunning voor het bouwen van een 
bergplaats te Jistrum. Met advies van de gemeentearchitect. Vergunning 
verleend op 11 september. BV 

905 10 september 1908 Verzoek van J.D. POSTMA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen van 



een veestalling te Ryptsjerk. Vergunning verleend op 17 september. BV 
906 10 september 1908 Verzoek van B.J. WIJMENGA te Garyp om vergunning voor het gedeeltelijk 

vernieuwen van een woning te Garyp. Verleend op 19 september. BV 
900 12 september 1908 Verzoek van de regenten van op Toutenburg om vergunning voor het 

vernieuwen van een gebouw te Tytsjerk. Verleend op 15 september. BV 
907 12 september 1908 Verzoek van J.U. LONING te Burgum om vergunning voor het bouwen van 

een bergplaats te Burgum. Vergunning verleend op 19 september. BV 
909 17 september 1908 Verzoek van J. PORTE te Sumar om vergunning voor het bouwen van een 

woning te Sumar. Vergunning verleend op 28 september. BV 
923 27 september 1908 Verzoek van F.R. DOUMA te Burgum om vergunning voor het gedeeltelijk 

vernieuwen van een gebouw te Burgum. Verleend op 1 oktober. BV 
934 28 september 1908 Schrijven van de Gezondheidscommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 

over onbewoonbaarverklaring van woningen te Aldtsjerk: 4 woningen in de 
wijk XIII nrs. 97, 99, 100, 101 van de armvoogdij en bewoond door S. SIKMA, 
wed. DER VEEN, wed. G. SIKMA en J. MIEDEMA; 2 in wijk XIII nrs. 83 en 84 
van W. HEELINGA bewoond door A.S. MOSSELAAR en K. SOLDAAT; wijk 
XIII nr. 76 van H. VISSER bewoond door P. LAVERMAN; wijk XIII nr. 150 van 
Willem NOORDENBOS bewoond door Foppe HULSINGA; te Wyns: 4 
woningen van L. DE GRAAF wijk XIV nrs. 12 en 13 bewoond door J. 
BLEEKER en wed. DER LET; wijk XIV nrs. 20 en 21 bewoond door Auke DE 
JONG en wed. S. DE JONG; wijk XIV nr. 37 van de diaconie van de 
Nederlands hervormde Gemeente te Wyns bewoond door Pieter BLEEKER. 
Op de rapporten van de gemeentearchitect staan tekeningen van de huizen. 

926 29 september 1908 Verzoek van wed. H.S. BURUMA te Jistrum om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats voor vee te Jistrum. Verleend op 15 oktober. BV 

941 29 september 1908 Verzoek van F.J. VAN DER MEULEN te Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een timmerwinkel te Oentsjerk. Vereend op 7 oktober. BV 

932 30 september 1908 Verzoek van B.J. HOOGSTEEN te Garyp om vergunning voor het bouwen 
van een veestalling en een bergplaats te Garyp. Verleend op 1 oktober. BV 

940 7 oktober 1908 Verzoek van Anne J WAGENAAR te Garyp om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats te Garyp. Vergunning verleend op 7 oktober. BV 

946 7 oktober 1908 Verzoek van A. BIJSTRA te Burgum om vergunning voor het bouwen van een 
bergplaats te Burgum. Vergunning verleend op 8 oktober. BV 

981 12 oktober 1908 Schrijven van de Gezondheidscommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
over onbewoonbaarverklaring van woningen te Wyns van R. DIJKSTRA te 
Lekkum wijk XIV nr. 44 en 45 bewoond door T. DE HAAN en D. MIEDEMA. 

967 13 oktober 1908 Verzoek van T.B. KUIKENS DE GRIENS om vergunning voor het bouwen 
van een zomerverblijf. Vergunning verleend op 15 oktober. BV 

984 15 oktober 1908 Verzoek van P.J. SWART te Eastermar om vergunning voor het bouwen van 
een werkplaats te Eastermar. Vergunning verleend op 22 oktober. BV 

987 16 oktober 1908 Verzoek van Jacob DE JONG te Twijzel om vergunning voor het bouwen van 
een woning te Eastermar. Vergunning verleend op 22 oktober. BV 

1013 27 oktober 1908 Verzoek van T.W. HOEKSTRA te Hurdegaryp om vergunning voor het 
bouwen van een woning te Hurdegaryp. Verleend op 21 november. BV 

1030 27 oktober 1908 Verzoek van Anne A. TERPSTRA te Suwâld om vergunning voor het bouwen 
van een gebouw. Vergunning verleend op 4 november. BV 

1016 28 oktober 1908 Verzoek van E.F. VAN DER MEULEN te Burgum om vergunning voor 
vernieuwen enz. van diverse gebouwen. Verleend op 4 november. BV 

1039 2 november 1908 Verzoek van T. ZANDLEVEN te Leeuwarden om vergunning, voor tijdelijke 
bewoning, voor het bouwen van een houten loods te Bergumerheide 
(Noardburgum). BV 

1066 6 november 1908 Verzoek van W.M. DE BOER te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een hooi- en veebergplaats te Sumar. Verleend op 13 november. BV 

1065 9 november 1908 Verzoek van T. ZANDLEVEN te Leeuwarden om vergunning voor het bouwen 
van een woning te Bergumerheide (Noardburgum). Vergunning verleend op 
21 november. BV 

1074 10 november 1908 Verzoek van L. BOUMA te Jistrum om vergunning voor het bouwen van een 



bergplaats. Vergunning is verleend op 21 november. BV 
1073 11 november 1908 Schrijven van de Gezondheidscommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 

over onbewoonbaarverklaring van een woning te Hurdegaryp, Hardegarijp B 
nr. 858, plaatselijk bekend wijk I nr. 435, eigenaar en bewoond door Liebe IJ. 
DE VRIES. Brief 15/433B&W. 

1076A 12 november 1908 Verzoek van W.S. OOSTENBRUG te Tytsjerk om vergunning voor het 
vernieuwen van de melkkelder. Vergunning is verleend op 10 december. BV 

1077 12 november 1908 Verzoek van H.L. BOSKMA te Hurdegaryp om vergunning voor 
uitbreiding/aanbouw van een woning. Verleend op 21 november. BV 

1090 12 november 1908 Verzoek van P.J. HOEKSTRA te Sumar om vergunning voor het bouwen van 
een boerenhuis. Vergunning is verleend op 21 november. BV 

1093 20 november 1908 Verzoek van F.J. BOONSTRA te Feanwâlden om vergunning voor het 
bouwen van 2 woningen te Eastermar, zegge Sumar. Vergunning is verleend 
op 21 november. BV 

1102 27 november 1908 Verzoek van wed. H. VAN DER MEULEN te Hurdegaryp om vergunning voor 
het bouwen van een vuurhut. Verleend op 3 december. BV 

1138 29 november 1908 Verzoek van Hendrik H. DIJKSTRA te Garyp om vergunning voor het bouwen 
van een woning. Vergunning is verleend op 10 december. BV 

1125 2 december 1908 Verzoek van Wijtske R. VAN MINNEN te Eastermar om vergunning voor het 
bouwen van een woning. Vergunning is verleend op 10 december. BV 

1137 7 december 1908 Schrijven van de Gezondheidscommissie “Achtkarspelen” inhoudende advies 
over onbewoonbaarverklaring van een woning te Oentsjerk (Aldtsjerk) wijk XII 
nr. 93 aan de straatweg van Oentsjerk naar Aldtsjerk bewoond door Douwe 
ALGRA eigenaar Wiebren HOEKSTRA (later B. DOUMA). 

1147 15 december 1908 Verzoek van de Vereniging Christelijk Volksonderwijs te Sumar om 
vergunning voor het bouwen van een school voor Christelijk Volksonderwijs 
te Sumar. Vergunning is verleend op 21 december. BV 

1163 17 december 1908 Verzoek van het algemeen armbestuur Oentsjerk om vergunning voor het 
bouwen van woningen. Vergunning is verleend op 11 januari 1909. BV 

1164 17 december 1908 Verzoek van Jan D. VAN DER MEER te Readtsjerk om vergunning voor het 
bouwen van een gebouw. Vergunning is verleend op 5 januari 1909. BV 

1165 18 december 1908 Verzoek van W.D. GRAANSMA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een hok. Vergunning is verleend op 11 januari 1909. BV 

1169 18 december 1908 Schrijven van D.J. VAN HARINXMA THOE SLOOTEN te ´s Gravenland over 
het besluit tot het aanbrengen van een houten vloer in de woning van H.G. 
VAN OS te Burgum. (het oude koetshuis). Brief 15/417B&W. 

1171 19 december 1908 Verzoek van A. PLOEGSMA te Burgum om vergunning voor het vernieuwen 
van een gebouw. Vergunning is verleend op 11 januari 1909. BV 

1178 december 1908 Verzoek van P.J. RIEDSTRA te Ryptsjerk om vergunning voor het bouwen 
van een bergplaats. Vergunning is verleend op 11 januari 1909. BV 

1191 24 december 1908 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende toezending 
ter uitreiking aan de “Bouwvereniging Bergum en omstreken” gevestigd te 
Burgum en afschrift van Koninklijk Besluit van 7 december tot toelating van 
gemelde vereniging om werkzaam te zijn uitsluitend in het belang van 
verbetering van de volkshuisvesting. 

1210 december 1908 Verzoek van G.A. VAN DER WAL te Kootstertille om vergunning voor het 
bouwen van een woning. Vergunning is verleend op 11 januari 1909. BV 

1211 december 1908 Verzoek van F.O. BROUWER te Eastermar om vergunning voor het bouwen 
van een woning. Vergunning is verleend op 11 januari 1909. BV 

1212 december 1908 Verzoek van het bestuur van de Evangelische vereniging Bergum om 
vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw. Vergunning is 
verleend op 11 januari 1909. BV 

   
 1909 Volkshuisvesting en woningbouw is nu een aparte rubriek: nr. 24.  
7 27 maart 1909 Schrijven van Folkert VAN DER MEER (visser), S. VAN DER WAL en 

Siemen J. ATSMA (veekoopman) te Sumar inhoudende klacht tegen Jan DE 
JONG wegens mishandeling van zijn dochter Albertje. Na onderzoek van 



veldwachter Sijbren DIJKSTRA is de klacht ongegrond.  
10 12 mei 1909 Mededeling van de burgemeester van Kollumerland van een in staat van 

ontbinding gevonden lijk. Brief 15/117B. 
17  28 november 1909 Schrijven van J.R. WIJMENGA te Sumar over het gebruik van land door de 

familie FORMSMA. Brief 1/236B. 
19 16 december 1909 Schrijven van de burgemeester van Smallingerland over het in deze 

gemeente bij Earnewâld van een woonschip waarvan de bewoners 
gedomicilieerd (woonplaats) zijn te Leeuwarden en over het overnemen van 
bedoeld transport. Brief 15/243B. 

   
 1910 Volkshuisvesting en woningbouw is nu een aparte rubriek: nr. 24.  
4 16 februari 1910 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om bericht enz. op verzoek 

aan de Koningin van Nanne VAN DER WAL, oud 24 jaar, gedetineerd in de 
strafgevangenis om gratie van straf gedurende 5 dagen wegens vertrek naar 
Amerika. Aanwezig advies armbestuur Sumar.  

5 24 februari 1910 Verzoek van de Commissaris der Koningin om mee te delen of Freerkje 
SPOOR getrouwd met Klaas RIEMERSMA nog in Burgum bij haar ouders is. 
Ze is daar nog steeds. 

8 16 april 1910 Mededeling van veldwachter STUVELING te Garyp over de antecedenten 
van Auke S. PAULUSMA. 

9 juli 1910 Een verzamelstaat van vergunningen in overeenstemming met art. 4 letter S 
van de verordening van politie (vergunning om kinderen een voertuig te laten 
besturen): Gerrit REITSMA te Hurdegaryp 10 jaar een geitenwagen, Kornelis 
SIBMA te Garyp 9 jaar een bokkenwagen, Gjalt BEARDA te Hurdegaryp 9 
jaar een geitenwagen, Jochum VEENJE te Garyp 8 jaar een bokkenwagen, 
Hette DIJKSTRA te Hurdegaryp 6 jaar een bokkenwagen, Tamme 
WIERSTRA te Lekkum 13 jaar een melkwagen, Bonne VENINGA te Burgum 
een geitenwagen, Taeke ATEMA te Burgum een hondenwagen, Anne 
KOOTSTRA te Ryptsjerk een hondenwagen, Age VAN DER MEULEN te 
Hurdegaryp 13 jaar een hondenwagen, Jochum ADMIRAAL te Hurdegaryp 
13 jaar een hondenwagen, Marten VAN DER KOOI te Suwâld 14 jaar een 
paardenwagen/melkwagen, Pieter en Roelof VRIES te Garyp 12 en 13 jaar 
een bokkenwagen. 

13 1 november 1910 Mededeling van de officier van justitie te Leeuwarden van een ingekomen 
klacht tegen gemeenteveldwachter OPPENHUIZEN te Jistrum wegens 
mishandeling. 

20 31 december 1910 Verzoek van de rechter-commissaris strafzaken te Leeuwarden om 
inlichtingen over het karakter en gedrag van Gerrit S. VAN DER WAL i.v.m. 
diefstal van tamme eenden. Brief 15/4B. 

   
 1911 Volkshuisvesting en woningbouw is nu een aparte rubriek: nr. 24. 
2 11 januari 1911 Schrijven van K. HARMSMA, hoofd van de bijzondere school, te Sumar 

inhoudende klacht over mishandeling schoolgaande kinderen. Brief 15/29B. 
7 8 maart 1911 Instructies voor de politiechef. 
10 april 1911 Rapport van de gemeentepolitie over de brief van de Commissaris der 

Koningin over de schouderhoogte van trekhonden als gevolg van de 
“Trekhondenwet 1910”. Brief 15/96B. 

11 13 april 1911 Aanwijzing van de schutstalhouders van 12 mei 1911 tot 12 mei 1912. (lijst 
van schutstalhouders) 

12 11 mei 1911 Schrijven van de landmeter van het kadaster TOER inhoudende klachten 
over het aanvallen van een hond van wed. SIKMA te Hurdegaryp. Antwoord 
op stukken. 

13 juni 1911 Een verzamelstaat van vergunningen in overeenstemming met art. 4 letter S 
van de verordening van politie (vergunning om kinderen een voertuig te laten 
besturen): Errit DE JONG te Jistrum 7 jaar een bokkenwagen en Wopke 
VEENSTRA te Wytfean 10 jaar een bokkenwagen. 

14 30 mei 1911 Vragenlijsten over de aanwezige woonwagens en woonschepen. Brief 



15/146B. 
24 13 november 1911 Verzoek van de directeur rijkswerkinrichting Veenhuizen om inlichtingen over 

Jan HOOIJENGA. Brief 15/232B. 
25 17 november 1911 Rapport van chef van politie KRÖTTJE over de werking van de wet op de 

zedeloosheid. 
   
 1912 Volkshuisvesting en woningbouw is nu een aparte rubriek: nr. 24. 
6 26 februari 1912 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen i.v.m. een 

jachtovertreding van Lammert S. VEENSTRA in Duitsland. Brief 15/62B. 
7 26 februari 1912 Verzoek van de auditeur-militair te Leeuwarden om inlichtingen over de 

verlofganger Andries VLASKAMP wegens in 1910 niet voldoen aan een 
oproep onder de wapenen. Brief 19/59B. 

9 9 april 1912 Een verzamelstaat van vergunningen in overeenstemming met art. 4 letter S 
van de verordening van politie (vergunning om kinderen een voertuig te laten 
besturen): Minze VRIES te Jistrum 11 jaar paard en wagen, Siebren DE 
VRIES te Jistrum 14 jaar paard en wagen, Johannes ATSMA te Eastermar 13 
jaar paard en wagen, Geert BLOM te Burgum 13 jaar paard en wagen en 
Fokke VAN DER VEEN te Burgum 8 jaar bokkenwagen. 

12 17 juni 1912 Schrijven van de majoor commandant van de 4e divisie Koninklijke 
marechaussee over verplaatsing van de brigade van Feanwâlden naar 
Quatrebras onder Burgum. Brief 15/127B. 

17 9 oktober 1912 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht op verzoek van G.B. 
TIEKSTRA te Burgum om vergunning tot het dragen van een revolver. 
Vergunning is verleend. Brief 15/190B en 15/197B.  

   
 1913 Volkshuisvesting en woningbouw is nu een aparte rubriek: nr. 24. 
1 31 januari 1913 Rapport van de gemeentearchitect over de bouwvallige staat van de doorreed 

ten westen van café “Het Roodhert” te Burgum. 
6 10 februari 1913 Lijst van stukken betreffende de trekhondenwet. 1 t/m 6 en 8 zijn niet 

aanwezig, dit zijn veroordelingen m.b.t. overtreding van de wet. De 
overtreders zijn Krijn VAN DELLEN, Jan KINGMA te Wyns, Jan A. DE VRIES 
te Burgum, Oenze D. PIETERSMA te Bergumerheide (Noardburgum), 
Hedzer A. HOOIJENGA te Burgum, Sabe PIETERSMA te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

6/7  Rapporten van de veldwachters betreffende de trekhondenwet. 
9 29 maart 1913 Verzoek van de rijksontvanger om politietoezicht enz. bij vervoer van 

benaderd vee. 
10 29 maart 1913 Een verzamelstaat van vergunningen in overeenstemming met art. 4 letter S 

van de verordening van politie (vergunning om kinderen een voertuig te laten 
besturen): Harmen H. TJEERDSMA te Eastermar 13 jaar een hondenkar. 
Brief 15/125B&W. 

12 12 mei 1913 Verzoek van het bestuur van zwembad “De Groote Wielen” om dispensatie 
van art. 33c van de verordening tot het leggen van een woonschip voor de 
bootsman. Brief 15/194B&W. 

16 31 juli 1913 Verzoek van de officier van justitie om inlichtingen of Rindert R. KOOISTRA, 
arbeider, te Burgum geschikt is als provisioneel bewindvoerder voor 
Johannes R. KOOISTRA. Brief 15/151B. 

20 9 december 1913 Schrijven van de regenten van Stichting op Toutenburg over het onderhoud 
van de politiewoning te Tytsjerk. brief 15/488B&W. 

   
 1914 Volkshuisvesting en woningbouw is nu een aparte rubriek: nr. 24. 
4 23 maart 1914 Correspondentie betreffende de doorhaling van de inschrijving van Oenze D. 

PIETERSMA te Bergumerheide (Noardburgum) als houder van een 
hondenkar. 

6 4 april 1914 Diverse stukken betreffende vrijstelling van de verbodbepaling bedoeld bij art. 
4 letter S van de politieverordening (vergunning om kinderen een voertuig te 
laten besturen). Aanwezig vergunning verleend door B&W aan Kornelis T. 



SIBMA, 9 jaar, voor het besturen van een bokkenwagen. Niet aanwezig 
stukken van S.G. KOONSTRA te Jistrum voor zijn zoon Klaas voor het 
besturen van een bokkenwagen en Alle HOEKSTRA voor zijn zoon, 14 jaar, 
voor het besturen van een paard met wagen.  

7 25 april 1914 Aanwijzing van de schutstalhouders van 12 mei 1914 tot 12 mei 1915. (lijst 
van schutstalhouders) 

13 20 juli 1914 Rapport van de gemeentearchitect over de schoorsteen van de zuivelfabriek 
te Eastermar inhoudende dat deze gevaarlijk is en maatregelen dienen 
genomen worden tot wegneming van het gevaar. 

17 14 augustus 1914 Benoeming tot onbezoldigd veldwachter: Ate DE JONG te Burgum, Wijt 
STRUIKSMA te Readtsjerk en Gerben N. OSINGA te Gytsjerk. 

19 15 september 1914 Benoeming tot onbezoldigd veldwachter: J.A. BOERSMA te Ryptsjerk. 
22 23 oktober 1914 Benoeming van onbezoldigd veldwachter W. STRUIKSMA tot onbezoldigd 

rijksveldwachter. 
26 23 december 1914 Verzoek van Dirk VISSER, timmerman, te Hurdegaryp om toestemming licht 

te branden in een timmerwinkel anders dan besloten in een lantaarn. Hij krijgt 
bij wijze van proef toestemming tot 1-4-1915 om petroleumlampen te 
branden. 

 
 
 
 

RUBRIEK 24 (van 1909 tot en met 1914), volkshuisvesting en woningbouw, periode 1893-1914. Zie 
voor 1892 t/m 1908 rubriek 23/15, justitie en politie. Bouwvergunningen (BV) zie bij verzameling 
bouwvergunningen. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
24/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
24/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1909 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen. 
2/1 5 februari 1909 Verzoek van Willem P. HELLINGA te Aldtsjerk om uitstel van 

onbewoonbaarverklaring van de woning bewoond door K. SOLDAAT. 
2/2 19 maart 1909 Verzoek van Wijbren J. HOEKSTRA te Oentsjerk om een jaar uitstel van 

onbewoonbaarverklaring van de woning bewoond door D. ALGRA en heeft 
verhuurd, per oktober 1908, aan B. DOUMA. 

2/3 1 april 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie dat uitstel van de ontruiming van de 
woning van Willem P. HELLINGA te Aldtsjerk niet toe te laten. Brief 
15/48B&W en 24/109B&W. 

2/4 16 april 1909 Mededeling van veldwachter VISSER dat K. SOLDAAT te Aldtsjerk per mei 
een woning huurt van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk 
zodat het verzoek uitstel van onbewoonbaarverklaring door Willem P. 
HELLINGA een jaar later van toepassing niet is toegestaan. 

2/5 5 mei 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie dat uitstel van de ontruiming van de 
woning van Wijbren J. HOEKSTRA te Aldtsjerk niet toe te laten.  

2/6 7 juni 1909 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende raadsbesluit dat de vastgestelde 
termijn van ontruiming van de onbewoonbaar verklaarde woning te Wyns van 
L. DE GRAAF te Miedum en bewoond door Jurjen BLEEKER, Giekerk A nr. 
590 onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten te verlengen met 6 
maanden.  

2/7 7 juni 1909 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende raadsbesluit dat de vastgestelde 
termijn van ontruiming van de onbewoonbaar verklaarde woning te Oentsjerk 
van Willem P. HOEKSTRA te Aldtsjerk en bewoond door B. DOUMA, 
Oentsjerk nr. 93, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten te verlengen 
met 6 maanden.  

2/8 24 juni 1909 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende 
goedkeuring van de raadsbesluiten voor 6 maanden verlenging van de 



termijn van ontruiming onbewoonbaar verklaarde woningen van Willem J. 
HOEKSTRA te Aldtsjerk en L. DE GRAAF te Miedum. 

4/3 11 februari 1909 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” inhoudende uitnodiging tot 
het bijwonen van een conferentie. 

4/4 9 maart 1909 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA aangaande een schrijven 
over de aanmerkingen van de Gezondheidscommissie over woningbouw van 
Bouwvereniging “Bergum e.o.” Het gaat om werkmanswoningen 
(arbeiderswoningen). 

4/5 20 maart 1909 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” n.a.v. het schrijven van 13 
maart over het advies van de gemeentearchitect en verzoek voor een 
spoedige conferentie om opheldering over bepaalde punten. Brief 
24/116B&W. 

4/5A maart 1909 Schrijven inhoudende begroting wegens het bouwen van 10 
werkmanswoningen (arbeiderswoningen) voor de Vereniging tot verbetering 
van Volkshuisvesting te Burgum. 

4/6 14 mei 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W dat ze 1 juni bij de conferentie aanwezig zullen zijn. 

4/7 27 juli 1909 Verzoek van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” om f 4400 voorschot voor de 
bouw van 5 werkmanswoningen (arbeiderswoningen) te Burgum. Met 
Begroting van kosten, uittreksel kadastrale tekening (Bergum B), 2 
tekeningen van werkmanswoningen (arbeiderswoningen). 

4/8 6 september 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W om advies over het verzoek van Bouwvereniging “Bergum e.o.” om 
een voorschot en bijdrage uit de gemeentekas. Brief 24/274B&W. 

4/9 6 december 1909 Schrijven van het ministerie van Binnenlandse Zaken inhoudende antwoord 
van B&W over verzoeken van bouwverenigingen om voorschotten. Brief 
24/348B&W. 

4/12 14 februari 1910 Koninklijk Besluit dat aan de gemeente een voorschot wordt verleend uit de 
Rijkskas van f 4400 waardoor de gemeente hetzelfde bedrag als voorschot 
kan verlenen aan de Bouwvereniging “Bergum e.o.” voor de bouw van 5 
arbeiderswoningen. 

4/14 20 mei 1910 Schrijven van de Vereniging tot Verbetering van Volkshuisvesting inhoudend 
verantwoording voorschotten voor 5 werkmanswoningen (arbeiderswoningen) 
aan de Kloosterlaan te Burgum. 

4/15 21 juni 1910 Schrijven van het ministerie van Financiën over voorschot woningbouw 
Kloosterlaan te Burgum n.a.v. schrijven B&W. Brief 24/211B&W 1910. 

4/16 20 augustus 1910 Schrijven van Bouwvereniging “Bergum e.o.” inhoudend verantwoording 
kosten bouw werkmanswoningen (arbeiderswoningen), totale kosten f 
6168.50. Brief 24/258B&W. 

4/17 21 september 
1910 

Schrijven van het ministerie van Financiën inhoudende goedkeuring van 
minister van Binnenlandse Zaken het vaststellen van een voorschot van 
maximum van f 4400 voor de bouw van arbeiderswoningen door de 
Bouwvereniging “Bergum e.o.” 

4/18 22 februari 1911 Mededeling van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” dat de woningen aan het 
Zandhuizen zijn opgeleverd en verzoek om het resterende gedeelte van het 
voorschot. 

4/19 23 april 1911 Mededeling van de gemeentearchitect VEENSTRA dat de 5 
arbeiderswoningen te Burgum zijn voltooid. 

4/20 24 april 1911 Schrijven van het gemeentebestuur inhoudende aanvraag aan het ministerie 
van Financiën om uitbetaling van het laatste gedeelte van het Rijksvoorschot 
voor woningbouw te Burgum. 

4/21 2 mei 1911 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag is ontvangen 
en vergezeld van hun advies naar het ministerie van Financiën is verzonden. 

4/22 12 mei 1911 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel f 880. van het voorschot voor woningbouw aan 
de Kloosterlaan te Burgum. 

5 30 januari 1909 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 



gemeente is verricht, over 1908. 
6 29 maart 1909 Verzoek van Sjoerd D. VEENSTRA te Burgum om opheffing 

onbewoonbaarverklaring van zijn woningen, bewoond door G. VINK, T. 
DOUMA en J.H. VAN DER MEULEN. 

7 14 april 1909 Rapport van veldwachter D. VISSER te Oentsjerk over de woning nr. 74 te 
Aldtsjerk bewoond door Dirk F. VISSER en van beheerder Jacob DILLEMA te 
Tytsjerk. Brief 24/164B&W. 

8 1 mei 1909 Verzoek van J.S. BLEEKER te Wyns om onbewoonbaarverklaring van de 
woning, Giekerk A nr. 590, van L. DE GRAAF te Miedum 6 maanden uit te 
stellen zodat hij tijd krijgt om ergens anders een woning te huren. Advies 
Gezondheidscommissie is verzoek niet toe te staan. 

10 1909 Verzamelstaat van stukken betreffende onbewoonbaar verklaarde woningen. 
10/1 7 mei 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies tot 

onbewoonbaarverklaring woning, Aldtsjerk nr. 74, te Aldtsjerk in gebruik 
geweest bij Dirk F. VISSER. 

10/2 7 mei 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies tot 
onbewoonbaarverklaring woning, Aldtsjerk nr. 73, te Aldtsjerk en van Jacob 
DILLEMA te Tytsjerk en bewoond door Frans A. DE VRIES. 

10/4 18 oktober 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W over de woning te Noordermeer te Burgum, van G. DOUMA en te 
Feanwâldsterwâl van A. K. BOSMA. Brief 24/292B&W. 

10/4 18 oktober 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie over de woning van G. DOUMA te 
Burgum. Met besluit van B&W van 30 oktober waarin Gerben DOUMA de 
woning, Bergum B nr. 2339, en bewoond door wed. D. DOUMA moet 
verbeteren of de bewoning moet staken. 

10/4 18 oktober 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie over de woning van A.K. BOSMA te 
Feanwâldsterwâl. Met besluit van B&W van 30 oktober waarin A.K. BOSMA 
de woning, Hardegarijp B nr. 294, moet verbeteren of de bewoning moet 
staken. 

11 24 mei 1909 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de toestand van de 
woningen van de armvoogdij te Wytfean. 

12 1909 Verzamelstaat van stukken betreffende de volksgezondheid (vervuilde 
sloten). 

12/1 7 juli 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over een 
vervuilde sloot achter de huizen aan de Lageweg te Burgum vanaf het 
perceel van A. ZWART totdat van Dr. HINGST. Met advies van de 
gemeentearchitect VEENSTRA. In oktober is de sloot opgeschoond. 

12/2 7 juli 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over een 
vervuilde sloot achter het café HEIDSTRA. Met advies van de 
gemeentearchitect VEENSTRA. In oktober is de sloot opgeschoond. 

13/1 3 augustus 1909 Verzoek van de “Vereniging ter Verbetering van de Volkshuisvesting” in de 
dorpen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk om een voorschot van f 4800 voor het 
bouwen van 4 woningen te Aldtsjerk en aankoop terrein, Giekerk B nr. 482. 
Met omschrijving, blauwdruk arbeiderswoning, situatietekening en 
plattegrondtekening. 

13/2 6 september 1909 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W om advies over de 4 woningen te Aldtsjerk. Brief 24/277B&W. 

13/3 8 november 1909 Schrijven van het college van Bijstand te Den Haag over de aanvraag van 
B&W om een rijksvoorschot ten behoeve van de bouwplannen van de 
Bouwvereniging “Bergum e.o.” en van de Vereniging ter Verbetering van de 
Volkshuisvesting in de dorpen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk. 

13/4 20 december 1909 Mededeling van de Woningvereniging voor de dorpen Gytsjerk, Oentsjerk en 
Aldtsjerk dat ze nota hebben genomen van de opmerkingen van de 
Gezondheidscommissie en dat ze tegemoet zijn gekomen aan de bedenking 
van het college van Bijstand. 

13/5 29 januari 1910 Verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken om spoedig bericht en 
raad i.v.m. dezerzijds schrijven van 6 december nr. 12977 afd. BB. Brief 



24/49B&W 1910. 
13/6 9 december 1909 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit dat onder voorwaarden f 

4800 voorschot en een vaste bijdrage per jaar wordt verleend voor 4 
arbeiderswoningen te Aldtsjerk aan de Vereniging ter Verbetering van de 
Volkshuisvesting. 

13/7 9 februari 1910 Mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat aan de gemeente 
voorschotten wordt verleend uit de Rijkskas van f 4400 en f 4800 voor de 
volkshuisvesting te Burgum en Aldtsjerk. Brief 24/49B&W. 

13/8 februari 1910 Schrijven van de het bestuur van de Woningvereniging te Oentsjerk dat het 
bestuur de voorlopige toestemming voor de aanbesteding van de te bouwen 
woningen aanvaardt. 

13/9 14 februari 1910 Koninklijk Besluit dat aan de gemeente een voorschot wordt verleend uit de 
Rijkskas van f 4800 waardoor de gemeente hetzelfde bedrag als voorschot 
kan verlenen aan de Vereniging ter Verbetering van de Volkshuisvesting voor 
de dorpen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk voor de bouw van 4 
arbeiderswoningen te Aldtsjerk. 

13/11 17 maart 1910 Schrijven van het bestuur van de Vereniging ter Verbetering van de 
Volkshuisvesting inhoudend verantwoording kosten bouw 
werkmanswoningen (arbeiderswoningen) te Aldtsjerk, totale kosten f 4800.  

13/13 12 april 1910 Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende verklaring dat 
de bouw van 4 arbeiderswoningen te Aldtsjerk zover is gevorderd dat de 
Vereniging ter Verbetering van de Volkshuisvesting de eerste termijn aan de 
aannemer verschuldigd is. 

13/14 19 april 1910 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag is ontvangen 
en vergezeld van hun advies naar het ministerie van Financiën is verzonden. 

13/15 27 april 1910 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel f 1093.20 van het voorschot voor woningbouw. 

13/17, 
13/18 

augustus 1910 Verzoek van de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting te 
Oentsjerk om de resterende deel van het voorschot, met verantwoording van 
de kosten. 

13/19 10 augustus 1910 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag is ontvangen 
en vergezeld van hun advies naar het ministerie van Financiën is verzonden. 

13/20 13 augustus 1910 Schrijven van het ministerie van Financiën dat het verzoek om uitbetaling van 
de tweede termijn van het voorschot niet wordt uitgekeerd zolang het juiste 
bedrag van het voorschot niet is vastgesteld door de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Financiën. 

13/21 24 augustus 1910 Schrijven van de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën 
inhoudende goedkeuring bedrag van het voorschot vast te stellen op f 4800. 

13/22 6 september 1910 Schrijven van het college van Bijstand dat er een order is tot betaling aan de 
gemeente Tytsjerksteradiel f 2746.80 van het voorschot voor woningbouw. 

13/23 21 oktober 1910 Verzoek van de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting te 
Oentsjerk om de resterende deel van het voorschot. 

13/24 23 november 1910 Mededeling van de gemeentearchitect VEENSTRA dat de 4 
arbeiderswoningen te Aldtsjerk zijn voltooid. 

13/25 30 november 1910 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het ministerie van 
Financiën is verzonden. 

13/26 12 december 1910 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel f 960 van het voorschot voor woningbouw. 

14 oktober 1909 Verzoek van Bouwe M. DOUMA, arbeider te Aldtsjerk om uitstel tot 12 mei 
1910 van ontruiming van de onbewoonbaar verklaarde woning die hij huurt 
van Wijbren J. HOEKSTRA. Hij krijgt 6 maanden uitstel. Brief 24/365B&W. 

   
 1910 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen. 
7 4 april 1910 Rapport van de gemeentearchitect betreffende onbewoonbaar verklaarde 

woningen en die waarvoor verbeteringen moeten worden aangebracht. De 
woningen zijn: Te Wyns bewoond door F. HULSINGA en van W. 



NOORDENBOS, wordt mei ontruimd; te Wyns bewoond door J. BLEEKER en 
wed. DER LET en van L. DE GROOT en wed. P.H. KALMAN; te Wyns 
bewoond door A. DE JONG en wed. S. DE JONG en van L. DE GROOT, 
woning A. DE JONG wordt mei ontruimd; te Wyns bewoond door P. 
BLEEKER en van de Nederlands Hervormde Gemeente, nog niet 
onbewoonbaar verklaard, moeten verbeteringen aangebracht worden; te 
Wyns bewoond door T. DE HAAN en D. MIEDEMA en van J.L. TALSMA, 
moeten verbeteringen aangebracht worden; te Aldtsjerk bewoond door Frans 
DE VRIES en van DILLEMA, zijn nog geen verbeteringen aangebracht; te 
Burgum (Noordermeer) bewoond door wed. D. DOUMA en van G. DOUMA te 
Drogeham, moet verbeteringen aangebracht worden; woning te 
Feanwâldsterwâl van A. BOSMA, zijn verbeteringen aangebracht maar niet 
voldoende. 

10 30 april 1910 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 
gemeente is verricht, over 1909. 

12 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende verbeteringen van woningen. 
12/1 6 juni 1910 Schrijven van de Gezondheidscommissie over verbetering van de woning te 

Hurdegaryp nr. 101, Hardegarijp A nr. 781, bewoond door Reinder BIJLSMA 
en van Edze WESTRA. De woning is niet ongeschikt voor bewoning maar de 
pomp en het privaat moet verbeterd worden. 

12/2 6 juni 1910 Schrijven van de Gezondheidscommissie over verbetering van de woning te 
Hurdegaryp nr. 99, Hardegarijp A nr. 781, bewoond door Wierd DE BOER en 
van Edze WESTRA. De woning is niet ongeschikt voor bewoning maar het 
dak moet dicht gemaakt worden en de woning moet in betere bewoonbare 
staat gebracht worden. 

12/3 6 juni 1910 Schrijven van de Gezondheidscommissie over verbetering van de woning te 
Hurdegaryp nr. 285, Hardegarijp A nr. 1903, bewoond door Hette 
HOEKSTRA en van Dirk REITSMA te Eastermar. De woning is niet 
ongeschikt voor bewoning maar er moet een voorziening komen voor 
voldoende drinkwater en het privaat moet verbeterd worden. 

   
 1911 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen. 
2 1911 Verzamelstaat van stukken betreffende de bouw van 10 werkmanswoningen 

(arbeiderswoningen) te Burgum door de Bouwvereniging “Bergum e.o.” 
2/1 11 januari 1911 Verzoek van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” om een voorschot van f 

13500 voor het bouwen van 10 werkmanswoningen (arbeiderswoningen) te 
Burgum langs de Straatweg naar Feanwâlden, Bergum B nr. 1064 en 
aankoop terrein. Met omschrijving, 2 blauwdrukken van arbeiderswoningen, 
situatietekening en plattegrondtekeningen. 

2/2 20 januari 1911 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W betreffende het inwilligen van het verzoek van de Bouwvereniging 
“Bergum e.o.” om een voorschot voor bouw van 10 werkmanswoningen 
(arbeiderswoningen). Hun advies is het verzoek in te willigen. Brief 
24/18B&W. 

2/3 4 februari 1911 Schrijven van de inspecteur van Staatstoezicht op de Volksgezondheid dat 
hij, na wat veranderingen in de ontwerpen van de woningen, gunstig advies 
heeft uitgebracht aan de hoofdinspecteur en de Commissaris der Koningin. 

2/4 27 maart 1911 Koninklijk Besluit dat aan de gemeente een voorschot wordt verleend uit de 
Rijkskas van f 13500 waardoor de gemeente hetzelfde bedrag als voorschot 
kan verlenen aan de Bouwvereniging “Bergum e.o.” voor de bouw van 10 
arbeiderswoningen te Burgum. 

2/5 26 januari 1911 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit dat onder voorwaarden f 
13500 voorschot wordt verleend af te lossen in 50 gelijke afbetalingen en een 
bijdrage te verlenen van f 59.85 per jaar voor 10 arbeiderswoningen te 
Burgum aan Bouwvereniging “Bergum e.o.” 

2/6 18 april 1911 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” over toezending van 
stukken. 



2/7 april 1911 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” inhoudende de aanbesteding 
en gunningen voor de bouw van 10 werkmanswoningen (arbeiderswoningen) 
te Burgum en de verantwoording voor de kosten. Het totaal komt op f 14864. 

2/8 5 mei 1911 Schrijven van het gemeentebestuur inhoudende aanvraag aan de minister 
van Financiën om uitbetaling van een gedeelte van het Rijksvoorschot voor 
de bouw van 10 arbeiderswoningen te Burgum, 4/5 van het voorschot van f 
13500 is f 10800. 

2/9 5 mei 1911 Mededeling van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” dat de bouw van de 
woningen aan de Feanwâldsterweg (Woudweg) zover is gevorderd dat de 
bewoners er 12 mei in kunnen. 

2/10 3 mei 1911 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” inhoudende specificatie van 
de bouwkosten van 10 werkmanswoningen (arbeiderswoningen) te Burgum 
en verzoek om de ontbrekende van f 1364 van de gemeente te mogen 
ontvangen. 

2/11 11 mei 1911 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot f 10800 is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het 
ministerie van Financiën is verzonden. 

2/13 26 mei 1911 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel f 10800 van het voorschot voor woningbouw. 

2/14 1 juni 1911 Schrijven van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarom er aan het 
verzoek om de plannen voor de bouw van 10 arbeiderswoningen te Burgum 
toe te zenden niet is voldaan terwijl de bouw al is begonnen. 

2/15 15 juni 1911 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” dat zij in belang van de 
volkshuisvesting, het voorkomen van dakloosheid van vele gezinnen, 
gezorgd hebben dat woningen per 12 mei betrokken konden worden terwijl 
de bouwplannen voor het najaar waren. Brief 24/238B&W- zie 2/14. 

2/16 23 juni 1911 Verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken om het bewijs dat de 
bouwplannen niet eerder zijn begonnen dan na goedkeuring van inspecteur 
FABER van Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Brief 24/295B&W. 

2/17 29 juni 1911 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
de stukken betreffende het advies van de inspecteur van Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid wordt teruggezonden en over het voorschot aan de 
Bouwvereniging “Bergum e.o.” en het bedrag van het voorschot. Brief 
24/279B&W. 

2/18 1 juni 1911 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit dat het bedrag van 
voorschot in het besluit van 26 januari wordt verhoogd met f 1364 en nader 
wordt vastgesteld op f 14864. 

2/19 25 juli 1911 Verzoek van de Commissaris der Koningin om een exemplaar van het 
raadsbesluit van 1 juni. 

2/20 26 augustus 1911 Koninklijk Besluit dat het voorschot aan de gemeente wordt verhoogd tot f 
14864. 

2/21 16 september 
1911 

Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” inhoudende verantwoording 
van de kosten van de bouw van 10 werkmanswoningen (arbeiderswoningen) 
en verzoek om het toekomende bedrag van het verleende voorschot. 

2/22 27 september 
1911 

Mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het voorschot bij 
Koninklijk Besluit is verhoogd tot f 14864. 

2/23 2 oktober 1911 Schrijven van het gemeentebestuur inhoudende aanvraag aan de minister 
van Financiën om uitbetaling van het laatste gedeelte van het Rijksvoorschot 
voor de woningbouw te Burgum. 

2/24 5 oktober 1911 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot f 4064 is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het 
ministerie van Financiën is verzonden. 

2/25 17 oktober 1911 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel f 4064 van het voorschot voor woningbouw. 

3 januari 1911 Schrijven van Froukje VAN DIJK te Bergumerheide (Noardburgum) over een 
aan te geven rooilijn voor het te bouwen huis van Jochum ROOSMA. Ze wil 
graag vrij uitzicht houden. 



3A 1911 Verzamelstaat betreffende stukken over wijziging bouwverordening. 
3A/2 31 maart 1911 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende wijziging en aanvulling 

van de bouw- en woningverordening van 8 maart 1905. 
3A/3 mei 1911 Rapport van de raadscommissie over de wijzigingen in de bouw- en 

woningverordening. 
3A/5 13 juli 1911 Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende opmerkingen op de 

verordening. Brief 24/250B&W. 
3A/6 28 augustus 1911 Verzoek van de Commissaris der Koningin om een in forma ( in goede vorm) 

opgemaakt raadsbesluit in duplo aan Gedeputeerde Staten te zenden. 
3A/7 2 september 1911 Uittreksel uit Besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit het 

raadsbesluit van 2 augustus goed te keuren. Met de verordening. 
7 28 april 1911 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 

gemeente is verricht, over 1910. 
8 18 april 1911 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de toestand van een 

woonark te Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 2284 van E.G. WESTRA te 
Feanwâldsterwâl en bewoond door Rinze U. FEITSMA en vrouw. 

9 17 mei 1911 Schrijven van de Gezondheidscommissie dat er geen drinkwatervoorziening 
bij de woningen, Bergum B nr. 1885, bewoond door Jochum DOKKUMA en 
Oege MEULENBELT te Burgum en van Jaring ROOSMA te Bergumerheide 
(Noardburgum) is. Verzoek om ROOSMA aan te schrijven om een 
waterpomp o.i.d. aan te leggen.  

14 25 augustus 1911 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende benoeming van J.S. 
VEENSTRA, bouwkundige te Burgum als lid van de Gezondheidscommissie. 

15 29 september 
1911 

Schrijven van de Gezondheidscommissie over de toestand van vervuiling van 
de Westerse Hei te Burgum. De provincie zal dit in de herfst verbeteren. 

16 1911 Verzamelstaat van stukken betreffende rooilijnen. 
16/1 12 december 1911 Verzoek van Dirk G. REITSMA, landbouwer te Eastermar tot bepalen van de 

raad van de rooilijn (wijzigen) van een te bouwen woning met stalling op 
Oostermeer A nr. 185. Gemeentearchitect VEENSTRA adviseert het verzoek 
in te willigen. 

16/2 8 december 1911 Verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Jistrum tot 
bepalen van de raad van de rooilijn (wijzigen) van een te bouwen pastorie op 
Oostermeer G. nr. 1296, naast de woning van S. JAGERSMA. 
Gemeentearchitect VEENSTRA adviseert het verzoek in te willigen. 

16/3 12 december 1911 Verzoek van Karel HOEKSTRA te Garyp tot bepalen van de raad van de 
rooilijn (wijzigen) van een te bouwen werkplaats met uitstalling van fietsen op 
Bergum C nr. 1693. Gemeentearchitect VEENSTRA adviseert het verzoek in 
te willigen. 

18/1 12 december 1911 Verzoek van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” om over te gaan tot 
ontruiming van enige woningen i.v.m. voorgenomen bouwplannen. De 
woningen zijn: zie volgnummer 18/2. 

18/2 30 maart 1912 
 
 
 
 
28 maart 1912 
 
 
30 maart 1912 
 
 
28 maart 1912 
 
 
 
 

Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de dubbele woning 
onder één dak te Nieuwstad, Bergum B nr. 377, te Burgum bewoond door 
Oebele VAN DER KOOI en Dirk VELLINGA en van wed. A.R. DE GROOT te 
Burgum, met noodzakelijke verbeteringen kan de woning nog bewoonbaar 
worden. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de woning in de buurt, 
Bergum B nr. 1924, te Burgum bewoond door Jan L. HOEKSTRA en van 
Anna F. WAGENAAR, de woning is niet ongeschikt voor bewoning. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de woning te Nieuwstad, 
Bergum B nr. 1566, te Burgum bewoond door Albert W. VAN DER MEER en 
van Jan J. VAN DER WAL, de woning is ongeschikt voor bewoning. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een dubbele woning 
onder één dak aan de molenreed (Mounepaed), Oostermeer E nr. 831, te 
Sumar bewoond door Sjouke J. ELZINGA en van de diaconie van de 
Nederlands Hervormde Gemeente te Sumar, de woning voldoet niet aan de 
bouwverordening. De andere woning, Oostermeer E nr. 830 bewoond door 



 
 
30 maart 1912 
 
 
30 maart 1912 
 
 
30 maart 1912 
 
 
30 maart 1912 
 
 
28 maart 1912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 maart 1912 

wed. Fokke SPOOR kan met noodzakelijke verbeteringen geschikt worden 
gemaakt voor bewoning. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de woning aan de 
Lageweg, Bergum B nr. 1581, te Burgum bewoond door de eigenaar Sijbren 
MOOK, de woning is niet ongeschikt voor bewoning. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een onbewoonde 
woning aan de Lageweg, Bergum B nr. 1582, te Burgum van Sijbren MOOK, 
de woning moet als onbewoonbaar worden verklaard. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de woning aan de 
Lageweg, Bergum B nr. 1583, te Burgum bewoond door Trijntje SPAN en van 
Sijbren MOOK, de woning is niet ongeschikt voor bewoning. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een onbewoonde 
woning aan de Lageweg, Bergum B nr. 1584, te Burgum van Sijbren MOOK, 
de woning moet als onbewoonbaar worden verklaard. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de woningen te 
Burgumerdaam (tussen de 2 bruggen) te Burgum van S.J. VAN DER 
WIELEN te Burgum:  
A. woning Bergum B nr. 1889 bewoond door J. POSTHUMUS, met 
noodzakelijke verbeteringen kan de woning nog bewoonbaar worden;  
B. woning Bergum B nr. 1889 bewoond door wed. S. VRIESWIJK, met 
noodzakelijke verbeteringen kan de woning nog bewoonbaar worden; 
C. woning Bergum B nr. 1890 bewoond door W.G. BLOM, met noodzakelijke 
verbeteringen kan de woning nog bewoonbaar worden; 
D. woning Bergum B nr. 1891 bewoond door Jan ELZINGA, met 
noodzakelijke verbeteringen kan de woning nog bewoonbaar worden. Doet 
de eigenaar dit niet dan worden de woningen allemaal onbewoonbaar 
verklaard. 
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de dubbele woning te 
Burgum west, Bergum B nr. 1894 bewoond door J. DIJKSTRA en door wed. 
Gaele VAN DER MEULEN en van S.W. VEENSTRA, met noodzakelijke 
verbeteringen kan de woning nog bewoonbaar worden. Doet de eigenaar dit 
niet dan wordt de woning onbewoonbaar verklaard. 

18/3 13 mei 1912 
 
13 mei 1912 
 
 
13 mei 1912 
 
13 mei 1912 
 
 
13 mei 1912 
 
 
13 mei 1912 
 
 
 
13 mei 1912 
 
 
 
13 mei 1912 

Schrijven van de Gezondheidcommissie ter geleide van 7 adviezen 
betreffende volkshuisvesting. 
Advies over de dubbele woning te Nieuwstad, Bergum B nr. 377, te Burgum 
en van wed. A.R. DE GROOT is dat de woning nog in bewoonbare staat 
gebracht kan worden door verbeteringen aan te brengen. 
Advies over de woning te Nieuwstad, Bergum B nr. 1566, te Burgum en van 
Jan J. VAN DER WAL is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning in de buurt, Bergum B nr. 1924, te Burgum en van 
Anna F. WAGENAAR is dat de woning nog in bewoonbare staat gebracht kan 
worden door verbeteringen aan te brengen. 
Advies over de dubbele woning Burgum west, Bergum B nr. 1894 en van 
S.W. VEENSTRA is dat de woning nog in bewoonbare staat gebracht kan 
worden door verbeteringen aan te brengen. 
Advies over de woningen aan de Lageweg, Bergum B nr. 1581, 1582, 1583 
en 1584, te Burgum en van Sijbren MOOK is 1581, 1583 is dat de woning 
nog in bewoonbare staat gebracht kan worden door verbeteringen aan te 
brengen, 1582 en 1584 onbewoonbaar verklaren. 
Advies over de woningen op de Burgumerdaam, Bergum B nr. 1889, 1890 en 
1891, te Burgum en van S.J. VAN DER WIELEN is 1889 en 1890 is dat de 
woning nog in bewoonbare staat gebracht kan worden door verbeteringen 
aan te brengen en 1891 onbewoonbaar verklaren. 
Advies over de woningen te Sumar, Oostermeer E nr. 830 en 831, van de 
diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Sumar is dat de woning 
nog in bewoonbare staat gebracht kan worden door verbeteringen aan te 
brengen. 



18/4 30 mei 1912 
 
 
30 mei 1912 

Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning van S.J. VAN DER WIELEN, Bergum 
B nr. 1891. 
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning van Jan J. VAN DER WAL, Bergum 
B nr. 1566. 

18/5 30 mei 1912 
 
 
30 mei 1912 
 
 
30 mei 1912 
 
 
30 mei 1912 
 
 
30 mei 1912 
 
 
30 mei 1912 

Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit S. MOOK aan te 
schrijven om voor 1 september verbeteringen aan te brengen aan de woning 
te Burgum, Bergum B nr. 1581. 
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit S.W. VEENSTRA aan te 
schrijven om voor 1 september verbeteringen aan te brengen aan de woning 
te Burgum, Bergum B nr. 1894. 
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit Anna F. WAGENAAR 
aan te schrijven om voor 1 september verbeteringen aan te brengen aan de 
woning te Burgum, Bergum B nr. 1924. 
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit wed. A.R. DE GROOT 
aan te schrijven om voor 1 september verbeteringen aan te brengen aan de 
woning te Burgum, Bergum B nr. 335 en 336. 
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit S.J. VAN DER WIELEN 
aan te schrijven om voor 1 september verbeteringen aan te brengen aan de 
woning te Burgum, Bergum B nr. 1889 en 1890. 
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit diaconie van de 
Nederlands Hervormde Gemeente te Sumar aan te schrijven om voor 1 
september verbeteringen aan te brengen aan de woning te Sumar, 
Oostermeer E nr. 830 en 831. 

18/6 mei 1912 Schrijven van B&W aan S. MOOK te Burgum om 2 onbewoonde woningen 
niet meer als zodanig te gebruiken of te doen gebruiken. Brief 24/217B&W 
1912. 

18/7 3 september 1912 Verzoek van S.J. VAN DER WIELEN te Burgum om uitstel tot 1913 van het 
besluit van 30 mei, het verbeteren van de woningen op de Burgumerdaam, 
Bergum B nr. 1889 en 1890, omdat het plan bestaat om die woningen af te 
breken. Hij krijgt uitstel tot 12 mei 1913. 

18/8 20 september 
1912 

Verzoek van de Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Sumar om uitstel van het besluit van 30 mei, het verbeteren van de woningen 
aan de molenreed (Mounepaed), Oostermeer E nr. 830 en 831, omdat het 
plan er is om die woningen af te breken. Ze krijgen tot 12 mei 1913 uitstel. 

18/9 21 september 
1912 

Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het onderzoek of de 
verbeteringen voor 1 september zijn aangebracht. Er zijn geen verbeteringen 
aangebracht aan de woningen, Bergum B nr. 1894, van S.W. VEENSTRA te 
Burgum en hij heeft ook geen uitstel aangevraagd.  

   
 1912 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen. 
2 17 februari 1912 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA van de woning te 

Bergumerheide (Noardburgum), bewoond door Sjouke KLOETSTRA en van 
Jelle J. VAN DER MEULEN, aanbouw slaapgelegenheid en verbetering 
watervoorziening. Zijn advies is om de woning onbewoonbaar te verklaren. 
Met tekening op achterkant stuk. 

3 18 april 1912 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 
gemeente is verricht, over 1911. 

11 20 augustus 1912 Verzoek van Dirk A. VISSER, timmerman te Hurdegaryp om hem toch 
vergunning te geven voor de aanbouw van een kamertje, zoals op zijn 
ontwerp, aan de woning te Hurdegaryp, Hardegarijp B nr. 929. Dit is zijn 
derde poging, de vorige zijn geweigerd. Brief 24/304B&W. 

13 1912, 1913 Verzamelstaat van stukken betreffende onbewoonbaarverklaring van 
woningen. 

13/2, 
13/3 

23 december 1912 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies om de woning 
te Bergumerheide (Noardburgum), ten westen van de Armhuisweg wijk I nr. 



589, Bergum A nr. 2384 bewoond door J. VINK en van de familie ADMIRAAL 
onbewoonbaar te verklaren. Brief 24/486B&W. 

13/4  
23 december 1912 
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23 december 1912 
 
 
 
 
23 december 1912 

Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 338, 
bewoond door Jelte HOEKSTRA en van Albert SIKKEMA is dat de woning 
nog in bewoonbare staat gebracht kan worden door verbeteringen aan te 
brengen. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 591, 
Bergum A nr. 2377 bewoond door en van Pieter ZANDBERG, grond is van de 
gemeente is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 614, 
Bergum A nr. 1393 bewoond door Tjipke NICOLAI en van de erven van A. 
VAN DER LEEST is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 615, 
Bergum A nr. 1543 bewoond door Johannes SPOOR en van de erven van A. 
VAN DER LEEST is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 664, 
Bergum A nr. 2309 bewoond door Rommert DE VRIES en van Jelle J. VAN 
DER MEULEN is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 663, 
Bergum A nr. 2308 bewoond door Ate DOKKUMA en van Jelle J. VAN DER 
MEULEN is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 786, 
Bergum A nr. 1265 bewoond door Gerben WIJNGAARDEN en van Jelle J. 
VAN DER MEULEN is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 805, 
Bergum A nr. 379a bewoont en van Jippe HOEKSTRA is onbewoonbaar te 
verklaren. 
Advies over de woning te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 859, 
Bergum A nr. 1633 bewoond door Gerrit DJURREMA van Jan J. VAN DER 
MEULEN is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woningen te Bergumerheide (Noardburgum), wijk I nr. 847, 
Bergum A nr. 1787 bewoond door Jan VAN DER MEER, nr. 848, Bergum A 
nr. 1785 bewoond door de vrouw van Gauke HAAGSMA, nr. 849 is 
onbewoond, nr. 850, Bergum A nr. 1784 bewoond door Tjisse BOONSTRA 
en van Rinze PROCÉE is alle woningen onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de driedubbele woning te Hurdegaryp, wijk IX nr. 16/17, 
bewoond door Pier INIA is dat de woning nog in bewoonbare staat gebracht 
kan worden door verbeteringen aan te brengen, bewoond door Rinze 
FEITSMA is dat de woning nog in bewoonbare staat gebracht kan worden, 
bewoond door Jan VAN DER WAL is onbewoonbaar te verklaren. De 
woningen zijn van Albert SIKKEMA. 

13/4 15 januari 1913 Schrijven van B&W inhoudende besluiten voorstel aan de raad tot 
onbewoonbaarverklaring van de woningen: te Bergumerheide (Noardburgum) 
van Sape ADMIRAAL te Jorwert, Bergum A nr. 2384; te Bergumerheide 
(Noardburgum, Bergum A nr. 2377, van Pieter ZANDBERG; te 
Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 1393, van de erven van A. 
VAN DER LEEST; te Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 1543, 
van de erven van A. VAN DER LEEST; te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 379a, van Jippe HOEKSTRA; te Bergumerheide 
(Noardburgum), Bergum A nr. 1633, van Jan J. VAN DER MEULEN; te 
Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 1787, 1785, 1784, van Rinse 
PROCÉE; te Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 2309, van Jelle J. 
VAN DER MEULEN; te Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 2308, 
van Jelle J. VAN DER MEULEN; te Bergumerheide (Noardburgum), Bergum 
A nr. 1265, van Jelle J. VAN DER MEULEN. 

13/4 30 januari 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
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onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 2384, van Sape ADMIRAAL te Jorwert en te gelasten de 
woning voor 15 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 2377, van Pieter ZANDBERG en te gelasten de woning voor 15 
juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 1393, van de erven van A. VAN DER LEEST en te gelasten de 
woning voor 15 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 1543, van de erven van A. VAN DER LEEST en te gelasten de 
woning voor 15 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 379a, van Jippe HOEKSTRA en te gelasten de woning voor 15 
juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 1633, van Jan J. VAN DER MEULEN en te gelasten de woning 
voor 15 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woningen te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 1784, 1785, 1787, van Rinse PROCÉE en te gelasten de 
woningen voor 15 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 2309, van Jelle J. VAN DER MEULEN en te gelasten de 
woning voor 15 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 2308, van Jelle J. VAN DER MEULEN en te gelasten de 
woning voor 15 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
Bergum A nr. 1265, van Jelle J. VAN DER MEULEN en te gelasten de 
woning voor 15 juli te ontruimen.  

13/4 30 mei 1913 Verzoek Jan J. DE VRIES, bakker en winkelier te Bergumerheide 
(Noardburgum) om uitstel van de ontruiming van de onbewoonbaar 
verklaarde woningen te Bergumerheide (Noardburgum) van de erven van A. 
VAN DER LEEST. Brief 24/213B&W 1913. 

13/4 10 juni 1913 Verzoek van de ambtenaar O.M. kantongerecht Burgum om afschriften van 
het raadsbesluit waarbij de woningen van de erven van A. VAN DER LEEST 
te Bergumerheide (Noardburgum) onbewoonbaar zijn verklaard. 

13/4 9 augustus 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies tot verlenging 
van de termijn voor ontruiming woningen van de erven van A. VAN DER 
LEEST te Bergumerheide (Noardburgum) tot 13 november.  

13/4  2 september 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de termijn van 
ontruiming van de woningen van de erven van A. VAN DER LEEST te 
Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 1543 en 1393, te verlengen tot 
12 november. Besluit wordt goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

13/4 31 oktober 1913 Verzoek van Jan J. DE VRIES, bakker en winkelier te Bergumerheide 
(Noardburgum) om andermaal uitstel van ontruiming van de woningen te 
Bergumerheide (Noardburgum) van de erven van A. VAN DER LEEST en wel 
tot 12 mei 1914. 



13/4 9 december 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies andermaal tot 
verlenging van de termijn van ontruiming woningen van de erven van A. VAN 
DER LEEST te Bergumerheide (Noardburgum). 

13/4 20 december 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de termijn van 
ontruiming van de woningen van de erven van A. VAN DER LEEST te 
Bergumerheide (Noardburgum), Bergum A nr. 1543 en 1393, andermaal te 
verlengen nu tot 12 mei 1914. Besluit wordt goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. 

15 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende het bouwen van gemeentewege van 
arbeiderswoningen. 

15/1 1912 Schrijven van raadslid VAN LUNZEN inhoudende voorstel om over te gaan 
tot het bouwen van arbeiderswoningen voor rekening van de gemeente. 
Voorstel wordt verworpen. 

16 2 december 1912 Schrijven van de Gezondheidscommissie in overweging geven om 
onbewoonbaar te verklaren van de woning te Bergumerheide (Noardburgum), 
nr. 565, bewoond door Bauke VISSER. 

   
 1913 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen. 
3 1913, 1914 Verzamelstaten van stukken van de Gezondheidscommissie over woningen, 

onreinheden enz. 
3/1 3 februari 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie over een vervuilde sloot, lopende 

tussen de erven van L.P. LAMBARTS en Klaas DE VRIES tot aan de 
Straatweg voor de pastorie van de Gereformeerde Gemeente, te Jistrum. 

3/2 21 februari 1913 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over deze sloot te Jistrum, 
met het advies om zinkputten te maken en opschonen. 

3/3 20 maart 1913 Rapport van de veldwachter Sijbren DIJKSTRA inhoudende betekenen van 
het besluit van 10 maart, betreffende het uitdiepen, opschonen of demping 
van deze sloot te Jistrum. 

3/4  
16 april 1913 
 
16 april 1913 
 
 
16 april 1913 

Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de woning te Eastermar, Oostermeer H nr. 607, bewoond door 
Gerben HAMSTRA en van Berend BORGER is onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Sumarreheide, Oostermeer E 1039, bewoond door 
en van Lodewijk HARTS, de grond is gepacht van Ruurd ADEMA is 
onbewoonbaar te verklaren. 
Advies over de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1182, bewoond 
door en van Herre WOUDA, de grond is gepacht van P. POSTMA is 
onbewoonbaar te verklaren. 

3/4 6 mei 1913 
 
 
 
6 mei 1913 
 
 
 
6 mei 1913 

Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Eastermar, Oostermeer H nr. 607, 
van Berend BORGER en te gelasten de woning voor 1 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1039, van Lodewijk HARTS en te gelasten de woning voor 1 juli te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1182, van Herre WOUDA en te gelasten de woning voor 1 juli te ontruimen.  

3/5 30 april 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de dubbele woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1151, 
bewoond door Jelle M. VAN DER WAL en Berend ELVERDINK en van 
Remmelt DE HAAN, koopman te Garyp is onbewoonbaar te verklaren. 

3/5 2 mei 1913 Schrijven van B&W inhoudende besluiten voorstel aan de raad tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning: te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1151, van Remmelt DE HAAN, koopman te Garyp. 

3/5 6 mei 1913 
 
 
 

Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1151, bewoond door Jelle M. VAN DER WAL, van Remmelt DE HAAN, 
koopman te Garyp en te gelasten de woning voor 1 juli te ontruimen.  



6 mei 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1151, bewoond door Berend ELVERDINK, van Remmelt DE HAAN, koopman 
te Garyp en te gelasten de woning voor 1 juli te ontruimen.  

3/5 20 mei 1913 Verzoek Remmelt DE HAAN, koopman te Garyp om uitstel van de ontruiming 
van de onbewoonbaar verklaarde woningen te Sumarreheide.  

3/5 1 juni 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies tot verlenging 
van de termijn voor ontruiming woningen te Sumarreheide van Remmelt DE 
HAAN, koopman te Garyp tot 12 november.  

3/5 3 juni 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de termijn van 
ontruiming van de woningen te Sumarreheide van Remmelt DE HAAN, 
koopman te Garyp te verlengen tot 12 november. Besluit wordt goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten. 

3/5 13 oktober 1913 Verzoek van Remmelt DE HAAN, koopman te Garyp om andermaal uitstel 
van ontruiming van de woningen te Sumarreheide en wel tot 12 mei 1914. 

3/5 22 oktober 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies andermaal tot 
verlenging van de termijn van ontruiming woningen te Sumarreheide van 
Remmelt DE HAAN, koopman te Garyp. 

3/5 23 oktober 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de termijn van 
ontruiming van de woningen te Sumarreheide van Remmelt DE HAAN, 
koopman te Garyp, andermaal te verlengen nu tot 12 mei 1914. Besluit wordt 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

3/4/5 14 juni 1913 Rapport van veldwachter STUVELING inhoudende dat de woningen te 
Sumarreheide van en bewoond door Herre WOUDA en Lodewijk HARTS zijn 
afgebroken en opgeruimd en dat er borden met het opschrift 
“Onbewoonbaarverklaarde woning” zijn aangebracht aan de woningen te 
Sumarreheide bewoond door Jelle M. VAN DER WAL en Berend 
ELVERDINK en van Remmelt DE HAAN, koopman te Garyp.  

3/6 13 juni 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie ter geleide van advies van 
onbewoonbaarverklaring van een woning te Rottevalle, gemeente 
Tytsjerksteradiel, III nr. 324, van het Burgerlijk armbestuur van Achtkarspelen.  

3/7 12 augustus 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de woning te Earnewâld, Bergum E nr. 412, bewoond door Siete 
KEIMPEMA en van het Algemeen armbestuur is dat de woning nog in 
bewoonbare staat gebracht kan worden door verbeteringen aan te brengen. 

3/7 5 september 1913 Verzoek van het Burgerlijk armbestuur om machtiging om de woning te 
Earnewâld, Bergum E nr. 412 op afbraak te mogen verkopen en de woning 
onbewoonbaar te verklaren en de ontruiming niet eerder dan na 12 mei 1914. 
Brief 24/348B&W. 

3/8 15 augustus 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de woning te Eastermar, Oostermeer B nr. 57, bewoond door 
Gerben HAMSTRA en van het Algemeen armbestuur is onbewoonbaar te 
verklaren. 

3/8 5 september 1913 Verzoek van het Burgerlijk armbestuur om, bij onbewoonbaarverklaring van 
de woning te Eastermar, Oostermeer B nr. 57 de ontruiming niet eerder 
plaats vindt dan na 12 mei 1914. Brief 24/348B&W. 

3/7/8 3 oktober 1913 Verzoek van het Burgerlijk armbestuur om machtiging om de woningen te 
Earnewâld, Bergum E nr. 412 en Eastermar en Oostermeer B nr. 57 op 
afbraak te mogen verkopen. Brief 24/348B&W. 

3/7/8 23 oktober 1913 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
aan het Algemeen armbestuur machtiging te verlenen om de woningen te 
Earnewâld en Eastermar op afbraak te verkopen. 

3/7/8 1 november 1913 Verzoek van de Gezondheidscommissie om inlichtingen over de adviezen 
van 12 en 15 augustus over de woningen te Earnewâld en Eastermar. Brief 
24/406B&W. 

3/9 30 september 
1913 

Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de woning te Sumarreheide, Oostermeer D nr. 610, bewoond 



door en van Egbert SPOELSTRA, de grond is in eigendom van de 
armvoogdij, is onbewoonbaar te verklaren. 

3/9 23 oktober 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer D nr. 
610, bewoond door en van Egbert SPOELSTRA en te gelasten de woning 
voor 12 mei 1914 te ontruimen.  

3/10 30 september 
1913 

Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de woning te Sumarreheide, Oostermeer D nr. 560, bewoond 
door en van Joeke D. VEENSTRA, de grond is in eigendom van Hilke 
HOEKSTRA, is onbewoonbaar te verklaren. 

3/10 23 oktober 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer D nr. 
560, bewoond door en van Joeke D. VEENSTRA en te gelasten de woning 
voor 12 mei 1914 te ontruimen.  

3/11 3 oktober 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de ontruiming en verwijdering van een woonschip te 
Sumarreheide van en bewoond door Trijntje BOONSTRA c.s. 

3/12 22 december 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over een woningblok te Hurdegaryp, wijk IX nr. 98 t/m 103, bewoond 
door nr. 98 J. VAN DER WAL, nr. 99 onbewoond, nr. 100 S. DE JAGER, nr. 
101 wed. W.A. DE BOER, nr. 102 Reinder BIJLSMA en nr. 103 Klaas 
WESTRA en van Edze WESTRA is onbewoonbaar te verklaren. 

3/12 23 april 1914 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W om advies op de verzoeken van S.DE JAGER, K. WESTRA en J.D. 
VEENSTRA om uitstel van de termijn van ontruiming van hun woningen die 
onbewoonbaar zijn verklaard. Brief 24/219B&W 1914. 

3/12 24 april 1914 Verzoek van de diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Hurdegaryp om de ontruiming van de woning bewoond door wed. W.A. DE 
BOER uit te stellen. 

3/12 25 april 1914 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over het 
verzoek van de diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Hurdegaryp om uitstel van ontruiming van de woning bewoond door wed. 
W.A. DE BOER. Het advies is om de termijn met 6 maanden te verlengen. 

3/12 1 mei 1914 Schrijven van de Gezondheidscommissie in antwoord op schrijven van B&W 
om terugzending van verzoeken van S. JAGER en K. WESTRA. 

3/13 22 december 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de dubbele woning te Ryptsjerk, wijk X nr. 176 en 177, bewoond 
door Albert KOOISTRA en Auke DE BOER en van de diaconie van de 
Nederlands Hervormde Gemeente te Ryptsjerk is dat de woning nog in 
bewoonbare staat gebracht kan worden door verbeteringen aan te brengen, 
wordt dit niet gedaan dan de woningen alsnog onbewoonbaar te verklaren. 

3/13 2 maart 1914 Verzoek van de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Ryptsjerk om voor een jaar uitstel van de woning bewoond door Albert 
KOOISTRA en Auke DE BOER te Ryptsjerk. 

3/13 28 maart 1914 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over het 
verzoek van de diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Ryptsjerk om uitstel van ontruiming van de woning bewoond door Albert 
KOOISTRA en Auke DE BOER te Ryptsjerk. Het advies is om de termijn 
hoogstens met 6 maanden te verlengen. 

3/13 16 oktober 1914 Verzoek van de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Ryptsjerk om andermaal uitstel van ontruiming van de woningen te Ryptsjerk 
en wel tot 12 mei 1915. 

3/13 3 november 1914 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over het 
verzoek van de diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Ryptsjerk om andermaal uitstel van ontruiming van de woning bewoond door 
Albert KOOISTRA en Auke DE BOER te Ryptsjerk. Het advies is om de 
termijn te verlengen. 



3/13 14 november 1914 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de termijn van 
ontruiming van de woningen te Ryptsjerk van de diaconie van de Nederlands 
Hervormde Gemeente te Ryptsjerk, andermaal te verlengen nu tot 12 mei 
1915. Besluit wordt goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

3/14 31 augustus 1914 Verzoek van S. JAGER, K. WESTRA, huurders van de woningen te 
Hurdegaryp en E. WESTRA, eigenaar van de woningen om uitstel van 
ontruiming. Zie 3/12. 

3/14 26 september 
1914 

Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over het 
verzoek van S. JAGER, K. WESTRA en E. WESTRA te Hurdegaryp om tot 
verlenging van de termijn van ontruiming. Het advies is om de termijn 
hoogstens 6 maanden te verlengen. Zie 3/12. 

3/14 29 september 
1914 

Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de termijn van 
ontruiming van de woningen te Hurdegaryp van E. WESTRA, andermaal te 
verlengen nu tot 12 mei 1915. Besluit wordt goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. Zie 3/12. 

3/14 22 december 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies huisvesting: 
Advies over de woning te Ryptsjerk, wijk X nr. 178, bewoond door wed. 
PLANTINGA en van het Algemeen armbestuur is dat de woning 
onbewoonbaar verklaard moet worden. 

3/14 6 februari 1914 Verzoek van het Burgerlijk armbestuur om machtiging om de woning te 
Ryptsjerk, wijk X nr. 178, bewoond door wed. PLANTINGA, op afbraak te 
mogen verkopen en verzoek dat de woning nog tot 12 mei mag worden 
bewoond. Brief 24/348B&W. 

4/1 10 februari 1913 Verzoek van P. BONTEKOE, H. SMIDS te Hurdegaryp, J. BEIMA te 
Ryptsjerk, W. OOSTENBRUG te Tytsjerk en P.K. SJOLLEMA te Hurdegaryp 
aan B&W of zij willen voorzien in de vacatures van de nieuw opgerichte 
Woningstichting “Hardegarijp e.o.” Het antwoord is positief. 

4/2 7 augustus 1913 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende Koninklijk 
Besluit dat is toegelaten als stichting Woningstichting “Hardegarijp e.o.” te 
Hurdegaryp. 

4/3 4 september 1913 Schrijven van het bestuur van Woningstichting “Hardegarijp e.o.” dat P.K. 
SJOLLEMA te Hurdegaryp heeft bedankt als lid van de stichting en voordacht 
voor benoeming van nieuw lid. n.l. G.A. DE RAEDT te Hurdegaryp, E. 
ZWAAL te Hurdegaryp en L. SEINSTRA te Tytsjerk. Brief 24/349B&W. 

4/4 23 oktober 1913 Schrijven van Woningstichting “Hardegarijp e.o.” dat is besloten tot het 
bouwen van 3 dubbele werkmanswoningen (arbeiderswoningen) te 
Hurdegaryp en 5 werkmanswoningen (arbeiderswoningen) te Ryptsjerk, 
Bergum A nr. 1186 en Hardegarijp A nr. 1938 – 1939. Met verzoek om een 
voorschot van f 18133.75. Met statuten, schetsontwerp + bestekken en 
voorwaarden + begroting dubbele werkmanswoning (arbeiderswoning) te 
Hurdegaryp, schetsontwerp + bestekken en voorwaarden + begroting 
werkmanswoning (arbeiderswoning) te Ryptsjerk en memorie van toelichting. 

4/6 1 november 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende een paar opmerkingen 
wat betreft de woningen te Hurdegaryp en Ryptsjerk en advies om het 
voorschot van f 1833.75 en bijdrage aan de Woningstichting “Hardegarijp 
e.o.” toe te wijzen. 

4/7 10 november 1913 Schrijven van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.”inhoudende een memorie 
van toelichting behorende bij de ontwerpen van 3 dubbele en 5 enkele 
werkmanswoningen (arbeiderswoningen) te bouwen door de Woningstichting 
“Hardegarijp e.o.” en gewijzigd in de geest van het advies van de 
Gezondheidscommissie. 

4/8 27 november 1913 Schrijven van Gedeputeerde Staten dat zij de regenten van de Stichting op 
Toutenburg machtiging hebben verleend om onderhands aan de gemeente te 
verkopen, Hardegarijp A nr. 1938 en 1939 voor f 1250 zodat de gemeente het 
door kan verkopen aan de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” 

4/9 9 december 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie in antwoord op schrijven van B&W 
over de aankoop van Bergum A nr. 1186 en Hardegarijp A nr. 1938 – 1939 



van de Stichting op Toutenburg en de verkoop van die percelen aan 
Bouwvereniging “Bergum e.o.” en aan Woningstichting “Hardegarijp e.o.”  

4/10 18 december 1913 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek 
om inlichtingen over de grootte van het stuk grond dat bij elke woning wordt 
gevoegd en waarom één woning duurder in huur is dan de rest van de 
woningen. 

4/11 december 1913 Schrijven van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” inhoudende 
beantwoording van de vragen van Gedeputeerde Staten. 

4/12 27 december 1913 Verzoek van de burgemeester aan de raadsleden om de gewijzigde rekening 
van de kosten van de bouw van de woningen door de Woningstichting 
“Hardegarijp e.o.” in te willigen. 

4/13 20 december 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot aankoop door de 
gemeente van de Stichting op Toutenburg te Ryptsjerk, Bergum A nr. 1186 
en verkoop van het perceel aan Bouwvereniging “Bergum e.o.” voor f 1200 
en Hardegarijp A nr. 1938 en 1939 en verkoop aan de woningstichting 
“Hardegarijp e.o.” voor f 1250. 

4/14 27 december 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om het raadsbesluit van 
15 november te wijzigen, dat de afbetaling wordt berekend naar een rente 
van 4% in plaats van naar 3.75% en de jaarlijkse bijdrage wordt verhoogd 
met f 55.93. 

4/15 2 februari 1914 Schrijven van de Gezondheidscommissie in antwoord op schrijven van B&W 
over de aankoop van grond behorende tot de pastoriegoederen te 
Hurdegaryp voor f 0.50 per vierkante meter. Brief 24/61B&W 1914.  

4/16 10 februari 1914 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om aan te kopen van de 
pastorie van de Hervormde Gemeente te Hurdegaryp ongeveer 3100 
vierkante meter van het zuidoostelijk deel van het perceel Hardegarijp A nr. 
2740, oud nr. 1686 voor f 1550 en door te verkopen aan de Woningstichting 
“Hardegarijp e.o.”. 

4/17 20 februari 1914 Koninklijk Besluit dat aan de gemeente een voorschot wordt verleend uit de 
Rijkskas van f 18133. 75 waardoor de gemeente hetzelfde bedrag als 
voorschot kan verlenen aan de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” voor de 
bouw van 11 arbeiderswoningen. 

4/18 13 maart 1914 Schrijven van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” dat het genoegen neemt 
met een bijdrage van de afbetaling van f 261.12. 

4/19 17 maart 1914 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de Woningstichting 
“Hardegarijp e.o.”een bijdrage wordt verleend van f 261.12. 

4/20 2 april 1914 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende aanvraag aan de minister van 
Financiën om uitbetaling van een gedeelte van het rijksvoorschot voor de 
bouw van arbeiderswoningen te Ryptsjerk en Hurdegaryp. 

4/21 6 april 1914 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het ministerie van 
Financiën is verzonden. 

4/22 11 april 1914 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel een eerste termijn van het voorschot voor 
woningbouw f 6346.76. 

4/23 29 april 1914 Schrijven van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” inhoudende specificatie 
van de kosten en verzoek om f 4847.66 om de rekening te kunnen betalen. 
Met aanvraag aan de minister van Financiën. 

4/24 27 mei 1914 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het ministerie van 
Financiën is verzonden. 

4/25 6 juni 1914 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel een tweede termijn van het voorschot voor 
woningbouw f 4847.66. 

4/26 3 november 1914 Schrijven van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” inhoudende specificatie 
van de kosten en verzoek om f 979.25 om de rekening te kunnen betalen. 
Met aanvraag aan de minister van Financiën. 



4/27 15 oktober 1914 Schrijven van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” in antwoord op schrijven 
van B&W over de wijzigingen in voorgesteld door de Gezondheidscommissie 
in rood zouden worden aangebracht in de rekening. Brief 24/488B&W 1914. 

4/28 8 oktober 1914 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende dat er aan 
Woningstichting “Hardegarijp e.o.” f 979.25 kan worden uitbetaald omdat de 
werkzaamheden tot zover zijn voltooid. 

4/29 5 november 1914 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het ministerie van 
Financiën is verzonden. 

6 januari, februari 
1913 

Jaarverslag 1912 van het “Groene Kruis” afdeling Trynwâlden en jaarverslag 
1912 van het “Groene Kruis Bergum en omstreken”. 

9 31 maart 1913 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 
gemeente is verricht, over 1912. 

10 1913, 1914 Verzamelstaten van stukken betreffende Bouwvereniging “Bergum e.o.” over 
onbewoonbaar verklaarde woningen. 

10/1 8 maart 1913 Rapport van de Gezondheidscommissie over woningtoestanden te 
Sumarreheide en verzoek tot onbewoonbaarverklaring. 

10/2 12 augustus 1913 Schrijven Bouwvereniging “Bergum e.o.” over woningen die in aanmerking 
zouden kunnen komen om onbewoonbaar te verklaren: 
eerste woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1403, bewoond door Auke 
VAN DER HEIDE en van Sjoerd DIJKSTRA te Nijega, de grond is in 
eigendom van de armvoogdij; 
tweede woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1402, bewoond door en 
van Pieter KLOOSTERMAN, de grond is in eigendom van de armvoogdij; 
derde woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1326, bewoond door B. 
BOONSTRA en van Jacobus KLOOSTERMAN, de grond is ook eigendom 
van Jacobus KLOOSTERMAN;  
vierde woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1035, bewoond door en 
van Joeke VEENSTRA;  
vijfde woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1366, bewoond door Feike 
VISSER en van S. DE JONG; 
zesde woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1374, bewoond door en 
van wed. Melle FENNEMA;  
zevende woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 1165, bewoond door 
Jacob J. KLOOSTERMAN en van J. KLOOSTERMAN. De woning bewoond 
door Klaas ROORDA en van Ate J. HOEKSTRA, Oostermeer E nr. 1389 zou 
voor verbetering in aanmerking kunnen komen. 

10/3 23 augustus 1913 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de woningen te 
Sumarreheide waarin hij adviseert om de woningen onbewoonbaar te 
verklaren en dat de woning van Ate J. HOEKSTRA met verbeteringen 
bewoonbaar zou kunnen worden geacht. 

10/4 30 september 
1913 

Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over de 
woningen te Sumarreheide: de woning Oostermeer E nr. 1374, bewoont en 
van wed. Melle FENNEMA moet meteen ontruimd en opgeruimd worden, de 
woning Oostermeer E nr. 1165, van J. KLOOSTERMAN wordt afgebroken. 
Ook zij zijn van mening dat de andere woningen onbewoonbaar verklaard 
moeten worden, ook de woning van Ate J. HOEKSTRA, Oostermeer E nr. 
1389. 

10/5 23 oktober 1913 
 
 
 
23 oktober 1913 
 
 
 
23 oktober 1913 

Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1035, bewoond en van Joeke W. VEENSTRA en te gelasten de woning voor 
12 mei 1914 te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1389, bewoond door Klaas ROORDA, van Ate J. HOEKSTRA te Sumar en te 
gelasten de woning voor 12 mei 1914 te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 



 
 
 
23 oktober 1913 
 
 
 
23 oktober 1913 
 
 
 
23 oktober 1913 
 
 
 
23 oktober 1913 

onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1402, bewoond door en van Pieter KLOOSTERMAN en te gelasten de 
woning voor 12 mei 1914 te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1374, bewoond door en van wed. Melle FENNEMA en te gelasten de woning 
voor 12 mei 1914 te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1366, bewoond door Feike VISSER, van Sikke DE JONG te Sumar en te 
gelasten de woning voor 12 mei 1914 te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1326, bewoond door B. BOONSTRA, van Jacobus KLOOSTERMAN te 
Sumar en te gelasten de woning voor 12 mei 1914 te ontruimen.  
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de woning te Sumarreheide, Oostermeer E nr. 
1403, bewoond door Auke VAN DER HEIDE, van Sjoerd DIJKSTRA te Nijega 
en te gelasten de woning voor 12 mei 1914 te ontruimen.  

10/6 februari 1914 Verzoek van Pieter KLOOSTERMAN te Sumarreheide om de termijn van 
ontruiming van de woning, Oostermeer E nr. 1402 te verlengen tot 12 
november 1914 zodat hij verbeteringen kan aanbrengen aan de woning en de 
woning weer bewoonbaar kan maken. Hij woont er al 20 jaar. Advies van de 
Gezondheidscommissie is dit verzoek in te willigen. Hij krijgt toestemming van 
de gemeenteraad. 

10/6 29 september 
1914 

Verzoek van Pieter KLOOSTERMAN te Sumarreheide om de termijn van 
ontruiming van de woning, Oostermeer E nr. 1402 andermaal te verlengen tot 
12 mei 1915 zodat hij verbeteringen kan aanbrengen aan de woning en de 
woning weer bewoonbaar kan maken. Hij woont er al 20 jaar. Advies van de 
Gezondheidscommissie is dit verzoek in te willigen. Hij krijgt toestemming van 
de gemeenteraad. 

10/7 3 maart 1914 Verzoek van Bouke PROCÉE te Sumar namens wed. Melle FENNEMA en 
Sjoerd DIJKSTRA om de termijn van ontruiming van de woningen, 
Oostermeer E nr. 1374 en nr. 1403. 

10/7 28 maart 1914 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies over verlenging 
termijn ontruiming van de woning van wed. Melle FENNEMA, het verzoek niet 
in te willigen, van de woning van Sjoerd DIJKSTRA, het verzoek wel in te 
willigen. 

10/7 25 april, 18 juni, 23 
juli 1914 

Uittreksels uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten en raadsbesluit over 
de verlenging termijn ontruiming van de woning, Oostermeer E nr. 1374, van 
wed. Melle FENNEMA. Ze krijgt die verlenging tot 12 november. 

10/7 28 maart 1914 Verzoek van Joeke VEENSTRA om de termijn van ontruiming van de woning, 
Oostermeer E nr. 1035, te verlengen. Besluit van de gemeenteraad is de 
termijn te verlengen tot 12 november, ook voor de woning, Oostermeer E nr. 
1403, van Sjoerd DIJKSTRA wordt de termijn verlengd tot 12 november. 

10/8 april 1914 Verzoek van Ate J. HOEKSTRA om de termijn van ontruiming van de woning, 
Oostermeer E nr. 1389, te verlengen. Het verzoek wordt ingewilligd en de 
termijn wordt tot 12 november verlengd. 

10/8 oktober, november 
1914 

Verzoek van Ate J. HOEKSTRA om de termijn van ontruiming van de woning, 
Oostermeer E nr. 1389, andermaal te verlengen. Advies van de 
Gezondheidscommissie om de termijn te verlengen tot 12 mei 1915. Besluit 
van de gemeenteraad is de verlenging tot 12 mei 1915 toe te staan. 

12 28 april 1913 Schrijven van H.U. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk over de rooilijn van 
zijn te bouwen woning met winkel op Hardegarijp A nr. 1966 naast de woning 
van wed. Rinske FEENSTRA-WESTRA. Zie bouwvergunning 13 april 1913. 

15 21 mei 1913 Verzoek van F.S. OOSTENBRUG, veehouder te Burdaard om een 
vergunning voor de bouw van een bergplaats voor melkbussen op te trekken 



in de bermsloot aan de weg Aldtsjerk – Steenendam. Brief 24/270B&W. 
18/1 1914 Bestekken + voorwaarden, ontwerptekening dubbele woning en 

situatietekening voor de bouw van dubbele arbeiderswoningen te 
Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 1686, door de Woningstichting “Hardegarijp 
e.o.” Brief 24/514B&W 1914. Dit hoort bij nr. 4, zie in de map waarin nr. 24/4 
zit. 

18/1 15 oktober 1913 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.”dat is besloten tot het 
bouwen van 19 veldarbeiderswoningen, te weten 7 aan Tussendijken, 
Bergum B nr. 729, 6 aan de Armhuisweg, Bergum A nr. 1873 en 6 aan de 
Zevenhuisterweg, Bergum A nr. 1186, met verzoek om een voorschot van f 
27010. Met begroting. 

18/2 22 oktober 1913 Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies om het 
voorschot van f 27010 en bijdrage aan de Bouwvereniging “Bergum e.o.” toe 
te wijzen. 

18/6 13 december 1913 Schrijven van Gedeputeerde Staten dat zij de regenten van de Stichting op 
Toutenburg machtiging hebben verleend om onderhands aan de gemeente te 
verkopen het perceel Bergum A nr. 1186 voor f 1200 zodat de gemeente het 
door kan verkopen aan de Bouwvereniging “Bergum e.o.” 

18/7 4 december 1913 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten betreffende het 
raadsbesluit over het voorschot voor woningbouw te Burgum en 
Bergumerheide (Noardburgum), er zijn bezwaren over de berekening. 

18/8 17 december 1913 Schrijven van de Bouwvereniging “Bergum e.o.” waarin zij wijzigingen hebben 
aangebracht in de exploitatierekening n.a.v. de bezwaren van Gedeputeerde 
Staten. 

18/9 8 januari 1914 Schrijven van de regenten van het armhuis te Burgum dat zij ingaan op het 
verzoek van Bouwvereniging “Bergum e.o.” om de greidlanden nu verhuurt 
aan D.L. DE HOOP en R.J. DE GROOT na de huurtijd te verhuren aan Roel 
VAN DER WAL en IJze TERLUIN zodat de bouwvereniging recht heeft op de 
percelen bouwgrond.  

18/11 20 december 1913 Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om het raadsbesluit van 
23 oktober te wijzigen n.a.v. de bezwaren van Gedeputeerde Staten 
betreffende het voorschot aan de Bouwvereniging “Bergum e.o.” 

18/12 30 januari 1914 Verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om een afschrift van het 
raadsbesluit van 20 december, wijziging raadsbesluit van 23 oktober, 
betreffende het voorschot aan de Bouwvereniging “Bergum e.o.”. 

18/13 17 februari 1914 Koninklijk Besluit dat aan de gemeente een voorschot wordt verleend uit de 
Rijkskas van f 27010 waardoor de gemeente hetzelfde bedrag als voorschot 
kan verlenen aan de Bouwvereniging “Bergum e.o.” voor de bouw van 19 
veldarbeiderswoningen te Bergumerheide (Noardburgum) en Burgum. 

18/14 3 april 1914 Schrijven van het gemeentebestuur inhoudende aanvraag aan de minister 
van Financiën om uitbetaling van een gedeelte van het Rijksvoorschot voor 
de bouw van 19 veldarbeiderswoningen te Burgum en Bergumerheide 
(Noardburgum). 

18/15 7 april 1914 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot f 12154.50 is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het 
ministerie van Financiën is verzonden. 

18/16 11 april 1914 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel een eerste termijn van het voorschot voor 
woningbouw f 12154.50. 

18/17 23, 27 mei 1914 Schrijven van het gemeentebestuur inhoudende aanvraag aan de minister 
van Financiën om uitbetaling van een gedeelte van het Rijksvoorschot voor 
de bouw van 19 veldarbeiderswoningen te Burgum en Bergumerheide 
(Noardburgum). Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de 
aanvraag voor een voorschot f 11257.82 is ontvangen en vergezeld van hun 
advies naar het ministerie van Financiën is verzonden. 

18/18 6 juni 1914 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel een tweede termijn van het voorschot voor 



woningbouw f 11257.82. 
18/19 17, 19 december 

1914 
Schrijven van het gemeentebestuur inhoudende aanvraag aan de minister 
van Financiën om uitbetaling van een gedeelte van het Rijksvoorschot voor 
de bouw van 19 veldarbeiderswoningen te Burgum en Bergumerheide 
(Noardburgum). Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de 
aanvraag voor een voorschot f 2321.32 is ontvangen en vergezeld van hun 
advies naar het ministerie van Financiën is verzonden. Met specificatie van 
de Bouwvereniging “Bergum e.o.” 

18/20 31 december 1914 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel een derde termijn van het voorschot voor 
woningbouw f 2321.32. 

18/21 27 maart 1915 Verzoek van de Bouwvereniging “Bergum e.o.”om het laatste termijn f 
1276.36 uit te betalen. Met specificatie en rapport van gemeentearchitect 
VEENSTRA dat de werkzaamheden klaar zijn. 

18/22 20 mei 1915 Verzoek van B&W aan de minister van Financiën om uitbetaling van het 
laatste voorschot f 1276.36 voor de bouw van 19 veldarbeiderswoningen te 
Burgum en Bergumerheide (Noardburgum) door de Bouwvereniging “Bergum 
e.o.” Met aanvraag, mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de 
aanvraag voor een voorschot f 1276.36 is ontvangen en vergezeld van hun 
advies naar het ministerie van Financiën is verzonden. 

18/23 9 juni 1915 Schrijven van de minister van Financiën dat het laatste voorschot f 1276.36 
wordt uitbetaald en dat de terugbetaling f 1230.57 ½ per jaar zal zijn en 
ingehouden zal worden elke tweede kwartaal. Met schrijven van B&W aan 
Bouwvereniging “Bergum e.o.” met dezelfde mededeling. 

19 25 oktober 1913 Verzoek van S.J. VAN HOUTEN te Amsterdam om wijziging van de rooilijn 
voor het bouwen van een woning in het west te Burgum, Bergum B nr. 775. 
zie ook bouwvergunning. 

   
 1914 Bouwvergunning (BV) is bij de bouwvergunningen. 
3 1914 Verzamelstaat van stukken betreffende de rooilijn van te bouwen woningen. 
3/1 24 februari 1914 Verzoek van Gerk KOOI, veehouder te Suwâld om wijziging van de rooilijn 

van zijn te bouwen woning op Hardegarijp D nr. 995. Brief 24/150B&W. 
3/2 4 maart 1914 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van Gerk 

KOOI. Hij is tegen inwilligen van het verzoek. 
6 12 maart 1914 Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de uitbetaling 

van bijdragen als gevolg van de woningwet. 
9 25 april 1914 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 

gemeente is verricht, over 1913. 
16/1 15 september 

1914 
Verzoek van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” om goedkeuring van de 
plannen om de resterende dubbele woningen op Hardegarijp A nr. 1686 te 
mogen bouwen. Met memorie van toelichting en begroting. 

16/2 26 september 
1914 

Schrijven van de Gezondheidscommissie inhoudende advies om enige 
wijzigingen aan te brengen in de plannen van de dubbele woningen met 
betrekking tot het ontwerp van de woningen. 

16/3 24 november 1914 Schrijven van de Woningstichting “Hardegarijp e.o.” inhoudend antwoord op 
schrijven van B&W over afschriften van kwijtingen. Brief 24/537B&W. 

16/4 14 november 1914 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel van een termijn van het voorschot voor 
woningbouw f 979.25. 

16/5 19 november 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat 
er geen bezwaar bestaat tegen de wijzigingen aangebracht in de 
bouwplannen voor dubbele woningen door de Woningstichting “Hardegarijp 
e.o.” 

16/6 24 april 1915 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA dat de werkzaamheden van 
de Woningstichting “Hardegarijp e.o.”zover zijn gevorderd dat het bedrag f 
2582.40 aan genoemde Woningstichting kan worden uitbetaald. Met 
aanvraag aan de minister van Financiën. 



16/7 25 mei 1915 Mededeling van de Rijkscollege van Bijstand dat de aanvraag voor een 
voorschot f 2582.40 is ontvangen en vergezeld van hun advies naar het 
ministerie van Financiën is verzonden. 

16/8 9 juni 1915 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel een vierde termijn van het voorschot voor 
woningbouw f 2582.40. 

16/9 21 mei 1915 Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA dat de werkzaamheden van 
de Woningstichting “Hardegarijp e.o.”zover zijn gevorderd dat het bedrag f 
2729.60 aan genoemde Woningstichting kan worden uitbetaald. Met 
aanvraag aan de minister van Financiën. Mededeling van de Rijkscollege van 
Bijstand dat de aanvraag voor een voorschot f 2729.60 is ontvangen en 
vergezeld van hun advies naar het ministerie van Financiën is verzonden. 

16/10 22 juli 1915 Schrijven van het ministerie van Financiën dat er een order is tot betaling aan 
de gemeente Tytsjerksteradiel een vijfde termijn van het voorschot voor 
woningbouw f 2729.60. 

16/12 25 augustus 1916 
– 16 mei 1917 

Schrijven van de minister van Financiën dat het laatste voorschot f 648.08 
wordt uitbetaald en dat de terugbetaling f 844.13 per jaar zal zijn die de 
gemeente elk jaar op 19 oktober aan het rijk moet storten. Met schrijven van 
B&W aan Bouwvereniging “Bergum e.o.” met dezelfde mededeling. 

17 1914 Verzoek van Binze E. POSTHUMA te Hurdegaryp om tijdelijk te mogen 
wonen in de onbewoonbaar verklaarde woning van E. WESTRA, i.v.m. de 
woningnood. De Gezondheidscommissie geeft een afwijzend advies.  

RUBRIEK 26/16, krankzinnigen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering 
veranderd in rubriek 16.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
26 of 16/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
26 of 16/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
2 23 maart 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Hendrik 

G. GOSMAN te Mûnein te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te 
Franeker. Brief 26/116B&W. 

4 24 mei 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Tjitske 
HAITSMA te Tytsjerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te 
Franeker. Ze is voor de plaatsing overleden. Brief 26/201B&W en 26/91B. 

5 30 mei 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Jantje 
BOSMA, vrouw van Jacob B. ZIJLSTRA, te Burgum te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 26/202B&W. 

6 31 mei 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Beitske 
K. VAN DER HEIDE, wed. Sijtze J. JELTEMA, te Aldtsjerk te laten opnemen 
in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 26/207B&W. 

7 29 juni 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Lijkele 
J. WESTERHOF te Jistrum te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te 
Franeker. Brief 26/224B&W. 

9 1 september 1893 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Aaltje 
FOKKEMA te Garyp te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te 
Franeker. Brief 26/301B&W. 

   
 1894  
4 25 april 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Jinne 

T. REITSMA, minderjarige zoon van T.J. REITSMA te Bergumerheide 
(Noardburgum) te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. 
Brief 26/141B&W. 

6 28 juni 1894 Verzoek van de officier van justitie te Leeuwarden om inlichtingen over de 
krankzinnige Lubbert J. VAN DER WEERD te Hurdegaryp, opgenomen in het 
gesticht te Gheel in België. Brief 26/139B. 



7 6 juli 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Gerrit DE VRIES te Jistrum te laten opnemen in 
het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 26/218B&W. 

8 28 juli 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Wiebe 
J. WOUDA te Drachten, tijdelijk te Suwâld te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Geschil met de burgemeester van 
Smallingerland betreffende de kosten. Brief 26/231B&W, 26/167B, 26/193B 
en 26/199B. 

12 18 september 1894 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Jeltje G. STEINDAM te Jistrum te laten opnemen 
in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 26/282B&W. 

   
 1895  
3 30 mei 1895 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om 

Wietske K. HIEMSTRA, vrouw van Wiebe ZUIDEMA schipper, te Eastermar 
te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 26/170B&W. 

5 16 juli 1895 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging te verlenen 
om Maria K. VISSER, vrouw van Hillebrand M. VAN DER VEEN, te Tytsjerk 
te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 26/205B&W. 

9 21 augustus 1895 Correspondentie over de krankzinnige Sjoukje ZIJLSTRA, wed. H. VAN DER 
VEEN, ontslagen als onderwijzeres te Bergumerheide (Noardburgum). 
Geschil over haar woonplaats i.v.m. de kosten van de opname in een 
krankzinnigengesticht. Brief 26/240B&W, 26/243B&W, 26/248B&W, 
26/262B&W, 26/294B&W. 

   
 1896  
10 7 september 1896 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 

machtiging te verlenen om Hiltje F. BERGSMA te Suwâld te laten opnemen in 
het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 26/265B&W. 

11 8 en 9 september 
1896 

Uittreksels uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Jeltje 
T. SMIDT, vrouw van Jan J. FABER te Aldtsjerk en Jitze T. SMIDT arbeider 
te Aldtsjerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Jan J. 
FABER is de curator van Jitze. Brief 26/205B&W. 

   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 16 

 

2 21 januari 1897 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Arend M. BERGSMA te Earnewâld te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/29B&W. 

7 25 juni 1897 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: om machtiging om 
Keimpe A. VLIEGER, zoon van Auke K. VLIEGER, te Ryptsjerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/164B&W. 

10 20 november 1897 Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende rijksbijdragen 
krankzinnigen. 

12 27 oktober 1897 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Trijntje 
KROL, vrouw van Michiel G. HIEMSTRA schipper, te Aldtsjerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/268B&W, 
16/289B&W. 

15 31 december 1897 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om 
Klaaske T. VAN DER WERF, dochter van Tiete K. VAN DER WERF, te 
Burgum te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 
16/334B&W. 

   
 1898  
1 20 februari 1898 Verzoek van de inspecteur staatstoezicht op krankzinnigen en 

krankzinnigengestichten om mee te delen of ten opzichte van de kinderen 



van Reinder W. VEENSTRA te Ryptsjerk de aangifte heeft plaatsgehad 
bedoeld bij art. 3 van de wet van 1884 (staatsblad nr. 96) of hun namen 
voorkomen op de lijst bedoeld bij de aanschrijving van het departement 
Binnenlandse Zaken 5 juni 1854 nr. 23 en over de verpleging van de 
kinderen. Brief 16/75B. Zie ook nr. 3 van 1896, nr. 1 van 1897, nr. 4 en 5 van 
1898. 

3 1 maart 1898 Schrijven van de brigadier veldwachter over de toestand van de idioot Rein J. 
TEUNISSEN te Sumarreheide. Zie ook nr. 11 van 1898 van rubriek 3. 

4 18 maart 1898 Schrijven van de officier van justitie over het houden van een samenspraak 
met dokter ANEMA te Hurdegaryp en de burgemeester over de idiote 
kinderen van Reinder W. VEENSTRA te Ryptsjerk. 

5 29 maart 1898 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Wijtske 
R. VEENSTRA, dochter van Reinder W. VEENSTRA, te Ryptsjerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/101B&W. Zie ook 
nr. 3 van 1896, nr. 1 van 1897, nr. 1 en 4 van 1898. 

10 10 september 1898 Schrijven van de vereniging Christelijke Verzorging van Krankzinnigen enz. 
over een overplaatsing van de krankzinnige Arend BERGSMA te Earnewâld 
vanuit het gesticht te Franeker naar een van de gestichten van de vereniging. 
Brief 16/280B&W en 16/287B&W. 

19 23 december 1898 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Sijtske LINDEBOOM te Tytsjerk te laten opnemen 
in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/370B&W en 16/372B&W. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de machtiging i.v.m. in beterschap 
toenemende volgens advies van dr. THODEN VAN VELZEN. 

   
 1900  
1 maart 1900 Nominatieve staat van niet in gestichten verpleegde krankzinnigen in de 

gemeente op 1 januari 1900. 22 personen. 
4 20 juni 1900 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Jitske 

POSTMA, vrouw van Jacob E. SIKMA arbeider, te Oentsjerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/156B&W. Op 5 
juli is Jitske POSTMA in het gesticht overleden. 

5 22 juni 1900 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Jan ZWAGER, arbeider, te Garyp te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/167B&W. Op 28 
juni is Jan ZWAGER overleden. 

8 20 juli 1900 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Willem E. VEENSTRA te Burgum te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/188B&W. 

11 3 september 1900 Verzoek van Minke VAN DER MEER, vrouw van Arend BERGSMA, te 
Earnewâld om te onderzoeken of er ook mogelijkheden bestaan dat haar man 
ontslagen wordt uit het gesticht te Franeker.  

16 24 december 1900 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Keimpe A. VLIEGER te Ryptsjerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/188B&W. 

   
 1901  
1 12 januari 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 

machtiging te verlenen om Klaaske J. VAN DER HEIDE, vrouw van Minne O. 
VEENSTRA, te Oentsjerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te 
Franeker. Brief 16/20B&W. Hersteld ontslagen op 20 juni 1901. Zie ook nr. 7. 

3 23 januari 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Sjoukje G. VAN DER MEER te Eastermar te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Zuidlaren. Ze verliet het gesticht met 
verlof op 13 november. Brief 16/32B&W en 16/38B&W. 

4 26 januari 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Sijke 
VAN EISINGA, vrouw van Sijmen PORTE, te Burgum te laten opnemen in het 



krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/35B&W.  
7 4 mei 1901 Verzoek van R.A. DE JONG te Oentsjerk om inlichtingen over Minne O. 

VEENSTRA i.v.m. eventueel ontslag van zijn vrouw uit het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/86B en 16/88B. Zie ook nr. 1. 

13 9 oktober 1901 Schrijven van de officier van justitie te Leeuwarden over verlenging van de 
verpleging in een krankzinnigengesticht van Jan K. DE VRIES. Brief 16/174B. 

15 20 november 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Rein TEUNISSEN, te Burgum te laten opnemen in 
het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/329B&W.  

16 22 november 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Jantje DEKKER, 22 jaar, te Tytsjerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht “Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 
16/330B&W, 16/331B&W en 16/189B.  

   
 1902  
13 24 juli 1902 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Attje 

DUURSMA, vrouw van Sijtze VAN DER MEER, te Oentsjerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/237B&W.  

   
 1904  
39 12 januari 1904 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om 

Elizabeth J. HOEKSMA, wed. Wijtze R. JANSMA, te Burgum te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/13B&W en 
16/19B&W.  

   
 1905  
75 20 januari 1905 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Jan 

VEENSTRA, arbeider, te Garyp, lid van de Nederlands Hervormde Kerk te 
laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/32B&W.  

214 18 februari 1905 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Reintje W. DE BOER, wed. Willem S. ROOSMA, 
te Gytsjerk behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen 
in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/82B&W.  

314 23 maart 1905 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: geen machtiging om 
Bintje J. WIJMENGA, vrouw van Harm TEUNISSEN kastelein, te Sumar 
behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/124B&W en 16/131B&W. 

837 8 september 1905 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Dirk B. 
HAARSMA, 27 jaar, te Ryptsjerk, lid van de Nederlands Hervormde Kerk te 
laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/281B&W.  

1160 30 december 1905 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Antje F. RIEMERSMA te Burgum en behorende 
tot de Gereformeerde Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht 
“Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 16/404B&W.  

   
 1906  
117 27 januari 1906 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om 

Harmen VAN HUIZEN, te Oentsjerk en behorende tot de Gereformeerde Kerk 
te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/32B&W.  

140A, 
192, 
202 

2 februari 1906 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Janke 
W. VAN DER LEI, vrouw van Klaas W. DIJKSTRA arbeider, te Mûnein en 
behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/48B&W en 16/72B&W.  

1165 12 november 1906 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Klara J. 
KOOISTRA, vrouw van Gooitzen HIETKAMP, arbeider te Garyp en lid van de 
Gereformeerde Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht 
“Dennenoord” te Zuidlaren. De kerk betaalt de extra kosten. Brief 6/427B&W.  



   
 1907  
4  Stukken m.b.t. machtiging verpleging en opname in krankzinnigengesticht. 
4/1, 
4/2, 
4/5 

1907 Stukken m.b.t. de opname in een krankzinnigengesticht van Theunis 
TEUNISSEN te Oentsjerk behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk. 
Brief 16/142B&W en 16/209B&W 

4/3, 
4/4, 
4/7, 
4/8 

1907 Stukken m.b.t. de opname in een krankzinnigengesticht van Jeltje ROZEMA, 
vrouw van Jouke SCHEVEL, te Sumar. Brief 16/271B&W. 

4/6 22 juli 1907 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Aukje VAN DE KOOI, vrouw van A.J. DE BOER, 
te Sumar en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen 
in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/251B&W.  

4/10, 
4/11 

augustus 1907 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Fokje 
E. HOEKSTRA, wed. Uilke W. FOKKEMA, te Garyp, lid van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht 
“Dennenoord” te Zuidlaren. De kerk betaalt de extra kosten. Brief 6/289B&W.  

   
 1908  
191 28 februari 1908 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 

machtiging te verlenen om Sjoukje G. VAN DER MEER te Eastermar en 
behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht “Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 16/88B&W.  

502 15 mei 1908 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Sjoukje 
J. KLIJNSTRA, 27 jaar dochter van Aukje B. VISSER, wed. Jan KLIJNSTRA, 
te Garyp en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen 
in het krankzinnigengesticht “Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 16/180B&W.  

724 25 juli 1908 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Hendrik O. PIETERSMA te Bergumerheide 
(Noardburgum) en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/290B&W.  

982, 
1007, 
1008,  

oktober 1908 Correspondentie en machtiging van Gedeputeerde Staten voor opname in 
een krankzinnigengesticht van Jan A. DE VRIES te Mûnein en Trijntje 
DOORNEVELD, wed. Jan P. MIEDEMA te Wyns. Brief 16/357B&W 

1027 29 oktober 1908 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om 
Klaaske J. VAN DER HEIDE, vrouw van Heine O. VEENSTRA, te Oentsjerk 
en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht “Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 16/372B&W.  

1058 5 november 1908 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Lijsbeth 
SCHIPPERS, vrouw van Wopke RITSMA bakker, te Burgum en lid van de 
Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht 
“Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 16/402B&W.  

1142 11 december 1908 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Wolter J. BONNEMA te Hurdegaryp en behorende 
tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht “Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 16/430B&W.  

   
 1909  
7/2 5 mei 1909 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: om machtiging om 

Sijbren KALVERBOER, 51 jaar, te Burgum, lid van de Nederlands Hervormde 
Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 
6/175B&W.  

7/4 18 mei 1909 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Sijtske G. LINDEBOOM, 72 jaar, te Hurdegaryp en 
behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/184B&W.  



7/8 10 augustus 1909 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Beertje 
K. VONK, vrouw van Jacob J. VAN DER MEER, arbeider, te Burgum en 
behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht “Dennenoord” te Zuidlaren. Brief 16/275B&W.  

7/11 26 oktober 1909 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om 
Teetske J. POPMA, wed. Tjalle VAN SLOTEN, verpleegd in het ziekenhuis te 
Leeuwarden, te Oentsjerk en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk 
te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/353B&W.  

7/12 19 november 1909 Mededeling van de geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht te 
Franeker dat op 19 november, als hersteld is ontslagen Klaaske J. VAN DER 
HEIDE, vrouw van Heine O. VEENSTRA, verpleegde sinds 2 november 
1908, met verlof 18 maart. 

7/13 29 november 1909 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Eise 
LINSTRA te Ryptsjerk en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te 
laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/387B&W.  

7/14 8 november 1909 Mededeling van de geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht te 
Franeker dat op 9 november is ontslagen Sjoukje ZIJLSTRA, wed. H. VAN 
DER VEEN, verpleegde sinds 17 augustus 1895. Ze is verhuisd naar 
Amsterdam. 

9 augustus 1909 Correspondentie m.b.t. tot de plaatsing in een krankzinnigengesticht van 
Gerrit S. POSTMA, 7 jarig zoontje van Sijtse POSTMA, winkelier, te 
Hurdegaryp. Brief 16/290B&W, 16/295B&W 

   
 1910  
1/1 5 februari 1910 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 

machtiging te verlenen om Antje BOS, ongehuwd, te Sumar te laten opnemen 
in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/52B&W.  

1/2 14 juni 1910 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Anne 
PLOEGSMA te Burgum en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk te 
laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/217B&W.  

1/3 19 juli 1910 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Baukje 
H. FABER, wed. Willem C. BOKMA, te Garyp, lid van de Gereformeerde 
Gemeente te laten opnemen in het krankzinnigengesticht “Dennenoord” te 
Zuidlaren. Kerk betaalt de extra kosten. Brief 16/236B&W en 16/240B&W.  

1/4 21 juli 1910 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Akke 
VAN DER HEIDE, 38 jaar, vrouw van Johannes KINGMA, tijdelijk te Wyns 
maar wonende te Burdaard en behorende tot de Nederlands Hervormde Kerk 
te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Zie ook nr. 12 

3 1 maart 1910 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over de rijksbijdrage 
verpleging arme krankzinnigen. 

7 april 1910 Correspondentie m.b.t. ontslag van Geert W. REITSMA uit het gesticht te 
Zutphen. Brief 16/98B. 

12 september 1910 Schrijven van J L. KINGMA te Burdaard inhoudende verklaring betreffende de 
krankzinnige Akke VAN DER HEIDE, 38 jaar, vrouw van Johannes KINGMA, 
tijdelijk te Wyns. Brief 16/305B&W. Zie ook nr. 1/4.  

13 november 1910 Correspondentie over de overplaatsing van de krankzinnige Dieuwke L. DE 
VRIES van het gesticht te Medemblik naar Franeker. Brief 16/380B&W. 

16 december 1910 t/m 
juni 1912 

Correspondentie m.b.t. de woonplaats van de krankzinnige Sjoukje 
ZIJLSTRA, wed. H. VAN DER VEEN. Zie ook nr. 9 van 1895 en nr. 7/14 van 
1909. Brief 16/189B&W, 16/224B&W 1911 en 16/236B&W 1912. 

   
 1911  
3 24 januari 1911 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 

machtiging te verlenen om Wietske P. DE VRIES, 31 jaar, te Gytsjerk 
behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/26B&W en 16/31B.  

8 16 mei 1911 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 



machtiging te verlenen om Bontje H. DRENTH, wed. Ebele R. VAN DER 
LEIJ, te Sumar behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/196B&W.  

10 10 juni 1911 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Wieger 
J. VEENSTRA, veekoopman, te Eastermar, lid van de Nederlands Hervormde 
Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 
6/251B&W.  

18 23 juli 1911 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Wolter 
J. BONNEMA te Hurdegaryp behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk 
te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/324B&W.  

   
 1912  
1 13 februari 1912 Schrijven van het algemeen armbestuur over een verpleging in het gesticht 

Wagenborgen van de krankzinnige Folkert VISSER, 17 jaar en zoon van Dirk 
VISSER, te Aldtsjerk. Brief 16/48B, 16/57B en 16/141B&W. 

4 24 april 1912 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Auke 
TERPSTRA te Jistrum, lid van de Nederlands Hervormde Kerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/169B&W, 
16/173B&W. 

7 29 juni 1912 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
geen machtiging te verlenen voor opname in het krankzinnigengesticht 
“Dennenoord”te Zuidlaren van Klaas BLOM te Hurdegaryp. BLOM kan de 
kosten zelf betalen, plaatsen in het gesticht te Zuidlaren moeten vrij blijven 
voor mensen die de kosten niet zelf kunnen betalen. Brief 16/131B. 

11 7 november 1912 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten machtiging om Baukje 
J. JAGER, 80 jaar en vrouw van Sijmen K. SIKMA, te Aldtsjerk, lid van de 
Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te 
Franeker. Ze is 9 november in het gesticht overleden. Brief 16/201B en 
16/434B&W. 

14 14 december 1912 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Baukje H. FABER, 54 jaar en wed. Willem C. 
BOKMA, te Garyp en behorende tot de Gereformeerde Gemeente te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht “Dennenoord” te Zuidlaren. Familie 
betaalt de extra kosten. Brief 16/488B&W.  

   
 1913  
1/1 4 juni 1913 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Tjitske 

J. SLOTEGRAAF, 58 jaar en vrouw van Johannes R. KOOISTRA, te Burgum 
behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/203B&W. 

1/2 5 juli 1913 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Johannes R. KOOISTRA, 64 jaar, te Burgum 
behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te laten opnemen in het 
krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/236B&W. 

1/3 6 oktober 1913 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Aukje D. DE VRIES, vrouw van Sijbe G. 
HEERINGA, te Eastermar behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te 
laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/360B&W. 

   
 1914  
1/1 28 februari 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 

machtiging te verlenen om Hielkje SIEBENGA, vrouw van Harmen O. 
SMEDES, te Garyp behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/109B&W. 

1/2 25 april 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Jantje 
J. BROOS, vrouw van Folkert H. LAUTENBACH, te Burgum, lid van de 
Gereformeerde Kerk te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te 



Franeker. Brief 16/228B&W. 
1/3 14 mei 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: om machtiging om 

Pieter HAARSMA te Eastermar, lid van de Nederlands Hervormde Kerk te 
laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/261B&W. 

1/4 10 juni 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om 
machtiging te verlenen om Oeble SMEDES, 18 jaar, schipper en zoon van 
Harmen O. SMEDES, te Garyp behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk 
te laten opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/294B&W. 

1/5 14 juni 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Wieger 
J. VEENSTRA te Eastermar, lid van de Nederlands Hervormde Kerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/301B&W. 

1/8 5 december 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: machtiging om Douwe 
VAN DER MEER te Oentsjerk behorende bij de Gereformeerde Kerk te laten 
opnemen in het krankzinnigengesticht te Franeker. Brief 16/560B&W. 

 
RUBRIEK 27/17, markten, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in 
rubriek 17. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk is vernietigd aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
27 of 17/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
27 of 17/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en 
Wethouders. 

   
 1900 

rubrieknummer is 
nu 17 

 

1 14 februari 1900 Schrijven van R. ATSMA te Eastermar over de regeling van de markten te 
Eastermar. B&W vergadering van 17 februari nr. 22. 

   
 1901  
4 26 april 1901 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit 

dat de veearts H.F. EGGINK te Beetsterzwaag toezicht houdt tijdens de 
markten op 29 april te Eastermar en 13 mei te Burgum. Brief 17/131B&W. 

   
 1908  

1168 18 december 1908 Verzoek van het bestuur van Dorpsbelang te Sumar om verandering van de 
tijdstippen waarop de markten te Sumar worden gehouden. 

   
 1912  
3 1 mei 1912 Schrijven van W.A. BOUWES te Eastermar over plaatsen van houten of 

ijzeren leuningen voor het aanbinden van paarden. Tekening van de 
gemeentearchitect. B&W vergadering van 6 mei nr. 11. 

RUBRIEK 28/18, medische politie, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering 
veranderd in rubriek 18. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
28 of 18/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
28 of 18/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en 
Wethouders. 

   
 1893  
1 11 januari 1893 Proces-verbaal van de beëdiging van Sijpke H. KIJLSTRA, geneeskundige, 

te Oentsjerk als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1893, voor de 
dorpen Aldtsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk en Wyns. 

4 4 februari 1893 
 

Proces-verbaal van de beëdiging van Harm KREMER, geneeskundige te 
Burgum als geneeskundige voor de doodschouw, 1893, voor Burgum, 
zuidkant Zomerweg, Earnewâld, Eastermar, Garyp, Geastmabuorren, 



Jistrum, Sumar en Suwâld. 
12 28 augustus 1893 Schrijven van A.W. BUNING c.a. te Eastermar over financiële steun voor de 

vestiging van een geneeskundige te Eastermar. Brief 28/380B&W. 
15 18 september 1893 Rapport van Dr. F. DE BOER te Hurdegaryp over het welwater bij het 

armenhuis in de Foksegatten en van het gebouw zelf.  
18 30 december, 13 

januari 1894, 4 mei 
1894 

Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. H. KREMER te Burgum, Dr. F. 
DE BOER te Hurdegaryp en Dr. S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk als 
geneeskundige voor de doodschouw, voor 1894. 

   
 1895  
1 14 januari 1895 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. H. KREMER te Burgum en Dr. 

S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk als geneeskundige voor de doodschouw, 1895. 
6 9 november 1895 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. H. KREMER te Burgum en Dr. 

S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk als geneeskundige voor de doodschouw, 1896. 
   
 1896  
2 25 januari 1896 Schrijven van D.R. DOUMA te Earnewâld over het toelaten op de scholen 

van kinderen uit gezinnen waar mazelen heerst. Brief 28/23B. 
3 26 januari 1896 Lijst van opmerkingen n.a.v. het onderzoek van de lijsten en verklaringen 

van koepokinentingen van gedurende het jaar 1895 tot de scholen in 
Tytsjerksteradiel toegelaten leerlingen etc.  

9 17 september 1896 Sollicitatie van Dr. Hendrik ANEMA te Hurdegaryp om met 1 januari 1897 in 
de betrekking van geneeskundige met de armenpraktijk in een deel van de 
gemeente te mogen worden gecontinueerd. ANEMA word weer benoemd. 

11 13 januari 1897 en 
24 maart 1897 

Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 
S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk als geneeskundige voor de doodschouw, 1897. 

   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 18 

 

1 6 januari 1897 Verzoek van Dr. H. KREMER te Burgum om per 1 februari een eervol 
ontslag als geneeskundige armenpraktijk i.v.m. zijn benoeming tot gemeente 
genees- en heelkundige te Groningen. Ook een verzoek om 4 weken 
vakantie, voordragend als plaatsvervanger W. HINGST. Brief 3/3B&W. 

2 11 januari 1897 Sollicitatiebrief van Dr. W. HINGST te Burgum naar de vacature van 
geneeskundige armenpraktijk in een deel van de gemeente. Wordt benoemd 

7 2 augustus 1897 Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente te 
Garyp om vergunning om de bijzondere begraafplaats te vergroten. Ze 
krijgen toestemming. Met advies gemeentearchitect met situatietekening. 

9 7 september 1897 Verzoek van Dr. M.P.M. MOESMAN te Aldtsjerk om benoemd te worden 
voor de geneeskundige armenpraktijk Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk en 
Wyns. MOESMAN wordt benoemd voor Aldtsjerk voor f 110 en KIJLSTRA 
voor Oentsjerk, Gytsjerk en Wyns voor f 565. Brief 18/277B&W, 8/312B&W. 

13 7, 10, 11 december 
1897  

Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. Wijtze HINGST te Burgum en 
Dr. Sijpko H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. Maurits P.M. MOESMAN te 
Aldtsjerk en Dr. Hendrikus ANEMA te Hurdegaryp als geneeskundige voor 
de doodschouw, voor 1898. Brief 18/323B&W. 

   
 1898  
4 21 augustus 1898 Rapport van betekening van veldwachter DIJKSTRA, aan Pieter O.VENEMA 

te Bergumerheide (Noardburgum) van een lastgeving tot begraven op 22 
augustus van het lijk van zijn vrouw Jantje J. VAN DER HEIDE. 

5 15 oktober 1898 Verzoek van Dr. M.P.M. MOESMAN te Aldtsjerk om benoemd te worden 
voor de geneeskundige armenpraktijk voor de dorpen Aldtsjerk, Gytsjerk, 
Oentsjerk en Wyns. Brief 18/330B&W. 

6 24 oktober 1898 Verzoek van Dr. H. ANEMA te Hurdegaryp om eervol ontslag voor de 
geneeskundige armenpraktijk in de kring Hurdegaryp. Wordt ingewilligd. 



7 24 oktober 1898 Verzoek van Dr. P.G. BONTEKOE te Hurdegaryp om benoemd te worden 
voor de geneeskundige armenpraktijk in de kring Hurdegaryp. Benoemd. 

8 26 oktober 1898 Verzoek van Dr. W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk om benoemd 
te worden voor de geneeskundige armenpraktijk voor de dorpen Ryptsjerk 
en Tytsjerk. Hij wordt benoemd. 

11 9 november 1898 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W.B.A. THODEN VAN 
VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te Hurdegaryp als 
geneeskundige voor de doodschouw, voor 1898.  

12 14 november 1898 Verzoek van de burgemeester van het Bildt om inlichtingen m.b.t. hoe de 
gemeente omgaat met de vroedvrouwen m.b.t. inkomen enz. Brief 18/229B. 

12A 14 november 1898 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 
S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. M.P.M. MOESMAN te Aldtsjerk en Dr. 
W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1899. 

13 26 november 1898 Schrijven van E. ZIJL, hoofd van de school, te Heechsân over het met 
succes behandelen van stotteraars. B&W 26 november nr. 9. 

   
 1899  
5A 27 november 1899 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 

S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. M.P.M. MOESMAN te Aldtsjerk en Dr. 
W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1900. 

   
 1900  
9 13 september 1900 Verzoek van Dr. M.P.M. MOESMAN te Aldtsjerk om eervol ontslag voor de 

geneeskundige armenpraktijk voor Aldtsjerk. 
10 13 september 1900 Mededeling van Dr. Joannes W. GROENEBOOM van zijn vestiging als 

geneeskundige te Aldtsjerk en verzoek om benoemd te worden tot 
gemeentegeneeskundige te Aldtsjerk. Hij wordt benoemd. 

12 1 oktober 1900 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. J.W. GROENEBOOM te 
Aldtsjerk als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1900.  

15 24 november 1900 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 
S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. J.W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Dr. 
W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1901. 

   
 1901  
5 19 juni 1901 Verzoek van Tjamke R. DE WAL te Earnewâld om maatregelen te nemen 

tegen het bouwen van een varkensstal door Tjerk G. WESTER te 
Earnewâld, schadelijk voor de gezondheid. Met situatietekening. 

7 26 december 1901 Schrijven van het algemeen armbestuur te Aldtsjerk over ontsmetting bij de 
woning van wed. MINNEMA te Aldtsjerk. 

7A 30 december 1901 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 
S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. J.W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Dr. 
W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1902. 

   
 1902  
7 21 juni 1902 Proces-verbaal van de beëdiging van Dr. L.W. KIJLSTRA te Oentsjerk als 

geneeskundige voor de doodschouw, voor 1902. 
8 18 juni 1902 Schrijven van A. POPMA c.s. te Earnewâld inhoudende klachten over 

onreinheden en brandgevaar. 
17 16 oktober 1902 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 

L.W. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. J.W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Dr. A. 
THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1903. 

   



 1903  
6 februari 1903 Toezending van de gezondheidscommissie begroting met toelichting. 

Aanwezig 2 uittreksels uit besluitenboek Gedeputeerde Staten. Brief 
18/146B&W en 18/228B&W. Zie ook nr. 15. 

12 21 juni 1903 Schrijven van de burgemeester van Kollumerland inhoudende antwoord op 
een brief over een conferentie over de gezondheidscommissie. Brief 18/93B. 

15 7 september 1903 Verzoek van de gezondheidscommissie om alsnog een verhoogde bijdrage 
van f 30 over 1903, overleggende een rekening van ontvang en uitgaaf van 
1 januari tot 3 september 1903. Brief 18/342B&W. 

18 25 november 1903 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 
L.W. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. J.W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Dr. 
W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1904. 

   
 1904  
722 9 juli 1904 Schrijven van de gezondheidscommissie over gevaar dat de 

volksgezondheid betreft in het gebruik van kookgerei dat in glazuur of email 
loodverbindingen bevat, die gemakkelijk oplosbaar zijn wat tot 
loodvergiftiging kan lijden. 

1251, 
1336 

6 december 1904 Schrijven van de gezondheidscommissie over maatregelen tegen de 
vervuiling van de waterlossing achter de Bijzondere School te Burgum.  

1252, 
1335 

6 december 1904 Schrijven van de gezondheidscommissie over het nemen van maatregelen 
tegen de vervuiling van de waterlossing en privaten bij de Openbare Lagere 
School te Sumar. Zie ook 371 van 1905. 

1253, 
1337 

6 december 1904 Schrijven van de gezondheidscommissie over maatregelen tegen de 
vervuiling van de waterlossing achter de huizen van de Lageweg te Burgum.  

1254, 
1338 

6 december 1904 Schrijven van de gezondheidscommissie over de ongeschiktheid voor 
bewoning van de woningen te Hurdegaryp nr. 41 t/m 44 gelegen aan de 
spoorweg Leeuwarden – Groningen en aan de hoofdweg Hurdegaryp – 
Ryptsjerk eigendom van het algemeen armbestuur Hurdegaryp, bewoond 
door Sipke DE JAGER, Wierd A. DE BOER, A. LINDEBOOM en G. 
DIJKSTRA. (De Lange Jammer).  

1254A, 
1334 

6 december 1904 Schrijven van de gezondheidscommissie over een fecaliënverzameling in 
een varkenshok in de nabijheid van de Openbare Lagere school te Jistrum.  

1277 14 december 1904 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 
L.W. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. J.W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Dr. 
W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1905. 

   
 1905  
57, 
589, 
814, 
902, 
924, 
933 

17 januari 1905 Correspondentie over het tonnenstelsel. Met tekening. Zie ook 804 van 1906 
en 2 van 1907. 

242, 
590, 
917 

1 maart 1905 Correspondentie over de woningen in Hurdegaryp, genaamd De Lange 
Jammer. Zie ook 1254 en 1338 van 1904, 712 van 1906, van 1906 rubriek 3 
nr. 244, 392 en 710 en van 1906 rubriek 8 nr. 822 van 1906. 

244 2 maart 1905 Rapport van de gemeentearchitect over fecaliënverzameling te Jistrum.  
370 4 april 1905 Rapport van de gemeentearchitect inhoudende advies over de waterlossing 

achter de Bijzondere School te Burgum. Zie ook 1251 en 1336 van 1904. 
371 5 april 1905 Rapport van de gemeentearchitect over de waterlossing te Sumar.  
496 10 mei 1905 Rapport van de gemeentearchitect inhoudende advies over de waterlossing 

achter de huizen aan de Lageweg te Burgum.  
646 27 juni 1905 Proces-verbaal van de beëdiging van P. VAN DELDEN tijdelijk te Burgum 

voor de doodschouw. 



1041, 
1094 

20 november 1905 Schrijven van de gezondheidscommissie over het nemen van maatregelen 
tegen de vervuiling van een sloot in het west van Burgum.  

1166  31 december 1905 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. 
L.W. KIJLSTRA te Oentsjerk, Dr. W.B.A. THODEN VAN VELZEN te 
Ryptsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te Hurdegaryp als geneeskundige voor 
de doodschouw, voor 1906. 

   
 1906  
610, 
860 

22 mei 1906 Klachten van H. OOSTERLING c.s. te Oentsjerk over de waterlossing in het 
dorp. Met rapport gemeentearchitect. 

712 14 juni 1906 Schrijven van de gezondheidscommissie over de treurige situatie van De 
Lange Jammer te Hurdegaryp. 

713 16 juni 1906 Schrijven van de gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W over de rekening en verantwoording 1905. Brief 18/210B&W. 

803, 
995, 
1212, 
1302 

12 juli 1906 Correspondentie over de vuile zinkputten en mesthopen te Mûnein. 

804 12 juli 1906 Schrijven van de gezondheidscommissie inhoudende antwoord op schrijven 
van B&W over de reinigingsdienst te Aldtsjerk. Brief 18/234B&W. 

871 7 augustus 1906 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende gegrond 
verklaring van de bedenkingen tegen de goedkeuring van de rekening van 
de gezondheidscommissie van 1905. 

877, 
912 

7 augustus 1906 Verzoek van het algemeen armbestuur Earnewâld om advies hoe te 
handelen met een woning, gedeeltelijk bewoond door Sijte DE JONG en 
gezin, waarin wandgedierte. Met advies van gemeentearchitect. 

1084, 
1273 

20 oktober 1906 Verzoek van Dr. A. ZWART te Burgum om benoemd te worden voor de 
geneeskundige voor een deel van de armenpraktijk. Hij wordt benoemd. 

1093 22 oktober 1906 Schrijven van de gezondheidscommissie over de toezending van kwitanties 
als bedoeld bij het besluit van Gedeputeerde Staten 2-8 nr. 36. 

1254, 
1319 

17 december 1906 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. J.W. GROENEBOM te 
Aldtsjerk, Dr. A. ZWART en Dr. W. HINGST te Burgum, Dr. L.W. KIJLSTRA 
te Oentsjerk, Dr. W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk en Dr. P.G. 
BONTEKOE te Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, 1906. 

   
 1907  
2 12 januari 1907 Correspondentie over het tonnenstelsel in de kom van Burgum.  
4 4 maart 1907 Rapporten van veldwachters DIJKSTRA, STUVELING en VAN DER VEER 

over de aanschrijvingen bedoeld bij besluiten van B&W van 8 september 
1906 nr. 9 en 13 oktober 1906 nr. 15. (vuile sloten en zinkputten). 

8 29 april 1907 Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in 
de gemeente is verricht, over 1906. 

10 2 juli 1907 Schrijven van de gezondheidscommissie over verontreinigd water en afvoer 
bij Gerrit VAN DER KLEEFT, slager, te Burgum en Heinze J. BENEDICTUS, 
slager, in de Nieuwstad te Burgum. 

14 18 september 1907 Schrijven van de gezondheidscommissie over verontreiniging van een sloot 
in het west van Burgum achter A. HOEKSTRA, winkelier, en naast de 
percelen van BLOEMSMA te Franeker en BERGHUIS te Burgumerdaam, 
rentenier. En over verzameling vuil in de nabijheid van het gemeentehuis. 

15 30 september 1907 Schrijven van het armbestuur Earnewâld inhoudende antwoord op brief van 
B&W over dorpsreiniging. Brief 3/328B&W.  

17 14 oktober 1907 Schrijven van de gezondheidscommissie over verontreiniging van een sloot 
achter L. DE HAAN te Garyp en van een sloot achter J. DE GRAAF te 
Hurdegaryp, verontreinigde plas achter S.J. ADMIRAAL te Hurdegaryp en 
een open goot achter J.R. WIJMENGA te Sumar. Allen slagers. 

18 20 oktober 1907 Verzoek van Dr. W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk om eervol 
ontslag als geneeskundige armenpraktijk Ryptsjerk en Tytsjerk. 



19 28 oktober 1907 Sollicitatie van Dr. P.G. BONTEKOE te Burgum voor de betrekking van 
geneeskundige armenpraktijk Ryptsjerk en Tytsjerk. Benoemd voor Tytsjerk. 

19 29 oktober 1907 Sollicitatie van Dr. J.H. SMIT te Hurdegaryp voor de betrekking van 
geneeskundige armenpraktijk Ryptsjerk en Tytsjerk.  

19 4 november 1907 Sollicitatie van Dr. L.W. KIJLSTRA te Oentsjerk voor de betrekking van 
geneeskundige armenpraktijk Ryptsjerk. Hij is benoemd. 

20 4 november 1907 Verzoek van Dr. G.VEENSTRA-TORRINGA om verhoging van het 
jaarsalaris als vroedvrouw. Hij wordt verhoogd van f 240 naar f 275. 

21 13 december 1907 Schrijven van de gezondheidscommissie over 2 mestverzamelingen, van D. 
VAN DER WOUDE en H. DE VRIES, te Mûnein. 

   
 1908  
12 6 januari 1908 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. J.W. GROENEBOM te 

Aldtsjerk, Dr. A. ZWART en Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. L.W. 
KIJLSTRA te Oentsjerk en Dr. P.G. BONTEKOE te Hurdegaryp als 
geneeskundige voor de doodschouw, voor 1908. 

126, 
239 

10 februari 1908 Schrijven van de gezondheidscommissie over onbewoonbaarverklaring van 
een woning te Sumar, bewoond door wed. WOUDA, eigenaar armvoogdij 
Sumar; onbewoonbaarverklaring woning te Sumar, bewoond door Folkert 
FENNEMA, eigenaar diaconie van Nederlands Hervormde Gemeente 
Sumar; vervuilde sloot te Sumar ten westen van herberg van MOOIWEER. 
Met rapporten van de gemeentearchitect en situatietekeningen. 

482 11 mei 1908 Verzoek van Dr. J.W. GROENEBOOM te Aldtsjerk om eervol ontslag. 
540 23 mei 1908 Schrijven van de gezondheidscommissie over woningverbetering van 3 

woningen, bewoond door Gerben VINK melkrijder, T. DOUMA en Jan H. 
VAN DER MEULEN, te Stateheide eigendom van Sjoerd VEENSTRA, 
rentenier te Quatrebras.  

808 18 augustus 1908 Schrijven van de gezondheidscommissie over het verplaatsen van de 
mesthoop, met afval van slagerij van HEIDSTRA, op het erf van H. 
WESTRA te Hurdegaryp en het slatten (uitbaggeren) van een sloot ten 
noorden van hetzelfde erf. Brief 18/382B&W en 18/386B&W. 

869 3 september 1908 Schrijven van de gezondheidscommissie over een hinderlijke 
mestverzameling te Sumar op een stuk land, gehuurd door Jouke 
HAARSMA, grenzend aan huis en erf van het hoofd van de school.  

924, 
945A 

29 september 1908 Sollicitatie van Dr. D. ALGERA te Giethoorn naar de vacature van 
geneeskundige armenpraktijk voor het dorp Aldtsjerk, per oktober als arts 
gevestigd te Aldtsjerk. Hij wordt benoemd.  

981 15 oktober 1908 Schrijven van de gezondheidscommissie inhoudende advies over 
woningverbetering van woningen te Wyns van R. DIJKSTRA te Lekkum wijk 
XIV nr. 44 en 45 bewoond door T. DE HAAN en D. MIEDEMA. 

1049 6 november 1908 Schrijven van de gezondheidscommissie over verplaatsen van een 
mestverzameling bij het gebouw genaamd Eben Haëzer te Earnewâld en 
woningverbetering te Burgum bewoond door H. VAN OS, eigendom van 
VAN HARINXMA. 

1062 10 november 1908 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. D. ALGERA te Aldtsjerk, Dr. A. 
ZWART en Dr. W. HINGST te Burgum en Dr. P.G. BONTEKOE te 
Hurdegaryp als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1909. 

1072 12 november 1908 Rapport van de gemeentearchitect over een mestverzameling te Earnewâld 
op het erf van ZUIDERVELD. 

1135 9 december 1908 Verzoek van de commissie afdeling Bergum e.o. van “Het Groene Kruis” om 
een jaarlijkse subsidie van f 200 voor wijkverpleging. Brief 18/43B&W 1909. 

   
 1909  
3 22 februari 1909 Schrijven van het bestuur van “Het Groene Kruis” afdeling Bergum e.o. 

inhoudende aanneming van de jaarlijkse toelage van f 200 voor de 
wijkverpleging, toegekend bij raadsbesluit van 18 januari nr. 7. 

19 9 september 1909 Alleen de lijst met stukken is aanwezig. De stukken hebben betrekking op 



choleragevaar. Het gaat over het maken van een barak waarvan een 
tekening moet zijn. Brief 18/361B&W en 18/403B&W. 

20 9 oktober 1909 Rapport van veldwachter STUVELING te Garyp over onreinheden bij 
woningen op de Uilevlecht te Garyp. De bewoners zijn Andries VEENSTRA, 
Hielke VAN DER VELDE, Klaas STAPHORSIUS en Taeke J. 
KLOOSTERMAN, wed. J. KRAMER, Oege VAN DER WAL, Sijtze 
HAVERMAN en Jacobus VAN OS verder nog een tot woning verbouwde 
varkenshok waar Feije VENEMA in woont. 

21 10 november 1909 Schrijven van de inspecteur van de volksgezondheid over de sleutel van de 
gifkast en het begraven van de giffen bij niet voortzetten van de apotheek, in 
geval van de overleden Dr. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk.  

   
 1910  
2 15 januari 1910 Verslag van “Het Groene Kruis” afdeling Bergum e.o. van de wijkverpleging 

over de laatste 7 maanden van 1909. 
3 19 januari 1910 Processen-verbaal van de beëdiging van Dr. D. ALGERA te Aldtsjerk, Dr. A. 

ZWART en Dr. W. HINGST te Burgum, Dr. L.W. KIJLSTRA te Oentsjerk en 
Dr. P.G. BONTEKOE te Hurdegaryp als geneeskundige voor de 
doodschouw, voor 1910. 

6 8 april 1910 Mededeling van de gezondheidscommissie dat uit het onderzoek is 
gebleken dat het water ui de pomp op het station te Hurdegaryp aan 
verontreiniging bloot staat, met verzoek maatregelen te nemen. 

7 9 juni 1910 Schrijven van de gezondheidscommissie over verontreiniging van het 
vaarwater te Hurdegaryp door een privaat op het erf van J. LIEZENGA. Met 
rapport gemeentearchitect. Brief 18/257B&W. 

12 27 augustus 1910 Rapport van veldwachter DIJKSTRA te Burgum over 2 gevallen, schippers, 
van cholera te Burgum met dodelijke afloop. Brief 18/183B. 

14 29 september 1910 Verzoek van “Het Groene Kruis” afdeling Trijnwouden e.o. om een subsidie 
van f 300 per jaar. Met boekje “Reglement voor de Vereeniging “Het Groene 
Kruis” voor Trijnwouden en omstreken”. 

15 5 oktober 1910 Verzoek van de gezondheidscommissie om D. VAN DER WOUDE te 
Mûnein aan te schrijven de mestverzameling op zijn erf te verwijderen. 

   
 1911  
4 23 februari 1911 Mededeling van “het Groene Kruis” afdeling Trijnwouden e.o., dat benoemd 

is tot wijkverpleegster: Mej. DORENBOS te Den Ham. 
5 16 maart 1911  Mededeling van de commissie wijkverpleging dat de wijkverpleegster in 

1910 3136 bezoeken heeft afgelegd, zr. WOUDA eervol is ontslagen en 
vervangen is door zr. TERPSTRA. 

7 27 maart 1911 Schrijven van het bestuur van “Het Groene Kruis” afdeling Bergum e.o. 
inhoudend antwoord op brief van 20 maart houdende klachten van het niet 
ontsmetten enz. van op de zolder van het gemeentehuis geborgen materiaal 
enz. Brief 18/82B. 

18 18 september 1911 Verzoek van het bestuur van “Het Groene Kruis” afdeling Bergum e.o. om 
verhoging van subsidie van f 250 per jaar voor een tweede wijkverpleegster. 

   
 1912  
4 29 februari 1912 Jaarverslag 1911 van “Het Groene Kruis” afdeling Bergum e.o., waarin de 

aanstelling van tweede wijkverpleegster zr. HOEKSTRA met standplaats 
Hurdegaryp, het overlijden van zr. TERPSTRA, benoeming zr. GODHELP. 

5 4 maart 1912 Jaarverslag 1911 van “Het Groene Kruis” afdeling Trijnwouden e.o. 
13  13 juni 1912 Verzoek van Dorpsbelang Bergum om 2 Nortonpompen aan te brengen in 

Burgum en op de Nieuwstad. Brief 18/276B&W en 18/400B&W. 
20 30 oktober 1912 Schrijven van veldwachter COUPERUS over de in onbruik geraakte pomp 

op Zevenhuisterweg en over de verwijdering daarvan. 
21 13 november 1912 Schrijven van Dr. W. HINGST te Burgum om toepassing van de provinciale 

Groene Kruis ontsmettingsdienst in het huis van D.R. DOUMA.  



23 30 november 1912 Scheikundige en microscopische onderzoeken van het drinkwater bij de 
woning van H. KLAASSEN te Sumar. Brief 18/210B en 18/213B. 

24 december 1912 Verzoek van de vroedvrouwen, G. VEENSTRA-TORRINGA en A. VAN DER 
VEEN, te Eastermar en Burgum om verhoging van hun jaarsalaris.  

   
 1913  
9 19 mei 1913 Scheikundig onderzoek van het pompwater van de school te Wyns.  
11 17 juni 1913 Correspondentie over het in Burgum aanstellen van een reinigingsdienst of 

een plaats aan te wijzen waar al het vuil enz. naar vervoerd kan worden.  
15 27 augustus 1913 Schrijven van wethouder OOSTERHOF te Leeuwarden over aanvullen van 

ondiepe plaatsen en het dempen van poelen en plassen. (verschillende 
systemen van vuil- en fecaliënbehandeling). Antwoord op stuk. 

16 29 augustus 1913 Verzoek van de kring “Bergum” van de vereniging oprichting en exploitatie 
van een Fries Volkssanatorium om een jaarlijkse subsidie van 50% van de 
onkosten, hoogstens f 200. Toegestaan wordt hoogstens f 100. 

17 31 augustus 1913 Verzoek van “Het Groene Kruis”afdeling Trijnwouden e.o. om voor 1914 en 
volgende jaren een subsidie van f 200 per jaar tot aan opzegging.  

   
 1914  
1 27 februari 1914 Jaarverslag 1913 van “Het Groene Kruis” afdeling Trijnwouden e.o. waarin 

o.a. melding van tweede wijkverpleegster Mej. KROMHOUT. 
2 4 maart 1914 Jaarverslag 1914 van “Het Groene Kruis”afdeling Bergum e.o. 
8 8 juli 1914 Verzoek van dr. W. HINGST te Burgum om met 1 augustus ontslag als 

geneeskundige armenpraktijk voor de dorpen Eastermar en Jistrum. 
9 8 juli 1914 Verzoek van Dr. Jan NIEUWENHUIJSE per juli gevestigd te Burgum om in 

aanmerking te komen voor geneeskundige armenpraktijk voor de dorpen 
Eastermar en Jistrum, vacature Dr. W. HINGST. 

13 9 september 1914 Proces-verbaal van de beëdiging van Dr. J. NIEUWENHUIJSE te Burgum 
als geneeskundige voor de doodschouw, voor 1914. 

15 13 oktober 1914 Getuigschrift afgegeven aan Dr. W. HINGST inzake de waarneming van de 
geneeskundige armenpraktijk. 

17 8 december 1914 Verzoek van Dorpsbelang Garijp om op de opslag te Garyp voor de 
schipperij aan te brengen een waterplaats en een privaat. Brief 18/609B&W. 

 
 

RUBRIEK 29, middelen van vervoer, 1893 t/m 1896. 
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
29/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
29/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

   
 1893  
   
1 27 juni 1893 Verzoek van S. HAMELINK te Heerenveen om een subsidie in de kosten 

van aanleg van de lokaalspoorweg/tramweg Groningen – Drachten – 
Leeuwarden. Brief 29/280B&W. 

   
 1894  
   
1 19 april 1894 Verzoek van de directeur Nederlandse Tramwegmaatschappij om de op de 

kunstwegen in de gemeente aangelegde tram met stoom als trekkracht te 
mogen exploiteren. Brief 29/230B&W. 

3 juni 1894 Diverse verzoeken met 672 handtekeningen tegen het verzoek van nr. 1 om 
stoom als trekkracht te bezigen.  

4 4 juni en 21 juli 
1894 

Schrijven van de directeur van de posterijen inhoudende de raad 
opmerkzaam maken van het belang voor de posterijen van het doortrekken 
van de stoomtram. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RUBRIEK 30/19, militie, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in 
rubriek 19.  
Volgnr. Datum ingekomen 

stuk 
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het 
inschrijvingsregister. 
30 of 19/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester. 
30 of 19/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders. 

  Omschrijving: 
Milicien = soldaat. 
Loteling = iemand die voor de militaire dienst moet loten of geloot heeft. 
Plaatsvervanger = iemand die voor een ander in dienst gaat. 
Nummerverwisselaar = loteling die tegen vergoeding zijn hoger nummer voor 
een lager verruilde. 
Paspoort = bewijs van ontslag uit de militaire dienst. 
Gepasporteerde = is iemand die ontslagen is uit militaire dienst. 
Gegageerde = eervol ontslagen, met pensioen van militairen. 

   
 1893  
17 20 april 1893 Verzoek van de burgemeester van Alkmaar om enige inlichtingen over de 

verlofganger Douwe P. DOUMA, geboren te Burgum, nu wonende in de Zuid-
Afrikaanse Republiek. Brief 30/70B. 

31 juni 1893 Schrijven van de kolonel commandant van de eerste infanterie dat door de 
minister van Oorlog toestemming is verleend aan Wijtze ZIJLSTRA te 
Eastermar, lichting 1889, om buitenlands te gaan indien hij zijn schuld 
aanzuivert. Brief 30/112B, 30/113B en 30/114B 



56 16 oktober 1893 Verzamellijst van de rijpaarden waarvan de gemeente 13 moet leveren aan 
de krijgsdienst, verzamellijst van de trekpaarden waarvan de gemeente 14 
moet leveren waarvan 4 geschikt moeten zijn voor batterijpaard. 

   
 1895  
6 11 maart 1895 Verzamellijst van de rijpaarden en een verzamellijst van de trekpaarden 

waarvan er geschikt moeten zijn voor batterijpaard. 
   
 1897 

rubrieknummer is 
vanaf nu 19 

 

18 14 april 1897 Verzoek van der dirigerend officier gezondheid militair hospitaal Leeuwarden 
om inlichtingen over een door milicien Jan H. VAN DER MEULEN te 
Bergumerheide (Noardburgum) aangegeven gebrek. Brief 19/80B. 

20 22 april 1897 Schrijven van de Commissaris der Koningin: afwijzende beschikking van 
Binnenlandse Zaken en Oorlog op verzoek van loteling lichting 1897 Bonne 
ATTEMA te Ryptsjerk om ontheffing van werkelijke dienst. 

35 12 juli 1897 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen n.a.v. verzoek van 
Klaas A. OLIJNSMA te Gytsjerk om voor zijn in werkelijke dienst zijnde zoon 
Jelte, lichting 1897, alsnog een plaatsvervanger te mogen aanstellen. 
Gunstige beschikking van de minister is aanwezig. Brief 19/143B. 

39 4 september 1897 Verzoek van de generaal-majoor inspecteur cavalerie te Den Haag om 
inlichtingen over Marinus SCHUITE i.v.m. verzoek tot overplaatsing bij het 
wapen van de marechaussee. Gunstige beschikking is uitgereikt aan zijn 
vader Albert SCHUITE, rijksveldwachter te Rottevalle.  

46 30 september 1897 Verzoek van de generaal-majoor inspecteur cavalerie te Den Haag om 
inlichtingen over Pieter CARELSE i.v.m. verzoek tot overplaatsing bij het 
wapen van de marechaussee. Verzoek wordt niet ingewilligd.  

   
 1898  
18 12 mei 1898 Verzoek van de hoofdadministratie korps pontonniers om inlichtingen waarom 

de toegekende gratificatie van f 60 aan de gepasporteerde milicien B.M. DE 
HAAN niet wordt opgevorderd. Brief 19/109B. 

54 8 oktober 1898 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende verzoek om te 
bevorderen dat Sape G. DIJKSTRA, lichting 1894, wegens ziekte 
achtergebleven zich bij zijn korps aanmeldt. Brief 19/193B. 

69A 15 december 1898 Akte van beëdiging van taxateurs en plaatsvervangende taxateurs van de 
levering van paarden ten behoeve van de krijgsdienst: Gerben O. DE VRIES 
te Hurdegaryp, Tjalling S. HAISMA te Sumar, Hendrik P. SMIDS te 
Hurdegaryp, Jelte B. VAN DER MEER te Oentsjerk, Ale RIEDSTRA te Garyp 
en Tjalling H. HAISMA te Burgum. 

   
 1899  
16 3 mei 1899 Correspondentie over Johannes A. HEMRICA te Garyp i.v.m. oproeping 

werkelijke dienst en diefstal schaap. Brief 19/101B, 19/147B en 19/150B. 
29 2 augustus 1899 Correspondentie over de opgave van jongemannen die zich hebben 

aangemeld tot deelneming aan voorbereidend militair onderricht. Brief 
19/134B, 19/146B. 

47 27 november 1899 Correspondentie betreffende toezending goederen ten behoeve van het 
voorbereidend militair onderricht te Hurdegaryp. 

   
 1900  
9 24 februari 1900 Schrijven van de directeur Rijkstelegraaf over de plaats waar de beheerders 

van de telefoonkantoren het biljet bedoeld bij art. 21 (militie telegram) van hun 
instructie moeten aanplakken. Brief 19/46B, 19/54B. 

56 27 november 1900 Schrijven van de directeur Post- en telegraafkantoor Drachten om aanwijzing 
van een plaats te Eastermar, buiten het hulpkantoor, van aanplakking 



militietelegrammen. Brief 19/162B en 19/299B&W. 
   
 1901  
17 3 mei 1901 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over de 

verstandelijke vermogens van Marten J. BOERSMA te Sumar, lichting 1901. 
BOERSMA word geschikt bevonden voor de dienst. Brief 19/87B. 

28A 30 juli 1901 Mededeling aanmelding desertie van Douwe P. DOUMA, verblijvende bij zijn 
broer te Burgum, en de vraag te handelen. Brief 19/136B.  

28 16 augustus 1901 Verzoek van de burgemeester van Leeuwarden om inlichting waarom de 
verlofganger Dirk O. VAN DER MEULEN op 12 augustus is achtergebleven 
om onder de wapenen te komen. Brief 19/145B. 

28A 16 augustus 1901 Benoeming van taxateurs en plaatsvervangende taxateurs van de levering 
van paarden ten behoeve van de krijgsdienst: Gerben O. DE VRIES te 
Hurdegaryp, Pieter J. RIEDSTRA te Ryptsjerk, Hendrik P. SMIDS te 
Hurdegaryp, Jelte B. VAN DER MEER te Oentsjerk, Ale RIEDSTRA te Garyp 
en Tjalling H. HAISMA te Burgum. 

34 21 september 1901 Verzoek van de commissaris van politie te Helder om Cornelis VAN DER 
VEEN aan te houden en over te brengen naar de naast bijgelegen 
garnizoensplaats. Brief 19/162B. 

   
 1902  
21 5 maart 1902 Verzoek van de commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan de 

Koningin van Anne F. VISSER te Oentsjerk om ontheffing van de werkelijke 
dienst of toekenning van een vergoeding aan de ouders. Brief 19/99B&W, 
19/109B&W en 19/111B&W. 

28 24 maart 1902 Toezending door de Commissaris der Koningin ter uitreiking aan Anne F. 
VISSER te Oentsjerk een beschikking van de minister van Oorlog om 
ontheffing van de dienst. Zie ook nr. 21. 

   
 1903  
39 28 april 1903 Verzoek van de kolonelcommandant tweede regiment vesting artillerie om de 

milicien Geert VAN DER MEULEN te Jistrum naar het militair hospitaal te 
Leeuwarden te doen dirigeren ten einde geneeskundig te worden onderzocht. 
Brief 19/102B. 

50 30 mei 1903 Verzoek om inlichting over de milicien Jacob SIKMA, lichting 1903, die op het 
avondappel van 27 mei heeft gemankeerd. Antwoord op stuk. 

55 17 juni 1903 Aanschrijving van de Commissaris der Koningin over het voorbereidend 
militair onderricht met brief van de minister van Binnenlandse Zaken.  

65 9 juli 1903 Correspondentie m.b.t. voorbereidend militair onderricht, aanmeldingen, 
rapporten, lijst benodigdheden. (met briefkaarten) 

78 11 augustus 1903 Correspondentie betreffende de inkwartiering van een detachement op 17 en 
18 augustus. 

87 20 augustus 1903 Toezending paspoort met naamlijst van Anne HOORNSMA. Brief 19/165B. 
108 26 september 1903 Verzoek van de kolonel garnizoenscommandant om ter inzage te mogen 

ontvangen de in 1888 gevoerde correspondentie over een oefenterrein te 
Sumarreheide. Brief 19/195B. 

115 2 november 1903 Toezending ter mededeling aan Jurjen E. VAN DER KOOI dat hij na ontslag 
uit de gevangenis onverwijld moet voldoen aan de gedane oproeping in 
werkelijke dienst. Brief 19/169B. 

122 17 november 1903 Opgave van personeel dat tot de Landweer behoort. (21 personen) 
124 19 november 1903 Schrijven van de kapitein commandant zevende regiment infanterie te 

Amsterdam betreffende de milicien Jacob D. POSTMA te Ryptsjerk, lichting 
1903. Brief 19/236B. 

   
 1904  
22 11 januari 1904 Staat van inlichtingen van Tjerk VAN DER VELDE, lichting 1903 nr. 86 i.v.m. 

vrijstelling van militaire dienst.  



23 11 januari 1904 Staat van inlichtingen van Wijtze VISSER, lichting 1904 nr. 58 i.v.m. verzoek 
van wed. Bauke P. VISSER te Jistrum om vrijstelling van militaire dienst.  

139 9 februari 1904 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende dat Dirk ROOLVINK, 
boerenknecht, ten onrechte is vermeld op de lijst zeemilitie omdat hij geen 
geldende beroepen uitoefent.  

145, 
190 

12 februari 1904 Schrijven van de Commissaris der Koningin op brief van 11 februari 
betreffende buitenlandse visserij van verlofganger Lambertus VEENSTRA. 
Brief 19/36B, 19/41B en 19/44B. 

255 5 maart 1904 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende toestemming aan 
Klaas T. DE VRIES, milicien lichting 1903, om zich in Noord-Amerika op te 
houden tot 1 juli 1905. 

416 12 april 1904 Staat van inlichtingen van Geert SMEDING, veldarbeider te Jistrum, lichting 
1900 nr. 53, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

529 13 mei 1904 Staat van inlichtingen van Piet BERGSMA, kleermaker te Oentsjerk, lichting 
1899 i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

548 19 mei 1904 Staat van inlichtingen van Gaele TAEKEMA, lichting 1900 nr. 17 i.v.m. 
vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is.  

599, 
657 

1 juni 1904 Verzoek van de hoofdofficier mandatering om toezending van de ministeriële 
kennisgeving betreffende tijdelijk pensioen aan Hotse SIMONIDES te 
Hurdegaryp, korporaal bij het eerste regiment infanterie. 

617 7 juni 1904 Verzoek van de majoor commandant negende regiment infanterie om 
inlichtingen over de toestand van G.O. BOUWSTRA. Brief 19/133B. 

690 2 juli 1904 Antwoord op een brief van 30 juni over verzoek van de verlofganger Jurjen E. 
VAN DER KOOI om uitstel van herhalingsoefeningen. Brief 19/151B. 

730 14 juli 1904 Staat van inlichtingen van Geert NICOLAI, schipper, lichting 1901 nr. 28 i.v.m. 
vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is.  

731, 
920, 
1026 

15 juli 1904 Naamlijst van de deelnemers voor het militair onderricht 1904/1905. (32 
deelnemers). 

777 2 augustus 1904 Staat van inlichtingen van Gerrit D. DILLEMA, arbeider/telegrafist bij de 
staatsspoorwegen te Hurdegaryp, lichting 1898 nr. 58, i.v.m. vergoeding 
gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

786 6 augustus 1904 Staat van inlichtingen van Franke H. VAN DER MEER, fabrieksarbeider te 
Gytsjerk, lichting 1898 nr. 29, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in 
militaire dienst is. Zie ook 894. 

787, 
895 

6 augustus 1904 Staat van inlichtingen van Sijmen S. BIJLSMA, arbeider te Burgum, lichting 
1898 nr. 25 i.v.m. uitstel van herhalingsoefeningen en vergoeding voor zijn 
vrouw gedurende de tijd dat hij in dienst is. Brief 19/189B. 

791 9 augustus 1904 Staat van inlichtingen van Theunis HULDER, arbeider te Aldtsjerk, lichting 
1898 nr. 5, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is.  

846 27 augustus 1904 Staat van inlichtingen van Jurjen E. VAN DER KOOI, rietdekker te Jistrum, 
lichting 1898 nr. 52, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire 
dienst is. 

876 5 september 1904 Staat van inlichtingen van Herre A. VISSER, arbeider te Burgum, lichting 
1898 nr. 45, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

877 5 september 1904 Staat van inlichtingen van Bartele J. HANSMA, arbeider te Burgum, lichting 
1898 nr. 42, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

887 8 september 1904 Staat van inlichtingen van Jan JONKER, arbeider te Jistrum, lichting 1899 nr. 
44, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

888 9 september 1904 Staat van inlichtingen van Theunis RINZEMA, arbeider te Burgum, lichting 
1899 nr. 55, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

897 10 september 1904 Staat van inlichtingen van Jeen H. SLOTEGRAAF, arbeider te Burgum, 
lichting 1898 nr. 7, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire 
dienst is. 

914 16 september 1904 Staat van inlichtingen van Meindert G. DRAASTRA, arbeider te Garyp, 
lichting 1898 nr. 11, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire 
dienst is. 



915 16 september 1904 Staat van inlichtingen van Pieter DE JONG, venter te Burgum, lichting 1899 
nr. 22, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

1010 18 oktober 1904 Staat van inlichtingen van Jitze S. HOOGSTEEN, arbeider te Garyp, lichting 
1899 nr. 25, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

1030, 
1050, 
1264 

24 oktober 1904 Verzoek van de opzichter van fortificaties te Leeuwarden om vergunning tot 
oplegging van wapenen voor de Landweer in het gemeentehuis. 

1274 12 december 1904 Staat van inlichtingen van Keimpe J. INIA te Gytsjerk, lichting 1903 nr. 68, 
i.v.m. vrijstelling van de werkelijke dienst. Zie ook nr. 82 van 1905. 

1324,  
 

28 december 1904 Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van de 
vrouw van Jan G. VAN WIJK, schipper te Garyp, lichting 1898 nr. 69, om een 
vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

   
 1905  
34, 37, 
70, 
356, 
458 

januari tot april 
1905 

Correspondentie over de herkeuring en ziekte van Tjeerd POPMA, 
woonachtig bij zijn moeder, wed. K. POPMA te Garyp. De uitspraak van de 
militieraad wordt vernietigd en POPMA krijgt vrijstelling. Brief 19/14B, 19/18B, 
19/22B, 19/93B 

63 16 januari 1905 Verzoek van de commandant van het tiende Landweerdistrict om mee te 
delen of te Burgum en te Hurdegaryp bruikbare schietbanen zijn aan te 
leggen. Brief 19/29B. 

105 30 januari 1905 Opgave van het aantal paarden in 1904 aanwezig welke in de personele 
belasting zijn aangeslagen. 

120, 
155, 
158, 
266, 
406 

februari en april 
1905 

Correspondentie betreffende Evert F. VENEMA i.v.m. Landweerinspectie. Hij 
mag voor 2 jaar buitenlandse zeevaart uitoefenen en heeft vrijstelling van 
inspectie. Brief 19/38B, 19/43B, 19/52B, 19/97B. 

184 13 februari 1905 Rapport van veldwachter KROL over K.K. POSTMA te Eastermar. 
218 18 februari 1905 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende vergunning aan 

Lambertus VEENSTRA om in het buitenland te verblijven. 
355, 
386 

31 maart en 6 april 
1905 

Schrijven van de Commissaris der Koningin op brief van 30 maart en 4 april 
over declaraties en geleide van af te leveren lotelingen. Brief 19/89B,19/94B.  

384 5 april 1905 Staat van inlichtingen van verlofganger Romke J. GRIJPSTRA, arbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1899 nr. 56, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in 
militaire dienst is. 

468 25 april 1905 Staat van inlichtingen van Marten HEIDSTRA, slager te Hurdegaryp, lichting 
1900 nr. 5, i.v.m. vrijstelling van werkelijke dienst. 

477, 
481 

mei 1905 Mededeling van de kolonel eerste regiment veldartillerie dat de milicien Louw 
M. ZANDSTRA, lichting 1901, niet heeft voldaan om op 1 mei voor 
herhalingsoefeningen onder de wapenen te komen. Brief 19/177B. 

598, 
611 

6 en 13 juni 1905 Verzoek van de burgemeester van Groningen om inlichtingen over de juiste 
verblijfplaats van Tjitze VENEMA. Brief 19/128B en 19/137B. 

693 13 juli 1905 Staat van inlichtingen van Gerk A. VAN DER VEEN, arbeider te Gytsjerk, 
lichting 1902 nr. 50, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire 
dienst is. 

698 17 juli 1905 Opgaven ten dienste van het voorbereidend militair onderricht. (26 personen) 
723 26 juli 1905 Staat van inlichtingen van Jelle F. VAN DER VEEN, koopman te Burgum, 

lichting 1902 nr. 69, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij voor 
herhalingsoefeningen in militaire dienst is. 

744 3 augustus 1905 Staat van inlichtingen van Anne F. VISSER, lichting 1902 nr. 42, i.v.m. 
vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

759 10 augustus 1905 Verzoek van de majoor tweede regiment vestingartillerie te Naarden om 
inlichtingen over verzoek aan de minister van Oorlog van Gerrit O. VAN DER 
MEULEN, lichting 1898, om uitstel van herhalingsoefeningen. Brief 19/179B. 

768 14 augustus 1905 Staat van inlichtingen van Folkert VAN DER KOOI, arbeider te Gytsjerk, 
lichting 1902 nr. 2, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire 



dienst is. 
770 4 augustus 1905 Verzoek van de burgemeester te Amsterdam om inlichtingen over Jeppe 

RINGENOLDUS woonplaats hebbende te Duitsland. Brief 19/181B. 
952 19 oktober 1905 Schrijven van de staatsraad, Commissaris der Koningin op brief van 18 

oktober betreffende de dienstplichtige van de Landweer Hendrik PAULUSMA 
i.v.m. zijn verzoek om vergunning voor verblijf in het buitenland. Brief 
19/230B. 

959 20 oktober 1905 Mededeling van de kapitein militair onderricht dat het voorbereidend militair 
onderricht zal beginnen 3 november met verzoek toe te zenden van een 
naamlijst en terugzenden van de overlegde overeenkomsten. 

967 25 oktober 1905 Staat van inlichtingen van Gerrit VAN DER WAL, veldarbeider te Sumar, 
lichting 1905 nr. 5, i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire 
dienst is. 

1084 29 november 1905 Schrijven van de burgemeester van Amsterdam over opmaken van een 
getuigschrift van broederdienst ten dienste van Jeppe RINGENOLDUS. Brief 
19/262B. 

1151 23 december 1905 Kennisgeving ter uitreiking aan de milicien Gerrit SCHUTTER, lichting 1905, 
een getuigschrift als voorganger gymnastiek. 

   
 1906  
29 8 januari 1906 Mededeling van de opzichter van fortificaties dat de minister van Oorlog afziet 

van het plan om magazijnen in te richten voor de oplegging van wapenen 
voor dienstplichtigen van de Landweer.  

179 9 februari 1906 Vervolgschrijven van de luitenant-kolonel van de normale schietschool op 
schrijven van 23 december 1905 betreffende Gerrit SCHUTTER, voorganger 
in de gymnastiek. Zie nr. 1151 van 1905. Brief 19/47B.  

220 19 februari 1906 Staat van inlichtingen van Willem VEENSTRA, lichting 1906 nr. 10, i.v.m. 
vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

325 14 maart 1906 Schrijven van de commandant negende regiment infanterie inhoudende 
antwoord op brief van 13 maart betreffende de naar Amerika uitgeweken 
verlofganger Atze SPOOR. Brief 19/77B. 

403 31 maart 1906 Advies van het burgerlijk armbestuur Ryptsjerk over het verzoek. 
420 3 april 1906 Staat van inlichtingen van Tjerk T. VAN DER VELDE te Eastermar, lichting 

1903 nr. 86, i.v.m. uitstel van herhalingsoefeningen. 
427, 
487 

6 april 1906 Staat van inlichtingen van Sjoerd VAN DER VEEN, lichting 1904 nr. 65, i.v.m. 
vrijstelling van militaire dienst. 

283 
429 

6 april 1906 Verzoek van de luitenant commandant vierde compagnie hospitaal -soldaten 
om inlichtingen waarom Auke H. BRANDER, lichting 1899 nr. 12, niet aan de 
oproeping op 2 april heeft voldaan. Brief 19/63B, 19/97B. 

519 28 april 1906 Staat van inlichtingen van Sjouke HOOIJENGA, lichting 1903 nr. 26, i.v.m. 
vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 

577, 
592 

9 mei 1906 Verzoek van de commandant van H.M. Wachtschip te Amsterdam om 
inlichtingen over het niet op tijd terugkeren van verlof van de schepeling M. 
HUISMAN te Feanwâldsterwâl.  

664 juni 1906 Schrijven van veldwachter SIJTEMA te Tytsjerk over te deponeren goederen 
in het gemeentehuis van Jan R. SOLDAAT. Brief 19/134B. 

675 juni 1906 Verzamelstaat op de verzoeken om geldelijke vergoeding en om ontheffing 
van de werkelijke dienst als kostwinner van de Landweerlichting. Staten van 
inlichtingen en advies over een verzoek om geldelijke vergoeding ten 
behoeve van het gezin, waartoe behoort of waarin is opgenomen de 
dienstplichtige.(44 personen) 

675/1 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Hendrik W. TIEKSTRA, 
veldarbeider te Sumar, lichting 1903. 

675/2 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Sijbe POSTMA, veldarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1903. 

675/3 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Reitze BLOEMBERGEN, 
veldarbeider te Garyp, lichting 1904. 



675/4 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Pieter VALK, visser te 
Earnewâld, lichting 1904. 

675/5 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Joeke E. VAN DER VEEN, 
veldarbeider te Hurdegaryp, lichting 1904. 

675/6 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jan W. STELLEMA, 
timmermansknecht te Aldtsjerk, lichting 1905. 

675/7 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jelle T. VAN SLOOTEN, 
veldarbeider te Oentsjerk, lichting 1905. 

675/8 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Anne S. BOUMA, koopman te 
Gytsjerk, lichting 1904. 

675/9 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Klaas D. VEENSTRA, 
veldarbeider te Burgum, lichting 1905. 

675/10 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Joost S. KLOMPSTRA, koopman 
te Burgum, lichting 1903. 

675/11 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Geert D. DOUMA, veldarbeider, 
te Burgum, lichting 1904. 

675/12 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Douwe H. DOUMA, 
fabrieksarbeider te Burgum, lichting 1903. 

675/13 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Doeke A. FABER, arbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1904. 

675/14 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Teunis H. INIA, arbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1904. 

675/15 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jan H. VAN DER MEULEN, 
veldarbeider te Burgum, lichting 1905. 

675/16 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Folkert J. BOONSTRA, 
veldarbeider te Burgum, lichting 1905. 

675/17 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Gerrit S. HERINGA, veldarbeider 
te Jistrum, lichting 1903. 

675/18 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jelle BIJMA, veldarbeider te 
Eastermar, lichting 1903. 

675/19 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Roel TABAK, veldarbeider te 
Eastermar, lichting 1905. 

675/20 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jelle J. VAN DER BIJ, arbeider 
te Eastermar, lichting 1904. 

675/21 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Albert G. VISSER, veldarbeider 
te Tytsjerk, lichting 1903. 

675/22 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jan DE BOER, veldarbeider te 
Eastermar, lichting 1905. 

675/23 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Hijlke J. ZWAGER, koopman te 
Ryptsjerk, lichting 1904. 

675/24 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Willem H. VEENSTRA, 
veldarbeider te Eastermar, lichting 1903. 

675/25 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Pieter NICOLAI, veldarbeider te 
Eastermar, lichting 1905. 

675/26 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Gooitze HIETKAMP, 
veldarbeider te Garyp, lichting 1903. 

675/27 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Ernst ETTEMA, veldarbeider te 
Eastermar, lichting 1903. 

675/28 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Hendrik PAULUSMA, 
veldarbeider te Garyp, lichting 1905. 

675/29 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Tjeerd VAN DER IEST, 
veldarbeider te Garyp, lichting 1904. 

675/30 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Alle TJEERDSMA, 
schippersknecht te Garyp, lichting 1905. 

675/31 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Egbert L. VAN DER KOOI, 
veldarbeider te Garyp, lichting 1905. 

675/32 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Klaas A. ROORDA, veldarbeider 



te Garyp, lichting 1904. 
675/33 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Willem DE BRUIN, veldarbeider 

te Tytsjerk, lichting 1905. 
675/34 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Eeuwe J. LAVERMAN, 

veldarbeider te Oentsjerk, lichting 1903. 
675/35 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Klaas W. DIJKSTRA, 

fabrieksarbeider te Oentsjerk, lichting 1904. 
675/36 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Hendrik S. STENEKES, schipper 

te Burgum, lichting 1903. 
675/37 20 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jan M. FINK, veldarbeider te 

Burgum, lichting 1904. 
675/38 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jochum J. BOOSMA, 

veekoopman te Burgum, lichting 1905. 
675/39 12 juli 1906 Staat van inlichtingen van de IJnse VAN DER MARK, knecht van een 

olieslager te Burgum, lichting 1904. 
675/40 25 juli 1906 Staat van inlichtingen van de Sijmen K. DANTUMA, veldarbeider te 

Oentsjerk, lichting 1905 
675/41 19 juni 1906 Staat van inlichtingen van de Bindert F. TINGA, veldarbeider te Eastermar, 

lichting 1905 nr. 11. 
687 9 juni 1906 Verzoek van de minister van Oorlog om bericht enz. op verzoek van Bindert 

F. TINGA, veldarbeider te Eastermar, lichting 1904 nr. 11, vrijstelling of uitstel 
herhalingsoefeningen. Aanwezig Staat van inlichtingen. 

774 2 juli 1906 Naamlijst van de deelnemers voor het militair onderricht 1906/1907. (23 
deelnemers). 

784 1906 Staten van inlichtingen en advies over een aanvraag om ontheffing van de 
werkelijke dienst of om een vergoeding ten behoeve van personen, in wier 
levensonderhoud voorzag of hielp voorzien van de loteling. 

784/3 30 maart 1906 Staat van inlichtingen van Anne F. VAN DER VEEN te Hurdegaryp, lichting 
1901 nr. 26, hij krijgt uitstel tot mei. 

784/8 16 juni 1906 Staat van inlichtingen van Jacob HOEKSTRA, smidsknecht te Oentsjerk, 
lichting 1903 nr. 8. 

784/9 26 juni 1906 Staat van inlichtingen van Jan JONKER, veldarbeider te Jistrum, lichting 1899 
nr. 44. 

784/10 10 juli 1906 Staat van inlichtingen van Sijmen STIENSTRA, arbeider te Burgum, lichting 
1905 nr. 73. 

784/11 4 augustus 1906 Staat van inlichtingen van Ruurd BERGSMA, vrachtrijder te Garyp, lichting 
1899 nr. 41. 

784/12 4 augustus 1906 Staat van inlichtingen van Kornelis O. HERDER, veldarbeider te Garyp, 
lichting 1901 nr. 34. 

784/13 4 augustus 1906 Staat van inlichtingen van Jitze S. HOOGSTEEN, veldarbeider te Garyp, 
lichting 1899 nr. 25. 

784/14 23 augustus 1906 Staat van inlichtingen van Wijbren J. VAN DER MEULEN, rietdekker te 
Burgum, lichting 1903 nr. 60. 

784/15 27 augustus 1906 Staat van inlichtingen van Uitze J. WIJMENGA te Garyp, lichting 1899 nr. 49. 
784/16 27 augustus 1906 Staat van inlichtingen van Jurjen DE VRIES, schoenmaker te Garyp, lichting 

1903 nr. 25. 
784/17 30 augustus 1906 Staat van inlichtingen van Geert NICOLAI, schipper te Aldtsjerk, lichting 1901 

nr. 28. 
784/18 12 september 1906 Staat van inlichtingen van Dirk P. VAN DER WOUDE, straatmaker te 

Burgum, lichting 1903 nr. 57. 
784/19 12 september 1906 Staat van inlichtingen van Wolter D. VEENSTRA te Burgum, lichting 1903 nr. 

38. 
784/20 20 september 1906 Staat van inlichtingen van Tjeerd K. HOEKSTRA te Suwâld, lichting 1903 nr. 

65. 
837 24 juli 1906 Mededeling van de provinciale adjudant te Leeuwarden dat Karel 

BRAAKSMA, loteling 1906 nr. 11, 26 juli voor Gedeputeerde Staten moet 
verschijnen voor herkeuring. Hij wordt ongeschikt verklaard. Dienstplichtig 



wordt Geert VAN DER GLAS te Burgum nr. 69. 
1012, 
1023, 
1119 

september, oktober 
1906 

Correspondentie betreffende de deserteur Evert F. VENEMA. Brief 19/195B, 
19/205B 

1089, 
1129 

16 en 30 oktober 
1906 

Schrijven van de kolonelcommandant tweede regiment vestingartillerie over 
het overbrengen naar het militair hospitaal van de milicien Teunis H. 
RINZEMA, lichting 1899. 

1118 30 oktober 1906 Mededeling van de kapitein Lokaal militair onderricht dat is toegelaten tot het 
militair onderricht Binne S. SIKMA. Brief 19/215B. 

1157 8 november 1906 Mededeling van de kolonelcommandant tweede regiment vestingartillerie dat 
Lambertus VEENSTRA, van wie het verlof 5 november was geëindigd, niet bij 
het korps is aangekomen. 

1192 20 november 1906 Schrijven van de majoor commandant van de koloniale reserve met een 
afschrift van bewijs van ontslag aan Sipke J. DOUMA te Burgum i.v.m. 
aanhoudende wangedrag. 

1225 3 december 1906 Verzoek van de auditeur militair om Klaas SCHEFFER aan te zeggen dat hij 
6 december in het huis van bewaring verschijnt wegens het tegen hem 
gewezen vonnis van rijwielovertreding. 

   
 1907  
1 1907 Staten van inlichtingen en advies over een aanvraag om ontheffing van de 

werkelijke dienst of om een vergoeding ten behoeve van personen, in wier 
levensonderhoud voorzag of hielp voorzien van de loteling. 

1/1 4 januari 1907 Staat van inlichtingen van Bouwe WIERSMA te Jistrum, lichting 1907 nr. 33. 
1/2 9 april 1907 Staat van inlichtingen van Anne VOS, arbeider te Burgum, lichting 1907 nr. 5. 
1/3 1907 Staat van inlichtingen van Geert VAN DER GLAS te Burgum, lichting 1906 nr. 

69. 
1/4 20 juli 1907 Staat van inlichtingen van Poppe D. GRAANSMA, timmerman te Ryptsjerk, 

lichting 1902 nr. 60. 
1/5 29 augustus 1907 Staat van inlichtingen van Marten HEIDSTRA, slager te Hurdegaryp, lichting 

1900 nr. 5. 
1/6 29 augustus 1907 Staat van inlichtingen van Haaije GAASTRA, arbeider te Sumar, lichting 1900 

nr. 9. 
1/7 30 augustus 1907 Staat van inlichtingen van Jelle VAN DER VEEN, groentekoopman te 

Burgum, lichting 1902 nr. 69. 
1/8 28 augustus 1907 Staat van inlichtingen van Gerk A. VAN DER VEEN, veldarbeider te 

Oentsjerk, lichting 1902 nr. 50. 
1/9 28 augustus 1907 Staat van inlichtingen van Sijmen KLOMPSTRA, veldarbeider te Burgum, 

lichting 1904 nr. 43. 
1/10 30 augustus 1907 Staat van inlichtingen van Anne F. VISSER te Oentsjerk, lichting 1902 nr. 42. 
1/11 6 september 1907 Staat van inlichtingen van Jacob EPEMA, te Tytsjerk, lichting 1902 nr. 28. 
1/12 14 september 1907 Staat van inlichtingen van Pieter VISSER, arbeider te Gytsjerk, lichting 1902 

nr. 64. 
1/13 16 september 1907 Staat van inlichtingen van Fokke R. VAN DER KUIP, vrachtschipper te 

Eastermar, lichting 1900 nr. 49. 
1/14 19 september 1907 Staat van inlichtingen van Gerben W. WAGENAAR, arbeider te Garyp, 

lichting 1900 nr. 39. 
1/15 5 oktober 1907 Staat van inlichtingen van Martinus F. FENNEMA, melkrijder te Sumar, 

lichting 1900 nr. 37, zijn vrouw krijgt een vergoeding van f 0.80 per dag. 
1/16 20 december 1907 Staat van inlichtingen van Atze BLOM, arbeider te Burgum, lichting 1908 nr. 

42. 
1/17 12 oktober 1907 Staat van inlichtingen van Minze J. FENNEMA, verver te Sumar, lichting 1900 

nr. 3, verzoek wordt afgewezen. 
14 22 januari 1907 Verzoek van de viceadmiraal van de marine om inlichtingen over de 

zeemilicien G.J. PEBESMA, lichting 1902. Brief 19/24B. 
18  Verzamelstaat van stukken betreffende aflevering lotelingen lichtingen 1906 

en 1907, die ongeschikt is verklaard.  



19 1907 Verzamelstaat van stukken betreffende de Landweer en militie. 
19/2 2 februari 1907 Schrijven van de minister van Oorlog over de ondertekening van een verzoek 

van Evert F. VENEMA. Over wapenen en ledergoed van Evert F. VENEMA. 
Brief 19/40B en 19/88B. 

19/3 21 mei 1907 Schrijven van de burgemeester van Den Haag over het verlenen van 
toestemming aan de verlofganger van de Landweer Dirk H. VEENSTRA, 
lichting 1903, om tot 4 april 1909 in Duitsland te verblijven. 

19/11 5 oktober 1907 Schrijven van de staatsraad, Commissaris der Koningin over een opgaaf van 
het vertrek van Marten KRAP, Landweerverlofganger.  

19/13 21 december 1907 Schrijven van de reserve luitenant-kolonel, vierde Landweerdistrict, over het 
niet verschijnen van Jan R. SOLDAAT, lichting 1903, bij het na inspectie. 
Brief 19/314B. 

26 1907 Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om vergunningen om in 
het buitenland te verblijven. 

26/4 10 mei 1907 Staat van inlichtingen van Jan STELLINGWERF, lichting 1905. 
26/5 13 mei 1907 Staat van inlichtingen van Douwe S. TALMAN, lichting 1902. 
26/8 7 september 1907 Staat van inlichtingen van Hendrik PAULUSMA, lichting 1897 in 1905 

overgegaan naar de Landweer. 
26/10 30 oktober 1907 Staat van inlichtingen van Taeke VAN DER PLOEG, lichting 1906. 
26/11 9 november 1907 Staat van inlichtingen van Jacob VAN DER VEEN, lichting 1906. 
26/12 28 november 1907 Staat van inlichtingen van Alle DE JAGER, lichting 1905. 
26/17 28 december 1907 Staat van inlichtingen van Jacob EPEMA, lichting 1902. 
38 31 juli 1907 Schrijven van de minister van Oorlog dat ontheffing voor de werkelijke dienst 

is verleend aan Geert VAN DER GLAS, lichting 1906, tot 19 juni 1908. Brief 
19/196B. 

39 31 juli 1907 Verzoek van de commandant tiende regiment infanterie om inlichtingen over 
een verzoek van Marten HEIDSTRA te Hurdegaryp om voor de 
herhalingsoefeningen te mogen worden ingedeeld bij het negende regiment 
infanterie Leeuwarden. Brief 19/238B. 

45 15 augustus 1907 Verzoek van de commandant vierde Landweerdistrict om mee te delen of er 
te Burgum of Hurdegaryp ook woningen beschikbaar zijn als standplaats voor 
de commandant derde Landweerdistrict. Met briefkaart. Brief 19/243B. 

46 26 augustus 1907 Rapport over een gehouden inspectie naar lotelingen die niet aan de 
oproeping ter inlijving bij de militie hebben voldaan. De personen zijn: Sijtse 
HOEKSTRA, Sijtze BOOMSMA, Feitze J. PAPA, Rint DE VRIES, Feitze VAN 
DER VELDE, R.S. RIEDSTRA, L.M. ZANDSTRA, Albert DIJKSTRA, Atze 
SPOOR, Gerrit DE VRIES, Folkert A. VAN DER KOOI en Harm BOONSTRA. 

53 27 september 1907 Verzoek van de commandant van het achtste regiment infanterie om het 
zakboekje en bewijs van ongeschiktheid uit te reiken aan Egbert K. 
ZUIDEMA, lichting 1902. 

63 29 november 1907 Mededeling van de Commissaris der Koningin dat de loteling Lambertus 
KUIPERS, lichting 1908 nr. 31, is vergund te verschijnen voor de militieraad 
te Winschoten. 

   
 1908  
31 10 januari 1908 Staat van inlichtingen van Jan STAPHORSIUS, arbeider, lichting 1908 nr. 58, 

i.v.m om vergoeding gedurende de tijd dat hij in militaire dienst is. 
107 3 februari 1908 Schrijven van de districtcommandant over dat de openbare kennisgevingen 

van de Landweerinspectie naar vereist moeten worden opgemaakt. Dit n.a.v. 
het niet verschijnen van Jan R. SOLDAAT bij de inspectie en nu ongemoeid 
moet worden gelaten. 

131  3 februari 1908 Verzoek van de provinciale adjudant om opgave van de namen van de 
lotelingen, die ten volledige oefeningen moeten opkomen, welke 
blaasinstrumenten bespelen. 

134 10 februari 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Jacob VAN DER VEEN, lichting 1906. 

273 16 maart 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 



Klaas WIERSMA, lichting 1906. 
292 1908 9 Verzamelstaten op de verzoeken om geldelijke vergoeding en om 

ontheffing van de werkelijke dienst als kostwinner van de Landweerlichting. ( 
in totaal 39 personen) 

316 25 maart 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Hendrikus VEENSTRA, lichting 1904. 

329 30 maart 1908 Verzoek van de minister van Oorlog om bericht op verzoek van wed. R.T. 
BEERDA-BOONSTRA te Suwâld om vergoeding terwijl haar zoon Taeke 
venter met kruidenierswaren, lichting 1908 nr. 45, in dienst is. Er is een 
vergoeding van f 0.70 per dag toe gekend. Aanwezig staat van inlichtingen en 
schrijven van de commandant negende regiment infanterie met de vraag of 
de moeder hertrouwd is. Ze is in juni hertrouwd.  

481 9 mei 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Jan KUIPERS, lichting 1904. 

557 27 mei 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Douwe S. TALMAN, lichting 1904. 

569 1 juni 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
loteling Gerrit VAN DER WAL, lichting 1905. 

580 4 juni 1908 Staat van inlichtingen van Jacob W. DE VRIES, zilversmid te Burgum, lichting 
1901 nr. 74 i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in dienst is. 

592 juni 1908 Correspondentie betreffende de dienstplichtige van de Landweer Evert F. 
VENEMA en over zijn arrestatie. Brief 19/114B. 

679 29 juni 1908 Verzoek van de minister van Oorlog om inlichtingen over hertrouwen van 
wed. R.T. BEERDA i.v.m. toeleggen van de vergoeding. Brief 19/145B. 

707 18 juli 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Pieter J. VISSER, lichting 1902. 

742 29 juli 1908 Staat van inlichtingen van Wijbren VAN DER MEULEN, rietdekker te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1903 nr. 66 i.v.m. vergoeding 
gedurende de tijd dat hij in dienst is. 

782 7 augustus 1908 Staat van inlichtingen van R.J. HOOIJENGA, veldarbeider te Eastermar, 
i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in dienst is. 

811 17 augustus 1908 Verzoek van de minister van Oorlog om bericht op verzoek van Theunis J. 
WIJMENGA veldarbeider, moeder woont te Garyp, om een vergoeding 
gedurende de tijd dat hij in dienst is. Advies en toekenning f 0.60 per dag.  

829 20 augustus 1908 Staat van inlichtingen van Dirk VAN DER WOUDE, straatmaker te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1903 nr. 57 i.v.m. vergoeding 
gedurende de tijd dat hij in dienst is. 

834 22 augustus 1908 Staat van inlichtingen van Jacob W. SIKMA, arbeider te Gytsjerk, lichting 
1903 nr. 69 i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in dienst is. 

835 22 augustus 1908 Staat van inlichtingen van Wolter VEENSTRA, rietdekker te Bergumerheide 
(Noardburgum), lichting 1903 nr. 38 i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat 
hij in dienst is. 

840 24 augustus 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Ruurd SIKMA, lichting 1904. 

841 25 augustus 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Oepke FEENSTRA, lichting 1907. 

844 24 augustus 1908 Schrijven van de kapitein militair onderricht inhoudende antwoord op brief van 
25 juli over het geven van voorbereidend militair onderricht in het armhuis te 
Bergumerheide (Noardburgum). Met opgaven ten dienste van het 
voorbereidend militair onderricht. Brief 19/157B. 

858 29 augustus 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Gerrit BOUWSTRA, lichting 1904. 

868 1 september 1908 Staat van inlichtingen van Tjeerd K. HOEKSTRA, boerenarbeider te Suwâld, 
lichting 1903 nr. 65 i.v.m. vergoeding gedurende de tijd dat hij in dienst is. 

985, 
1079, 
1126 

oktober, november, 
december 1908 

Correspondentie betreffende het overbrengen naar een militair ziekenhuis en 
oproeping voor herhalingsoefeningen van Tjerk T. VAN DER VELDE, lichting 
1903. Brief 19/211B en 19/232B. 



994 19 oktober 1908 Schrijven van de Commissaris der Koningin over het al of niet in overtreding 
van Sijbe J. VOS en of de kennisgeving correct was. Brief 19/363B&W. 

1001 21 oktober 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Jan KUIPERS, lichting 1904. 

1061 9 november 1908 Staat van inlichtingen betreffende vergunning tot verblijf in het buitenland van 
Hendrikus VEENSTRA, lichting 1904. 

1070 11 november 1908 Mededeling van de kolonel commandant tweede regiment vestingartillerie dat 
Lambertus VEENSTRA 9 november voor herhalingsoefeningen moest komen 
maar dat hij is achtergebleven. Verzoek om inlichtingen. Brief 19/227B. 

1083 16 november 1908 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende oproeping onder de 
wapenen van de verlofganger Sijbe J. VOS, lichting 1901. Aanwezig brief d.d. 
8 januari 1909 van de kolonel commandant dat VOS niet is verschenen. Brief 
19/21B 1909. 

1129 5 december 1908 Staat van inlichtingen, betreffende een verzoek om vergunning tot verblijf in 
het buitenland van Jacob W. DE VRIES. 

   
 1909  
1 1909 Verzamelstaat militie en Landweer. Stukken betreffende verzoek om 

vergunning tot verblijf buiten Europa en buitenlands alsook vrijstelling 
inspectie. 

1/20 4 februari 1909 Staat van inlichtingen van Alle DE JAGER, lichting 1905.  
1/4 13 april 1909 Staat van inlichtingen van Hendrikus VEENSTRA, lichting 1904.  
1/6, 
1/18 

23 april 1909 Staat van inlichtingen van Paulus PAULUSMA, lichting 1907.  

1/7 6 mei 1909 Staat van inlichtingen van Hendrik PAULUSMA, lichting 1905.  
1/9 19 mei 1909 Staat van inlichtingen van Durk H. VEENSTRA, lichting 1903.  
1/8, 
1/19 

19 mei 1909 Staat van inlichtingen van Gerrit PROCEE, lichting 1907.  

1/14 15 juli 1909 Staat van inlichtingen van Jan KUIPERS, lichting 1904.  
1/15 9 augustus 1909 Staat van inlichtingen van Oepke FEENSTRA, lichting 1907.  
1/16 10 augustus 1909 Staat van inlichtingen van Jacob W. DE VRIES, lichting 1909.  
1/21 17 november 1909 Staat van inlichtingen van Tjeerd VAN DER IEST, lichting 1904.  
1/22 17 november 1909 Staat van inlichtingen van Pieter J. VISSER, lichting 1902.  
1/23 21 december 1909 Staat van inlichtingen van Wijtze SMEDINGA, lichting 1903 
1/24 23 december 1909 Staat van inlichtingen van Geert OENEMA, lichting 1906.  
3 1909 Verzamelstaat van stukken betreffende geldelijke tegemoetkoming of 

ontheffing. Staten van inlichtingen en advies over een verzoek om geldelijke 
vergoeding ten behoeve van het gezin, waartoe behoort of waarin is 
opgenomen de loteling. 

3/1 14 januari 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Andries POELSTRA, knecht van een 
olieslager te Jistrum, lichting 1909 nr. 7. 

3/2 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Hendrik WIJNSMA, arbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1907 nr. 76. 

3/3 5 april 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Elle WIJMA, uurwerkmaker te 
Eastermar, lichting 1904 nr. 50.  

3/4  1909 Staat van inlichtingen van de loteling Hielke LUINSTRA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1902 nr. 46.  

3/5 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Lammert DE GRAAF, veldarbeider te 
Hurdegaryp.  

3/6 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Rinze POSTMA, heeft een kleine 
boerderij te Tytsjerk, lichting 1906 nr. 38. 

3/7 20 juli 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Klaas WIERSMA, veldarbeider te 
Jistrum, lichting 1906 nr. 7.  

3/8 26 juli 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Gerben R. JANSMA, arbeider te 
Ryptsjerk, lichting 1902 nr. 66. 

3/9 26 juli 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Poppe D. GRAANSMA, timmerknecht te 
Ryptsjerk, lichting 1902 nr. 60.  



3/10 26 juli 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Sijmen KLOMPSTRA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1904 nr. 43.  

3/11 27 juli 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Jelle VAN DER VEEN, groentekoopman 
te Burgum, lichting 1902 nr. 69.  

3/13 31 juli 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Meint VAN DER WOUDE, veldarbeider 
te Gytsjerk, lichting 1904 nr. 50.  

3/14 31 juli 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Jan DE JONG, veldarbeider te Aldtsjerk, 
lichting 1906 nr. 20.  

3/15 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Tjerk ATSMA, landbouwer te Eastermar, 
lichting 1906 nr. 19.  

3/16 7 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Gerke A. VAN DER VEEN, veldarbeider 
te Oentsjerk, lichting 1902 nr. 50.  

3/17 7 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Foppe DE VRIES, veldarbeider te 
Garyp, lichting 1904 nr. 38 

3/18 7 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Willem R. DE VRIES, veldarbeider te 
Earnewâld, lichting 1902 nr. 48.  

3/19 11 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Berend JONGSMA, veldarbeider te 
Eastermar, lichting 1904 nr. 70.  

3/20 7 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Andries VLASKAMP, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1904 nr. 7.  

3/21 16 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Hantje P. TJEPKEMA, dagloner te 
Eastermar, lichting 1904 nr. 65.  

3/22 18 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Jacob W. DIJKSTRA, veldarbeider te 
Mûnein, lichting 1902 nr. 20.  

3/23 21 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Gerk VAN DER MEULEN, veldarbeider 
te Gytsjerk, lichting 1906 nr. 49.  

3/24 24 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling IJsbrand VAN DER MEER, arbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1904 nr. 42.  

3/25 26 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Willem VEENSTRA, veldarbeider te 
Burgum, lichting 1906 nr. 10.  

3/26 26 augustus 1909 Staat van inlichtingen van de loteling Marten HAARSMA, veldarbeider te 
Sumar, lichting 1904 nr. 52.  

4 18 januari 1909 Verzoek van B&W Leeuwarden om inlichtingen over de woonplaats van Wijbe 
S. BLOEMHOF en of de zoon Gerrit nog in leven is. Brief 19/23B. 

10 21 januari 1909 Correspondentie betreffende het verzuim van milicien verlofganger Albert 
VAN DER LEI, lichting 1907. Brief 19/31B. 

18 4 februari 1909 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit van 
niet ontvankelijk te verklaren het bezwaar van Jitze DE HAAN te Hurdegaryp, 
lichting 1909, tegen de uitspraak van de militieraad. 

19 6 februari 1909 Verzoek van de commissaris der Koningin om de staat van ontheffing 
werkelijke dienst van Albert G. OOSTERHUIS te Suwâld verbetert terug te 
zenden. 

28 1909 Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsoefeningen (geen 
zeemilitie) en oproeping onder de wapenen. 

28/3 6 mei 1909 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende kantbeschikking ter 
kennisgeving en terugzending toezendende een beschikking van het 1e 
regiment veldartillerie, waarbij Hendrik BOERSMA, lichting 1904, is vergund 
10 augustus onder de wapenen te komen. 7 mei zonder geleidend schrijven 
teruggezonden. 

28/12, 
28/14, 
28/20, 
28/22 

september, oktober, 
november 1909 

Correspondentie betreffende de oproeping onder de wapenen van Sjoerd 
VAN DER HEM, lichting 1903. Brief 19/198B, 19/209B. 

28/13 15 september 1909 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende oproeping onder de 
wapenen van Hans STELWAGEN, lichting 1906.  

28/16 - 
28/19 

oktober 1909 Correspondentie betreffende het niet voor herhalingsoefeningen onder 
wapenen gekomen van Johannes IEDEMA, lichting 1904.  



30 maart, april 1909 Corr. over de herkeuring van Arjen VAN DER WOUDE, lichting 1909. Besluit 
Gedeputeerde Staten is dat hij goed wordt gekeurd. Brief 19/78, 19/82B. 

41 1909 Verzamelstaat van stukken betreffende militair onderricht.  
45 1909 Verzamelstaat van stukken betreffende de inspectie van verlofgangers.  
47 27 mei 1909 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten: loteling Pieter ZUIDEMA 

nr. 78, lichting 1909 is goedgekeurd bij herkeuring voor onder wapenen. 
84 8 november 1909 Opgave van lotelingen van volgend jaar die wensen deel te nemen aan de 

inspectie naar geoefendheid van hen die dingen naar het bewijs, hetzij voor 
militaire bekwaamheid, hetzij voor lichamelijke geoefendheid, dan wel voor 
beide. De lotelingen zijn: Wieger HOEKSTRA, Meint BOTTEMA, Pieter 
ELZINGA, Roel TERLUIN, Melle HIEMSTRA, Bonne ALGRA en Roelof DE 
JONG. 

89 8 december 1909 Schrijven van de minister van Oorlog inhoudende ter kennisgeving en 
terugzending brief houdende vermindering van herhalingsoefeningen voor de 
milicien Jan FABER, lichting 1906. Stuk is teruggezonden. 

92 22 december 1909 Verzoek van de luitenant-kolonel derde Landweerdistrict om toezending van 
afschriften van de openbare kennisgevingen van de oproeping voor inspectie 
en na inspectie wegens overtreding van art. 35 van de Landweerwet van Jan 
R. SOLDAAT. 

   
 1910  
1 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsoefeningen enz. Landweer, 

zeemiliciens en landmacht. 
1/6 13 juli 1910 Schrijven van de commandant eerste compagnie hospitaalsoldaten om 

bericht op verzoek aan de minister van Oorlog van D.P. VAN DER WOUDE, 
om vrijstelling van herhalingsoefeningen. Brief 19/159B. 

1/7 29 juli 1910 Schrijven van de minister van Oorlog inhoudende ter kennisgeving en 
terugzending van en aan de Commissaris der Koningin gezonden 
beschikking waarbij aan D.P. VAN DER WOUDE is vergund eerst 7 
december voor herhalingsoefeningen onder de wapenen te komen. 

1/8 1910 Schrijven van de commandant eerste regiment infanterie inhoudende ter 
kennisgeving en terugzending van en aan de Commissaris der Koningin dat 
aan Sijmen KLOMPSTRA, lichting 1904, wordt toegestaan de 
herhalingsoefeningen te volbrengen te Leeuwarden. 

1/9, 
1/12, 
1/14, 
1/15 

september, 
december 1910 

Correspondentie over uitstel en opkomst onder wapenen van Lambertus 
VEENSTRA, lichting 1909 van de Landweer. 

1/13 september, oktober 
1910 

Correspondentie over Andries VLASKAMP, lichting 1904, hij is niet 
opgekomen onder de wapenen. Brief 19/193B. 

1/11 26 september 1910 Schrijven van burgemeesters van Tilburg en Nijmegen inhoudende verzoek 
wel te willen zorgen dat A. VAN WANROOIJ, lichting 1904, gemeente Tilburg, 
verblijvende te Hurdegaryp, wegens ziekte niet voor herhalingsoefeningen 
onder de wapenen gekomen, zodra zijn toestand het toelaat zich naar zijn 
korps begeeft. 

5 11 januari 1910 Schrijven van de burgemeester van Zwolle toezending van een volmacht van 
de inschrijving lichting 1911 van Jacob VAN DER MEER. 

7 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende aflevering van lotelingen. 
7/4, 
7/5, 
7/6, 
7/9, 
7/10 

maart, april, mei 
1910 

Correspondentie betreffende Jouwert WAGENAAR te Garyp, lichting 1910, 
inhoudende het niet opgekomen voor onder de wapenen. Brief 19/69B, 
19/82B en 19/103B 

7/14 1 oktober 1910 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen waarom Sieds 
KLOOSTERMAN, lichting 1910 niet ter aflevering is opgekomen. Brief 
19/203B, 19/253B. 

8 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende inschrijving lichting 1911. 



8/1 17 januari 1910 Schrijven van B&W van Leeuwarden om inlichting in betrekking tot de 
inschrijving van Sjoerd HOEKSTRA. 

9 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om vergunningen om in 
het buitenland te verblijven. Staten van inlichtingen en advies. 

9/1 17 januari 1910 Staat van inlichtingen van Jakob VAN DER VEEN, lichting 1906 nr. 65.  
9/2 5 april 1910 Staat van inlichtingen van Paulus PAULUSMA, lichting 1907.  
9/5 6 mei 1910 Staat van inlichtingen van Gerrit DJURREMA, lichting 1908. 
9/6 11 mei 1910 Staat van inlichtingen van Alle DE JAGER, lichting 1905.  
9/7, 
9/9 

25 mei 1910 Staat van inlichtingen van Jakob VAN DER VEEN, lichting 1906.  

9/8, 
9/10 

27 mei 1910 Staat van inlichtingen van Sjouke VEENJE te Garyp, lichting 1909.  

9/11 9 juni 1910 Staat van inlichtingen van Jan KUIPERS, lichting 1904.  
9/12 2 juli 1910 Staat van inlichtingen van Andries VLASKAMP, lichting 1904.  
9/15 5 augustus 1910 Staat van inlichtingen van Thomas KINGMA te Wyns, lichting 1908.  
9/16 10 oktober 1910 Staat van inlichtingen van Sjouke VEENJE, veldarbeider, lichting 1909.  
9/17, 
9/18 

12 oktober 1910 Staat van inlichtingen van Paulus PAULUSMA, lichting 1907.  

9/19 20 oktober 1910 Staat van inlichtingen van Alle DE JAGER, lichting 1905.  
9/20 25 oktober 1910 Staat van inlichtingen van Pieter J.VISSER, lichting 1910. 
9/22 27 oktober 1910 Staat van inlichtingen van Sjouke VAN DER WAL, lichting 1909.  
9/22A 28 oktober 1910 Staat van inlichtingen van Gerrit DJURREMA, lichting 1908.  
9/23 5 november 1910 Staat van inlichtingen van Jacob VAN DER VEEN, lichting 1906.  
9/24 10 november 1910 Staat van inlichtingen van Klaas A. ROORDA, lichting 1904.  
9/25 30 december 1910 Staat van inlichtingen van Gerben DE HAAN, lichting 1909.  
11 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende oproeping onder de wapenen wegens 

overtredingen. 
11/1 22 januari 1910 Schrijven van de Commissaris der Koningin houdende roeping onder de 

wapenen van de dienstplichtige bij de Landweer Jan R. SOLDAAT wegens 
niet naleven van art. 34 van de Landweerwet. 

11/2 november, 
december 1910 

Correspondentie betreffende Kornelis VAN DER VEEN, lichting 1905, i.v.m. 
oproeping onder de wapenen. Brief 19/237B 

13 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen vergoeding militie en 
landweer. Staten van inlichtingen en advies over een verzoek om geldelijke 
vergoeding ten behoeve van het gezin, waartoe behoort of waarin is 
opgenomen de loteling. 

13/1 26 januari 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Johannes JELTEMA, vlasbewerker in 
de vlasfabriek te Oentsjerk, lichting 1910 nr. 1.  

13/2 2 maart 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Sjouke M. DIJKSTRA te Eastermar, 
lichting 1910 nr. 25.  

13/4 10 maart 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Jippe HOEKSTRA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1910 nr. 60 

13/5 21 maart 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Atze G. BLOM, veldarbeider te Burgum, 
lichting 1908 nr. 42. 

13/6 1 april 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Atze BINNEMA, boerenknecht te 
Tytsjerk, lichting 1910 nr. 31.  

13/7 25 mei 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Oene HOEKSTRA, veldarbeider te 
Aldtsjerk, lichting 1905 nr. 10. 

13/8 28 mei 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Sijtze VAN DER WAL, arbeider te 
Burgum, lichting 1908 nr. 20.  

13/8A 4 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Anne H. BRANDER, veldarbeider te 
Jistrum, lichting 1903 nr. 14.  

13/9 21 juli 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Gerrit VAN DER WAL, veldarbeider te 
Sumar, lichting 1905 nr. 5.  

13/9A 5 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Klaas VONK, veldarbeider te Burgum, 
lichting 1903 nr. 54.  

13/10 30 juli 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Gosse LINTING, veldarbeider te 



Oentsjerk, lichting 1910 nr. 14.  
13/11 6 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Marten KETELAAR, arbeider te 

Eastermar, lichting 1904 nr. 142.  
13/12 6 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Kornelis J. VAN DEKKEN, veldarbeider 

te Eastermar, lichting 1903 nr. 72.  
13/13 8 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Sijmen KLOMPSTRA, veldarbeider te 

Hurdegaryp, lichting 1904 nr. 43. 
13/14 11 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Sjouke R. HOOIJINGA, arbeider te 

Eastermar, lichting 1903 nr. 26.  
13/15 11 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Anne SIKKEMA, 

timmerknecht/huizenbouwer te Burgum, lichting 1903 nr. 38.  
13/16 11 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Berend JONGSMA, arbeider te 

Eastermar, lichting 1904 nr. 70.  
13/17 12 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Geert NICOLAI, turfschipper te 

Aldtsjerk, lichting 1909. 
13/18 12 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Theunis J. WIJMENGA, werkman te 

Sumar, lichting 1903 nr. 49.  
13/19 12 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Oene VEENSTRA, arbeider te Gytsjerk, 

lichting 1909 nr. 63.  
13/20 17 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Jacob W. SIKMA, veldarbeider te 

Oentsjerk, lichting 1903 nr. 69.  
13/21 18 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Johannes S. SIKKEMA, veldarbeider te 

Sumar, lichting 1903 nr. 14 
13/22 15 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Tjeerd K. HOEKSTRA, 

spoorwegarbeider te Suwâld, lichting 1903 nr. 65.  
13/23 22 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Bindert F. TINGA, landarbeider te 

Eastermar, lichting 1903 nr. 14.  
13/24 22 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Hantje TJEPKEMA, veldarbeider te 

Eastermar, lichting 1904 nr. 65. Verzoek is afgewezen. 
13/25 23 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Jan S. VAN DER VEEN, 

turfschipperknecht/ visser te Hurdegaryp, lichting 1910 nr. 57.  
13/26 24 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Marten HAARSMA, veldarbeider te 

Sumar, lichting 1904 nr. 52. 
13/27 25 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Kornelis VAN DER WAL, veldarbeider te 

Eastermar, lichting 1909 nr. 8.  
13/28 25 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Meint VAN DER WOUDE, veldarbeider 

te Gytsjerk, lichting 1904 nr. 50.  
13/29 25 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Foppe DE VRIES, veldarbeider te 

Garyp, lichting 1904 nr. 38.  
13/30 26 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Jan VAN DER BEEK, arbeider 

vlasfabriek te Oentsjerk, lichting 1904 nr. 19. 
13/31 27 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Bonne T. DIJKSTRA, veldarbeider te 

Oentsjerk, lichting 1903 nr. 49.  
13/32 29 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Karel D. VAN DER WAL, tuinknecht te 

Hurdegaryp, lichting 1903 nr. 27.  
13/33 29 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Sape W. BLOEMHOF, landarbeider te 

Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1903.  
13/34 29 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Wolter VEENSTRA, rietdekkerknecht te 

Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1903 nr. 38.  
13/35 30 augustus 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Andries POELSTRA, veldarbeider te 

Jistrum, lichting 1909 nr. 7.  
13/36 3 september 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Oene VAN DER WERF, landarbeider te 

Eastermar, lichting 1904 nr. 54.  
13/37 5 september 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Lammert DE GRAAF, veldarbeider te 

Hurdegaryp, lichting 1904 nr. 39.  
13/38 7 september 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Wijbren J. VAN DER MEULEN, 

rietdekker te Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1903 nr. 66.  



13/39 8 september 1910 Staat van inlichtingen van de loteling IJsbrand VAN DER MEER, 
rietdekkerknecht te Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1904 nr. 43.  

13/40 13 september 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Johannes K. BOONSTRA, veldarbeider 
te Garyp, lichting 1903 nr. 90.  

13/41 14 september 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Melle G. VAN DER HEIDE, veldarbeider 
te Sumar, lichting 1903 nr. 53.  

13/42 1 oktober 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Sijtze STENEKES, turfschipperknecht, 
lichting 1910 nr. 76.  

13/43 4 oktober 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Roelof ADEMA, veldarbeider te Garyp, 
lichting 1910 nr. 53.  

13/44 11 oktober 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Bauke DE JAGER, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1909 nr. 45.  

13/46 30 november 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Dirk P. VAN DER WOUDE, straatmaker 
te Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1903 nr. 57.  

13/47 12 december 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Murk PAPA, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1909 nr. 89.  

13/48 18 oktober 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Albert VAN DIJK, veldarbeider te 
Jistrum, lichting 1909.  

13/49 1910 Staat van inlichtingen van de loteling Homme FEENSTRA, bakkersknecht te 
Burgum, lichting 1909.  

13 1910 14 verzamelstaten van de Landweer district 3. In totaal 37 verzoeken om een 
vergoeding. 

15 2 maart 1910 Schrijven van de minister van Oorlog inhoudende beschikking dat vergunning 
is verleend aan Tjeerd E. DE VRIES te Gytsjerk om op 9 mei onder de 
wapenen te komen. 

24 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende de keuring van paarden. 
24/2, 
24/3 

15 en 22 maart 
1910 

Correspondentie betreffende de plaats voor de keuring. Brief 19/62B, 19/76B. 

27 1910 Correspondentie over Douwe W. VAN DER WIER die niet is opgekomen 
i.v.m. ziekte. Brief 19/79B, 19/109B. 

30 16 april 1910 Mededeling van minister van Oorlog dat aan Hendrik PUALUSMA, lichting 
1905 Landweer, is te kennen gegeven, dat zijn verzoek om vrijstelling van de 
werkelijke dienst wordt afgewezen. 

42 21 juni 1910 Verzoek van de Commissaris der Koningin om mee te delen waarom Taeke 
KLOOSTERMAN, milicien verlofganger lichting 1909, niet voldaan heft aan 
de oproeping om op 16 juni onder de wapenen te komen. Brief 19/135B. 

43 29 juni 1910 Verzoek van de generaal-majoor inspecteur van de geneeskundige dienst om 
de gewezen dienstplichtige van de Landweer E.L. VAN DER KOOI te Garyp 
te verzoeken zich aan te melden bij de chef van het militair hospitaal te 
Utrecht voor een herhaald geneeskundige inspectie. Brief 19/146B, 19/155B. 

44 1910 Verzamelstaat van stukken betreffende militair onderricht. 
44/3 25 augustus 1910 Verzoek van de kapitein voorbereidende militair onderricht om tekening van 

overeenkomsten en om een naamlijst. 
44/4 1 oktober 1910 Schrijven van de generaal-majoor inspecteur van de infanterie over niet 

toelating van Haije PIETERSMA te Hurdegaryp, Gerke A. VEENSTRA en 
Pieter K. VLIEGER te Ryptsjerk bij voorbereidende militair onderricht. Brief 
19/195B. 

44/5 3 november 1910 Schrijven van de kapitein militair onderricht dat het onderricht is gestaakt 
wegens daling van het aantal leerlingen beneden het minimum (20). 

44/7 23 december 1910 Schrijven van de voorzitter commissie van inspectie inhoudende mededeling 
ter algemene bekendheid, dat op 5 januari 1911 te Leeuwarden de inspectie 
zal gehouden worden naar de geoefendheid, lotelingen 1911, bewijs militaire 
bekwaamheid of lichamelijke geoefendheid of beide enz. 

44/8 30 december 1910 Schrijven van de kapitein voorbereidend militair onderricht toezending 2 
rekeningen ter kwiteren. 

44/9 17 januari 1911 Schrijven van de majoor voorzitter commissie van inspectie inhoudende 
toezending van bewijzen van geoefendheid voor de jongens van wie de 



namen op de brief zijn vermeld: Rinze BRANDSMA, Bauke OOTHOUT, VAN 
DER MEULEN, IJme POSTMA en Evert POSTMA. 

64 6 oktober 1910 Verzoek van de luitenant commandant eerste compagnie hospitaalsoldaten 
toezending van afschrift openbare kennisgeving waarbij Klaas T. DE VRIES, 
lichting 1903, onder de wapenen is geroepen. Brief 19/207B, 19/233B. 

73 25 november 1910 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende bedenkingen tegen 
de declaraties geleiden lotelingen van veldwachter J. OPPENHUIZEN te 
Jistrum. Brief 19/242B. 

   
 1911  
2 1911 Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsoefeningen en oproeping 

onder de wapenen. 
2/5, 
2/6 

1911 Register van verlofgangers, die in 1911 voor herhalingsoefeningen onder de 
wapenen moeten komen en voor deze gemeente bij de militie zijn opgetreden 
( 99 personen). Lijst van verlofgangers die in 1911 voor herhalingsoefeningen 
onder de wapenen moeten komen en ergens anders bij de militie zijn 
opgetreden (13 personen). Lijst van verlofgangers die in 1911 voor 
herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen voor deze gemeente 
bij de militie opgetreden en ergens anders woonachtig zijn ( 31 personen). 

6 19 januari 1911 Naamlijst, toegezonden door de Commissaris der Koningin, die in 1911 
volgens art. 13 van de wet moeten worden ingeschreven en zich voor 1 
januari 1911 tot vrijwillige dienst hebben verbonden. 1 naam Gosse 
LAVERMAN te Oentsjerk. 

11 1911 Verzamelstaat betreffende stukken voor vergunning verblijf Europa en in het 
buitenland. 

11/2 22 februari 1911 Staat van inlichtingen van Herman BOSMA te Hurdegaryp, lichting 1909.  
11/2 3 april 1911 Schrijven van de districtcommandant Landweer te Dokkum over de kleding 

enz. van Herman BOSMA. Brief 19/89B. 
11/3 7 april 1911 Staat van inlichtingen van Paulus PAULUSMA, lichting 1907.  
11/5 12 april 1911 Staat van inlichtingen van Bouwe WIERSMA, lichting 1907.  
11/6 5 mei 1911 Staat van inlichtingen van Sjouke VAN DER WAL, lichting 1909.  
11/8 9 juni 1911 Staat van inlichtingen van Jan KUIPERS, lichting 1904.  
11/9 10 juni 1911 Schrijven van de burgemeester van Kollumerland om inzending van een staat 

i.v.m. het verzoek van Wijtze SMEDINGA, lichting 1903, om toestemming tot 
verblijf in Duitsland. Met staat van inlichtingen.  

11/14 9 oktober 1911 Staat van inlichtingen van Wijtze SMEDINGA, lichting 1911 Landweer. 
11/15 16 oktober 1911 Staat van inlichtingen van Sjouke VAN DER WAL, lichting 1909.  
11/16 21 oktober 1911 Staat van inlichtingen van Alle VAN DER HAAG, lichting 1909.  
11/17 24 oktober 1911 Staat van inlichtingen van Ridzert DE VRIES, lichting 1906.  
11/19 1 november 1911 Staat van inlichtingen van Alle DE JAGER, lichting 1905.  
11/20 13 november 1911 Staat van inlichtingen van Jan KUIPERS, lichting 1904.  
11/22 20 december 1911 Staat van inlichtingen van Thomas KINGMA, lichting 1908.  
12 1911 Verzamelstaat van stukken betreffende de aflevering van lotelingen.  
14 1911 Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsoefeningen, uitstel i.v.m. 

zeevisserij. 
14/2 14 februari 1911 Staat van inlichtingen van Johannes PAULUSMA, lichting 1907. Brief 19/38B. 
14/4 6 juni 1911 Staat van inlichtingen van Jacob VAN DER LEIJ, lichting 1909.  
17 1911 Verzamelstaat van staten van inlichtingen en advies over een aanvraag om 

ontheffing van de werkelijke dienst of om een vergoeding ten behoeve van 
personen, in wier levensonderhoud voorzag of hielp voorzien van de loteling 
en staten van inlichtingen en advies over een verzoek om geldelijke 
vergoeding ten behoeve van het gezin, waartoe behoort of waarin is 
opgenomen de loteling. 

17/1 7 maart 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Gosse D. POSTMA, boerenknecht te 
Hurdegaryp, lichting 1910 nr. 82.  

17/2 27 maart 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Frans DE VRIES, schippersknecht te 
Aldtsjerk, lichting 1911 nr. 30.  



17/3 31 maart 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Siemen R. VELTMAN, 
timmermansknecht te Eastermar, lichting 1906 nr. 3.  

17/5 19 april 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Folkert VAN DER WAL, huisknecht te 
Aldtsjerk, lichting 1911 nr. 67.  

17/6 31 mei 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Lijkele HANSMA, wegarbeider te 
Burgum, lichting 1910 nr. 77 

17/7 17 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Jan GRAANSMA, timmermansknecht te 
Tytsjerk, lichting 1907 nr. 60 

17/8 21 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Albert HOOGHIEMSTRA, 
melkonderzoeker bij de zuivelfabriek te Hurdegaryp, lichting 1911 nr. 36.  

17/9 21 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Jan DOUMA, arbeider te Burgum, 
lichting 1910 nr. 70.  

17/10 24 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Bouke M. HOEKSTRA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1907 nr. 81.  

17/11 28 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Johannes JELTEMA, fabrieksarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1910 nr. 1.  

17/12 28 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Jippe HOEKSTRA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1910 nr. 60.  

17/13 29 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Roel TERLUIN, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1910 nr. 38. 

17/14 30 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Kornelis WESTRA, timmerknecht te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1907 nr. 57.  

17/15 30 juni 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Albert JELSMA, timmerknecht te 
Burgum, lichting 1908 nr. 24.  

17/16 6 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Jan FABER, veldarbeider te Oentsjerk, 
lichting 1906 nr. 4.  

17/17 8 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Anne VOS, stationsarbeider te Garyp, 
lichting 1907 nr. 5.  

17/18 13 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Jacob J. PROCEE, winkelier en venter 
in kruidenierswaren te Garyp, lichting 1907 nr. 13.  

17/19 15 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Abraham ATEMA, veldarbeider te 
Burgum, lichting 1907 nr. 67.  

17/20 18 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Auke ATEMA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1908 nr. 63.  

17/21 20 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Eeltje FABER, winkelier en venter in 
kruidenierswaren te Wyns, lichting 1908 nr. 20.  

17/22 19 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Bouwe WIERSMA, veldarbeider te 
Jistrum, lichting 1907 nr. 33.  

17/23 21 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Gosse LINTING, veldarbeider te 
Aldtsjerk, lichting 1910 nr. 14.  

17/24 24 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Oeds VENEMA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1907 nr. 64.  

17/25 25 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Gerrit PROCEE, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1907 nr. 18. 

17/26 26 juli 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Oege INIA, veldarbeider te Hurdegaryp, 
lichting 1907 nr. 6.  

17/28 7 augustus 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Murk PAPA, boerenknecht te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1909 nr. 88.  

17/29 5 augustus 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Sijtze VAN DER WAL, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1908 nr. 20.  

17/30 8 augustus 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Jan STAPHORSIUS, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1908 nr. 58.  

17/31 23 september 1911 Staat van inlichtingen van de loteling Sjouke PROCEE, veldarbeider te 
Burgum, lichting 1911 nr. 54.  

23, 29 1911 Correspondentie betreffende de militielengtemaat. Brief 19/115B, 19/117B, 
19/136B&W en 19/206B&W. 

31 mei, juni, juli 1911 Correspondentie betreffende de declaraties tolgelden paardenkeuring. Brief 



19/108B, 19/119B. 
35 7 juni 1911 Verzoek van de Commissaris der Koningin om mee te delen of er ook 

verlofgangers zijn van het korps van het torpedodienst i.v.m. mobilisatie. 
39 1 en 15 juli 1911 Toezending van 2 orders voor Douwe VELLINGA, lichting 1909, 1 voor na 

inspectie en 1 voor 4 dagen arrest. 
50 15 september 1911 Verzoek van de kapitein belast met de leiding van het voorbereidend militair 

onderricht om terugzending van in het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum) gedeponeerde goederen. Goederen zijn 21 september 
verzonden. 

54 28 september 1911 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen betreffende de 
achtergebleven loteling Hendrik AALFS, lichting 1911. Brief 19/195B. 

56 21 oktober 1911 Verzoek van de luitenant-kolonel van de koloniale reserve om bericht enz. 
over Albert DIJKSTRA die zich heeft aangemeld voor de koloniale militaire 
dienst. Brief 19/216B. 

58 30 oktober 1911 Schrijven van de commandant van het negende regiment infanterie over 
opzending van de kleding van de milicien Taeke BEERDA. Brief 19/220B. 

65 30 november 1911 Uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten inhoudende besluit niet 
ontvankelijk te verklaren van het bezwaar van Marten SANDBURG te 
Drachten, lichting 1912, tegen de uitspraak van de militieraad. 

67 1911 Verzamelstaat van stukken betreffende de uitvoering van de militiewet 1912.  
   
 1912  
1 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsoefeningen van de 

zeemiliciens.  
1 1912 Verzamelstaat van staten van inlichtingen en advies over een verzoek om 

geldelijke vergoeding ten behoeve van het gezin, waartoe behoort of waarin 
is opgenomen de loteling. 

1/1 2 februari 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Jacob JELTEMA, nachtschipper te 
Oentsjerk, lichting 1911 nr. 20.  

1/2 6 april 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Andries VLASKAMP, veldarbeider te 
Burgum, lichting 1904 nr. 7.  

1/3 16 april 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Harmen VAN DER MEER, werkzaam in 
veehouderijbedrijf te Burgum, lichting 1912 nr. 3.  

1/4 17 april 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Hendrik VAN DER AKKER, veldarbeider 
te Burgum, lichting 1912 nr. 35. 

1/5 22 juli 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Taeke VAN DER PLOEG, veldarbeider 
te Burgum, lichting 1906 nr. 14.  

1/6 30 juli 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Marten KUIPERS, timmerknecht te 
Burgum, lichting 1905 nr. 27.  

1/7 30 juli 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Roel NICOLAI, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1905 nr. 39.  

1/8 26 juli 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Folkert VAN DER WAL, opperman 
huizenbouw te Aldtsjerk, lichting 1911 nr. 67.   

1/9 30 juli 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Willem VEENSTRA, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1906 nr. 10.  

1/10 1 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Peter ROOD, zilversmidknecht te 
Burgum, lichting 1906 nr. 54.  

1/11 1 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Dirk LAVERMAN, fabrieksarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1906 nr. 34.  

1/12 2 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Lijkele HANSMA, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1910 nr. 77.  

1/13 2 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Hendrik DE JONG, slagersknecht te 
Oentsjerk, lichting 1906 nr. 62.  

1/13A 3 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Sape VISSER, veldarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1906 nr. 45.  

1/14 7 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Folkert DE HAAN, veldarbeider te 
Eastermar, lichting 1906 nr. 34.  



1/15 7 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Gerrit STEENDAM, fabrieksarbeider te 
Eastermar, lichting 1906 nr. 39. 

1/16 2 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Wieger POSTMA, timmerknecht te 
Eastermar, lichting 1905 nr. 67.  

1/17 7 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Klaas WIERSMA, veldarbeider te 
Jistrum, lichting 1906 nr. 7.  

1/18 9 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Doede POSTHUMA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1905 nr. 8.  

1/19 14 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Jan VAN DER WAL, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1905 nr. 61.  

1/20 13 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Wijbe SIERKSMA, wagenmaker te 
Sumar, lichting 1905 nr. 63. 

1/21 13 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Gerrit VAN DER VEER, veehouder te 
Sumar, lichting 1906 nr. 36.  

1/22 13 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Hendrik VAN AKKER, veldarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1906 nr. 29.  

1/23 14 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Jan SIKMA te Oentsjerk, lichting 1906. 
Verzoek om uitstel of vrijstelling wordt afgewezen. 

1/24 13 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Rinze POSTMA, veldarbeider te 
Tytsjerk, lichting 1906 nr. 38.  

1/25 12 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Jurjen VAN DER BERG, schipper te 
Hurdegaryp, lichting 1906 nr. 68.  

1/26 14 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Murk DE GROOT, koemelker te 
Tytsjerk, lichting 1906 nr. 19.  

1/27 24 augustus 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Jakob FRANKE, korenmolenaarsknecht 
te Sumar, lichting 1906 nr. 12. 

1/28 18 september 1912 Staat van inlichtingen van de loteling Melle KOOTSTRA, letterzetter te 
Ryptsjerk, lichting 1912 nr. 25.  

4 1912 Verzamelstaten van stukken betreffende verblijf in het buitenland en buiten 
Europa, staten van inlichtingen om vergunning om in het buitenland en buiten 
Europa te verblijven. 

4/1 24 januari 1912 Staat van inlichtingen van Antoni BOSMA te Tytsjerk, lichting 1904.  
4/5 23 februari 1912 Staat van inlichtingen van Bauke DE JAGER, lichting 1909.  
4/7, 
4/10 

22 maart 1912 Staat van inlichtingen van Klaas SCHEFFER, lichting 1906.  

4/8 22 maart 1912 Staat van inlichtingen van Hendrik SCHAAFSMA, lichting 1912.  
4/7, 
4/10 

22 maart 1912 Staat van inlichtingen van Klaas SCHEFFER, lichting 1906. 

4/8 22 maart 1912 Staat van inlichtingen van Hendrik SCHAAFSMA, lichting 1912.  
4/11 6 mei 1912 Staat van inlichtingen van Gosse POSTMA, lichting 1910. 
4/12 8 mei 1912 Staat van inlichtingen van Sjouke VAN DER WAL, lichting 1909. 
4/13 14 mei 1912 Staat van inlichtingen van Paulus PAULUSMA, lichting 1907. 
4/15 28 mei 1912 Staat van inlichtingen van Douwe VELLINGA, lichting 1909.  
4/17 13 juni 1912 Staat van inlichtingen van Sijtze STENEKES, lichting 1910.  
4/18 28 juni 1912 Staat van inlichtingen van Karel VAN DER WAL, lichting 1908.  
4/19 28 juni 1912 Staat van inlichtingen van Antoni BOSMA, lichting 1904.  
4/20 12 juli 1912 Staat van inlichtingen van Arend DANTUMA, lichting 1905.  
4/23 10 oktober 1912 Staat van inlichtingen van Paulus PAULUSMA, lichting 1907.  
4/24 19 oktober 1912 Staat van inlichtingen van Jan VAN DER VEEN, lichting 1909.  
4/25 21 oktober 1912 Staat van inlichtingen van Sjouke VAN DER WAL, lichting 1909.  
4/26 30 oktober 1912 Staat van inlichtingen van Sijtze STENEKES, lichting 1910.  
4/27 30 oktober 1912 Staat van inlichtingen van Folkert VAN DER WAL, lichting 1911.  
4/28 31 oktober 1912 Staat van inlichtingen van Karel VAN DER WAL, lichting 1908.  
4/30 16 december 1912 Staat van inlichtingen van Jan VISSER, lichting 1907.  
6 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende de aflevering van lotelingen.  
7 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende de Landweer waaronder staten van 

inlichtingen en advies betreffende een verzoek om uitstel/ontheffing van 



opkomst voor landweeroefeningen en staten van inlichtingen en advies over 
een verzoek om geldelijke vergoeding ten behoeve van het gezin van de 
dienstplichtige. 

7/4 4 en 13 maart 1912 Schrijven van de minister van Oorlog: beschikking waarbij aan Ruurd 
BERGSMA te Garyp, lichting 1907, vergunning wordt verleend om op 6 mei 
1912 onder de wapenen te komen. 

7/5 13 maart en 30 april 
1912 

Schrijven van de minister van oorlog: beschikking waarbij aan Wijtze 
SMEDINGA, lichting 1911, voorlopig uitstel van werkelijke dienst is verleend. 

7/6 15 maart 1912 Staat van inlichtingen van Derk AALFS, lichting 1907. 
7/7 12 april 1912 Schrijven van de minister van Oorlog: beschikking waarbij aan Hendrik POL, 

vergunning wordt verleend om op 6 mei 1912 onder de wapenen te komen. 
7/10/1 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Teunis J. WIJMENGA, 

veldarbeider te Sumar, lichting 1911.  
7/10/2 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jan T. SMEDES, veldarbeider te 

Garyp, lichting 1910.  
7/10/3 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jitze S. HOOGSTEEN, 

korenmolenaarsknecht te Sumar, lichting 1907.  
7/10/4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Ruurd BERGSMA, vrachtrijder te 

Garyp, lichting 1907.  
7/10/5 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Arjen E. VAN DER KOOI, 

veldarbeider te Burgum, lichting 1911.  
7/10/6 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Wijbren J. VAN DER MEULEN, 

veldarbeider te Burgum, lichting 1911.  
7/10/7 4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Ruurd BERGSMA, vrachtrijder te 

Garyp, lichting 1907. 
7/10/8 4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Gerben W. WAGENAAR, 

veldarbeider te Garyp, lichting 1908.  
7/10/9 4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Melle G. VAN DER HEIDE, 

veldarbeider te Sumar, lichting 1911. 
7/10/ 
10 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Tjeerd U. VAN DER IEST, 
veldarbeider te Sumar, lichting 1910.  

7/10/  
11 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Johannes S. SIKKEMA, 
veldarbeider te Sumar, lichting 1911.  

7/10/ 
12 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Kornelis R. PAULUSMA, 
veldarbeider te Sumar, lichting 1911.  

7/10/ 
13 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Johannes K. BOONSTRA, 
veldarbeider te Garyp, lichting 1911.  

7/10/ 
14 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jelle VAN DER VEEN, koopman 
te Burgum, lichting 1910.  

7/10/ 
15 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Willem R. DE VRIES, 
veldarbeider te Burgum, lichting 1910.  

7/10/ 
16 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Hielke LUIMSTRA, veldarbeider 
te Hurdegaryp, lichting 1910.  

7/10/ 
17 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Foppe D. GRAANSMA, 
timmerman te Ryptsjerk, lichting 1910.  

7/10/ 
18 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Dirk H. DE VRIES, veldarbeider 
te Hurdegaryp, lichting 1910.  

7/10/ 
19 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Hendrik N. FLEUR, hotel en 
caféhouder te Hurdegaryp, lichting 1907.  

7/10/ 
20 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Tjalling M. DOUMA, veldarbeider 
te Gytsjerk, lichting 1907.  

7/10/ 
21 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jacob W. SIKMA, veldarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1911.  

7/10/ 
22 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Gerk A. VAN DER VEEN, 
veldarbeider te Oentsjerk, lichting 1910.  

7/10/ 
23 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jacob W. DIJKSTRA, 
veldarbeider te Oentsjerk, lichting 1910.  



7/10/ 
24 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Douwe VISSER, veldarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1908.  

7/10/ 
25 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Wijtze DE JONG, veldarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1907.  

7/10/ 
26 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Bonne T. DIJKSTRA, 
veldarbeider te Oentsjerk, lichting 1911.  

7/10/ 
27 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Fokke R. VAN DER KUIP, 
vrachtschipper te Eastermar 

7/10/ 
28 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jan JONKER, molenaarsknecht 
te Jistrum, lichting 1907.  

7/10/ 
29 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Sjouke R. HOOIJENGA, 
veldarbeider te Eastermar, lichting 1911. 

7/10/ 
30 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Bindert F. TINGA, veldarbeider 
te Eastermar, lichting 1911.  

7/10/ 
31 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Kornelis J. VAN DEKKEN, 
veldarbeider te Eastermar, lichting 1911.  

7/10/ 
32 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Marten KETELAAR, veldarbeider 
te Eastermar, lichting 1911.  

7/10/ 
33 

4 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Anne H. BRANDER, 
veldarbeider te Jistrum, lichting 1911.  

7/10/ 
34 

5 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Willem VAN SLOOPEN, 
gemeenteveearts te Hurdegaryp, lichting 1907.  

7/10/ 
35 

7 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jelle VAN DER VEEN, koopman 
te Burgum, lichting 1910.  

7/10/ 
36 

11 maart 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Jan HOEKSTRA, sigarenmaker 
te Burgum, lichting 1907.  

7/10/ 
37 

12 april 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Gerben R. JANSMA, 
veldarbeider te Ryptsjerk, lichting 1910.  

7/10/ 
38 

12 april 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Abraham DE GROOT, telegrafist 
bij de staatsspoorwegen te Burgum, lichting 1907.  

7/10/ 
39 

7 oktober 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Teunis R. RINZEMA, gardenier 
te Burgum, lichting 1907.  

7/10/ 
40 

7 oktober 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Haaije GAASTRA, koemelker te 
Sumar, lichting 1908.  

7/10/ 
41 

8 oktober 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Uitze J. WIJMENGA, 
veldarbeider te Garyp, lichting 1907.  

7/10/ 
42 

8 oktober 1912 Staat van inlichtingen van de dienstplichtige Fedde STIENSTRA, veldarbeider 
te Aldtsjerk, lichting 1908.  

7/10/ 
43 

1912 10 verzamelstaten op de verzoeken om geldelijke vergoeding en om 
ontheffing van de werkelijke dienst als kostwinner. 

8 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende ontheffing van dienst.  
12 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende de inlijving van lotelingen. Hiervan 

zijn geen stukken bewaard gebleven. 
15 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende de herhalingsoefeningen in werkelijke 

dienst in 1912. 
15  1912 Register van verlofgangers, die in 1912 voor herhalingsoefeningen onder de 

wapenen moeten komen en voor deze gemeente bij de militie zijn opgetreden 
( 91 personen). Lijst van verlofgangers die in 1912 voor herhalingsoefeningen 
onder de wapenen moeten komen en ergens anders bij de militie zijn 
opgetreden (15 personen). Lijst van verlofgangers die in 1912 voor 
herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen voor deze gemeente 
bij de militie opgetreden en ergens anders woonachtig zijn ( 27 personen). 

15/9, 
15/10, 
15/11 

november, 
december 1912 
 

Correspondentie betreffende verzoek van Andries VLASKAMP, lichting 1904, 
om vrijstelling van herhalingsoefeningen. Brief 19/199B, 19/205B en 19/220B. 

20 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende de afkeuring van lotelingen.  
21 1912 Lijst van aanvragen van vergoeding en beschikking. ( 32 aanvragen). 



24 1912 Correspondentie betreffende het geneeskundig onderzoek en het 
beschikbaar stellen van lokalen. Bij Koninklijk Besluit is besloten dat in Het 
Roodhert t/m 1916 de keuringsraden vergadering houden. Brief 19/187B&W. 

39 17 mei 1912 Schrijven van de commandant van het negende regiment infanterie dat 
Sjoerd FENNEMA, onderwijzer, op 17 juni onder de wapenen moet komen. 
Brief 19/110B. 

54 juli 1912 Correspondentie betreffende Tjibbele VAN DER WERFF, lichting 1908, i.v.m. 
het niet verschijnen bij de herhalingsoefeningen. Brief 19/135B en 19/138B. 

63 30 juni 1912 Correspondentie betreffende Geert HELLINGA, lichting 1912 nr. 42, 
achtergebleven loteling. Brief 19/177B en 19/181B. 

77A 11 februari 1913 Schrijven van de Commissaris der Koningin dat aan George J. 
WAARDENBURG, lichting 1913, voor een jaar vrijstelling is verleend. 

79 24 december 1912 Verzoek van de commandant in het derde Landweerdistrict toezending van 
afschriften van de openbare kennisgevingen waarbij de dienstplichtige van de 
Landweer Lambertus VEENSTRTA, lichting 1909, ter inspectie en na 
inspectie is opgeroepen. Brief 19/222B. 

80 1912 Verzamelstaat van stukken betreffende inlijving lotelingen 1913 en c.q. 1912. 
80/2 27 december 1912 Staat van de lotelingen, die moeten worden ingelijfd op 16 januari 1913 te 

Leeuwarden, infanteriekazerne (18 personen). 
Staat van de lotelingen, die moeten worden ingelijfd op 17 januari 1913 te 
Heerenveen, Schoterland gymnastieklokaal (1 persoon). 
Staat van de lotelingen, die moeten worden ingelijfd op 4 maart 1913 te 
Sneek, in het voormalig paleis van justitie, Marktstraat (1 persoon). 
Staten van de lotelingen, die moeten worden ingelijfd op 18 maart 1913 te 
Leeuwarden, infanteriekazerne (9 personen).  
Staat van de lotelingen, die moeten worden ingelijfd op 19 maart 1913 te 
Heerenveen, in het gymnastieklokaal bij de Openbare Lagere School, nr. 2 
nabij het postkantoor (1 persoon). 

   
 1913  
1 1913 Verzamelstaten van stukken betreffende verblijf in het buitenland en buiten 

Europa, staten van inlichtingen om vergunning om in het buitenland en buiten 
Europa te verblijven. 

1/1A 7 januari 1913 Staat van inlichtingen van Jan ZUIDERVELD, lichting 1909.  
1/2A 16 januari 1913 Staat van inlichtingen van Luite HOEN, lichting 1911.  
1/3 12 februari 1913 Staat van inlichtingen van Douwe G. VAN DER WEIDE, lichting 1909. 
1/4 3 februari 1913 Staat van inlichtingen van Dirk LINDEBOOM, lichting 1905.  
1/4A 17 april 1913 Staat van inlichtingen van Douwe VELLINGA, lichting 1909.  
1/6A 31 mei 1913 Staat van inlichtingen van Sjouke VAN DER WAL, lichting 1909. 
1/7 4 april 1913 Staat van inlichtingen van Broer VAN DER PLOEG, lichting 1908.  
1/7A 30 april 1913 Staat van inlichtingen van Hendrik N. FLEUR, lichting 1907. 
1/8A 10 mei 1913 Staat van inlichtingen van Sijtze STENEKES, lichting 1910.  
1/9 21 april 1913 Staat van inlichtingen van Remmelt HOEKSTRA, lichting 1909.  
1/9A 4 juni 1913 Staat van inlichtingen van Andries VLASKAMP, lichting 1904.  
1/11 23 oktober 1913 Staat van inlichtingen van Roelof ADEMA, lichting 1910.  
1/12 28 oktober 1913 Staat van inlichtingen van Luite HOEN, lichting 1911.  
1/14 29 oktober 1913 Staat van inlichtingen van Karel VAN DER WAL, lichting 1908.  
1/15 10 november 1913 Staat van inlichtingen van Wijtze SMEDINGA, lichting 1911.  
1/16 12 november 1913 Staat van inlichtingen van Sjouke VAN DER WAL, lichting 1909.  
1/17 14 november 1913 Staat van inlichtingen van Gosse POSTMA, lichting 1910.  
1/19 21 november 1913 Staat van inlichtingen van Arjen VAN DER WOUDE, lichting 1909.  
1/21 23 december 1913 Staat van inlichtingen van Bauke DE JAGER, lichting 1909.  
3 1913 Verzamelstaat van stukken betreffende zeemilitie en buitenlands. Zie ook nr. 

8 
3/1 9 januari 1913 Nominatieve opgave van de herhalingsoefeningen zeemilitie.  
3/2 3 februari 1913 Verzoek van de minister van Oorlog om inlichtingen over een verzoek van R. 

VAN DER WIELEN te Burgum om uitstel van herhalingsoefeningen. 



Aanwezig rapport van politiechef KRÖTTJE. Brief 19/30B. 
3/4 29 april 1913 Staat van inlichtingen van Sijtse VAN DER WAL, lichting 1907.  
3/5 8 mei 1913 Staat van inlichtingen van Atze BLOM, lichting 1909.  
3/6 9 mei 1913 Staat van inlichtingen van Derk VEENSTRA, lichting 1911.  
3/7 21 mei 1913 Staat van inlichtingen van Karel VAN DER WAL, lichting 1908.  
4 1913 Verzamelstaat van stukken betreffende uitstel van eerste oefening.  
5 1913 2 Verzamelstaten betreffende opzending zakboekjes, overgang Landweer, 

ontslag Landweer en militie, mutaties, nominatieve oproeping onder de 
wapenen. (totaal 98 personen) 

8 1913 Verzamelstaat van stukken betreffende voorschriften en aanschrijvingen ter 
uitvoering van de wet enz. 

8/16 15 april 1913 Staat aangaande de nieuwe samenstelling van de regimenten infanterie. 
8/18 29 april 1913 Staat aangevende de nieuwe samenstelling van de regimenten 

vestingartillerie en van het korps pantserfort artillerie. 
9 22 januari 1913 Schrijven van de minister van justitie betreffende verzoek om gratie van 

Jacobus VONK te Burgum. Brief 19/26B. 
10 1913 Verzamelstaat bewijzen van ontslag. 
12 1913 Verzamelstaten van stukken betreffende de zeevisserij en 

herhalingsoefeningen ( vrijstelling/ uitstel van herhalingsoefeningen). 
12A 1913 Register van verlofgangers, die in 1913 voor herhalingsoefeningen onder de 

wapenen moeten komen en voor gemeente bij de militie zijn opgetreden. 
12A 1913 Register van verlofgangers, die in 1913 voor herhalingsoefeningen onder de 

wapenen moeten komen, voor deze gemeente bij de militie zijn opgetreden 
en ergens anders woonachtig zijn. 

12/1, 
12/2 

6 maart 1913 Staat van inlichtingen van Sijtze VAN DER WAL, lichting 1907.  

12/3 20 mei 1913 Staat van inlichtingen van Jacob JELTEMA, lichting 1911.  
12/4 7 juli 1913 Staat van inlichtingen van Sjoerd WIJNSMA, lichting 1907.  
12/5, 
12/14 

9 juli 1913 Staat van inlichtingen van Bokke KOELMANS, lichting 1907.  

12/8 19 juli 1913 Staat van inlichtingen van Jacob PROCEE, lichting 1911. Met schrijven van 
gemeente/rijksveldwachter STUVELING om het verzoek af te wijzen. 

12/9 19 juli 1913 Schrijven van de minister van Oorlog houdende mededeling dat aan S. VAN 
DER VEER, is vergund, in plaats van op 25 juli, op te komen op 8 december. 

12/10 26 juli 1913 Staat van inlichtingen van Gerrit DJURREMA, lichting 1908.  
12/11 28 juli 1913 Staat van inlichtingen van Edze DE VRIES veehouder te Gytsjerk, lichting 

1908. Met schrijven van de veldwachter. 
12/13 1 augustus 1913 Staat van inlichtingen van Evert BORGER, lichting 1907.  
12/15 15 september 1913 Verzoek van de Commissaris der Koningin om te bevorderen dat de 

verlofganger Johannes P. PAULUSMA, lichting 1907, die wegens ziekte niet 
voldaan heeft aan zijn verplichting om onder de wapenen te komen zodra zijn 
toestand dat toestaat. 

13 maart, april 1913, 
maart 1915 

Corr. betreffende het verzoek van Romke ELZINGA te Garyp, lichting 1912, 
om vrijstelling van broederdienst. Brief 19/50B 1913 en 19/220B 1915. 

16 1913 Verzamelstaat van staten van inlichtingen en advies over een verzoek om 
geldelijke vergoeding ten behoeve van het gezin van de loteling. 

16/1 26 april 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Eesge POPMA, timmerknecht te 
Burgum, lichting 1912 nr. 70.  

16/2 8 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Oepke FEENSTRA, groentekoopman te 
Aldtsjerk, lichting 1907 nr. 63.  

16/3 7 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Hendrik DE JONG, slagersknecht te 
Oentsjerk, lichting 1906 nr. 62.  

16/4 27 juni 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Hendrik BIJSTRA, timmermansknecht te 
Garyp, lichting 1910 nr. 51.  

16/5 8 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Sape VISSER, veldarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1906 nr. 45.  

16/9 15 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Anne VOS, stationsarbeider 



Nederlandse Tramweg Maatschappij te Burgum, lichting 1907 nr. 5.  
16/10 15 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Tamme DE HOEK, veldarbeider te 

Eastermar (Rottevalle), lichting 1907 nr. 26. 
16/11 14 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Abraham ATEMA, veldarbeider te 

Burgum, lichting 1907 nr. 67. 
16/12 16 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Hendrik VAN AKKER, landarbeider te 

Burgum, lichting 1906 nr. 29.  
16/13 17 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Klaas WIERSMA, klompenmaker te 

Jistrum, lichting 1906 nr. 7.  
16/14 17 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Gerrit STEENDAM, fabrieksarbeider te 

Eastermar, lichting 1906 nr. 39.  
16/15 18 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Sijtze VAN DER WAL, veldarbeider te 

Burgum, lichting 1908 nr. 20.  
16/16 17 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Folkert DE HAAN, veldarbeider te 

Eastermar, lichting 1906 nr. 34.  
16/17 23 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Gerrit HUITEMA, botermaker te 

Bartlehiem, lichting 1906 nr. 71. 
16/18 23 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Willem VEENSTRA, veldarbeider te 

Burgum, lichting 1906 nr. 10.  
16/19 24 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Bote VAN DER VEEN, veldarbeider te 

Hurdegaryp, lichting 1907 nr. 29.  
16/20 24 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Gerk VAN DER MEULEN, veldarbeider 

te Oentsjerk, lichting 1906 nr. 49.  
16/21 24 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Albert JELSMA, timmerknecht te 

Burgum, lichting 1908 nr. 24.  
16/22 25 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Freerk ELZINGA, veldarbeider te 

Burgum, lichting 1906 nr. 58.  
16/23 25 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Auke ATTEMA, veldarbeider te Jistrum, 

lichting 1908 nr. 63.  
16/24 25 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Bareld VAN DER SLUIS, veldarbeider te 

Jistrum, lichting 1908 nr. 61. Er was een advies voor f 0.70 per dag maar er is 
een vergoeding van f 0.50 per dag toegekend. 

16/25 26 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Kornelis WESTRA, timmerknecht te 
Hurdegaryp, lichting 1907 nr. 57.  

16/26 26 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Klaas BOONSTRA, veldarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1908 nr. 1.  

16/27 22 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Dirk LAVERMAN, fabrieksarbeider te 
Oentsjerk, lichting 1906 nr. 34.  

16/28 29 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Jan GRAANSMA, timmerknecht te 
Ryptsjerk, lichting 1907 nr. 60.  

16/29 31 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Oeds P. VENEMA, veldarbeider te 
Hurdegaryp, lichting 1907 nr. 64.  

16/30 1 augustus 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Auke DE VRIES, landarbeider te 
Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1912 nr. 41.  

16/31 1 augustus 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Jacob FRANKE, molenaarsknecht te 
Sumar, lichting 1906 nr. 12.  

16/32 8 augustus 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Taeke NICOLAI, timmerknecht te 
Burgum, lichting 1907 nr. 73.  

16/33 18 augustus 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Murk DE GROOT, veehouder te 
Tytsjerk, lichting 1906 nr. 19.  

16/34 19 augustus 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Jacob PROCEE, koopman te Garyp, 
lichting 1907 nr. 13.  

16/35 21 augustus 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Auke VAN DER HEIDE, veldarbeider te 
Sumar, lichting 1907 nr. 56.  

16/37 6 september 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Rinze POSTMA, vrachtrijder te Tytsjerk, 
lichting 1906 nr. 38.  

16/38 9 augustus 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Evert BORGER, melkontvanger en 



tweede kaasmaker te Sumar, lichting 1907 nr. 15.  
16/39 26 juli 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Lieuwe VAN DEN BERG, veehouder te 

Ryptsjerk, lichting 1908 nr. 82.  
16/40 7 juni 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Jacob JELTEMA, binnenvaartschipper 

te Oentsjerk, lichting 1911 nr. 20.  
16/41 20 mei 1913 Staat van inlichtingen van de loteling Jan VISSER, veldarbeider te 

Bergumerheide (Noardburgum), lichting 1907 nr. 41.  
18 mei, oktober 1913 Correspondentie betreffende het verzoek van Minze VOS te Burgum aan 

Gedeputeerde Staten om vernietiging van de militie-uitspraak waarbij hij voor 
de dienst is aangewezen. Brief 19/87B, 19/101B en 19/108B. 

19 13 mei 1913 Verzoek van de commandant eerste regiment veldartillerie om bericht enz. op 
verzoek aan de minister van Oorlog van Oene VAN DER MEULEN te Tytsjerk 
om aan zijn zoon Popke, lichting 1911, verlof te verlenen. Brief 19/99B. 

22 2 mei 1913 Afschrift van het Koninklijk Besluit waarbij vrijstelling voorgoed is verleend 
aan Sjieuwe VRIESEMA, lichting 1913. 

26 juni 1913 Correspondentie betreffende Popke LEISTRA te Tytsjerk i.v.m. zijn overgang 
naar de marechaussee. Brief 19/109B. 

27 12 juni 1913 Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichting over de declaraties 
reis- en verblijfkosten en of niet is gehandeld in strijd met art. 48, 1e lid van 
het militiebesluit II. Brief 19/117B. 

31  9 juli 1913 Schrijven van de luitenant-kolonel negende regiment infanterie inhoudende 
dankbetuiging voor bij militaire oefeningen betoonde welwillendheid van de 
inwoners.  

33 1913 Verzamelstaat van stukken betreffende de Landstormwet.  
39 1913 Staat van de lotelingen, die moeten worden ingelijfd op 1 oktober 1913 te 

Heerenveen (5 personen). Staten van de lotelingen, die moeten worden 
ingelijfd op 2 oktober 1913 te Leeuwarden (12 personen). Staat van de 
lotelingen, die moeten worden ingelijfd op 16 oktober 1913 te Sneek (2 pers.). 

49 1913 Verzamelstaat van stukken betreffende vrijstelling van dienst wegens 
kostwinnerschap. 

49/1 20 december 1913 Schrijven van de minister van Oorlog over verzoek van Riemer RIEDSTRA, 
lichting 1914, om vrijstelling wegens kostwinnerschap. 

49/2 29 december 1913 Staat van inlichtingen van Riemer RIEDSTRA, boerenknecht te Ryptsjerk, 
lichting 1914 nr. 50. Met uittreksel uit besluitenboek Gedeputeerde Staten 
inhoudende besluit voor een jaar vrijstelling. 

   
 1914  
1 1914 Verzamelstaten van stukken betreffende vrijstelling wegens buitenlands 

verblijf en andere vrijstellingen. 
1/12A, 
1/14 

8 en 10 juni 1914 Correspondentie betreffende buitenlandse zeevaart van Sijtze STENEKES, 
lichting 1910. Brief 19/90B. 

3 1914 Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsoefeningen 1914. 
3/3 1914 Register van verlofgangers, die in 1914 voor herhalingsoefeningen onder de 

wapenen moeten komen en voor deze gemeente bij de militie zijn 
opgetreden. Lijst van verlofgangers die in 1914 voor herhalingsoefeningen 
onder de wapenen moeten komen en ergens anders bij de militie zijn 
opgetreden. Lijst van verlofgangers die in 1914 voor herhalingsoefeningen 
onder de wapenen moeten komen voor deze gemeente bij de militie 
opgetreden en ergens anders woonachtig zijn. 

3/13 29 juni 1914 Mededeling van de burgemeester van Leeuwarden dat Klaas VAN DER 
MEER, lichting 1911, niet heeft voldaan aan zijn verplichting om 22 juni voor 
herhalingsoefeningen onder de wapenen te komen. Brief 19/97B. 

3/18 29 juli 1914 Verzoek van de commandant van het eerste regiment veldartillerie om 
inlichtingen over het aan het departement van Oorlog gericht verzoek van 
Popke VAN DER MEULEN te Tytsjerk, lichting 1911, om uitstel van opkomst 
onder de wapenen. Met rapport van rijksveldwachter OPPENHUIZEN. 

4 1914 2 Verzamelstaten betreffende opzending zakboekjes, overgang en ontslag 



Landweer en militie, mutaties, nomatieve oproeping, Landstorm, bewijzen van 
ontslag. (totaal 66 personen) 

6 1914 Verzamelstaten van stukken betreffende de voorschriften tot uitvoering van 
de militie en landweer. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven. 

8 1914 Verzamelstaat betreffende vergoeding militie, met beschikking. (22 personen) 
12 1914 Verzamelstaat van stukken betreffende broederdienst. 
15 1914 Verzamelstaat van bewijzen van ontslag. (4 personen) 
25 15 juni 1914 Verzoek van de commandant eerste Landweerdistrict om inlichtingen over het 

wegblijven van A. VAN WIJK, lichting 1910, bij de inspectie.  
28 7 juli 1914 Kennisgeving van de keuringsraad eerste militiedistrict dat Sipke ALGRA, 

Romke FEITSMA, Rijpke VAN DER KOOI en Oeble SMEDES met verzoek 
proces-verbaal op te maken indien geen wettige redenen om 
verontschuldiging bestaan. 

31 1914 – 1916 43 Verzamelstaten van stukken betreffende met spoed opkomen van alle 
miliciens en alle Landweermannen en vordering paarden i.v.m. 
oorlogstoestand. De inventaris van deze stukken lopende van 31 juli 1914 t/m 
5 mei 1916, in de kluis, bij de registers van registratie. De stukken ingekomen 
als gevolg van de mobilisatie in de decimale registratuur en in het archief van 
het levensmiddelenbedrijf. (zie registratuurstelsel: -1.865.21) Zie ook 
inventaris 1915 - 1948 definitief. 

31/11 5 augustus 1914 Schrijven van de Commissaris der Koningin over het eventueel nemen van 
maatregelen i.v.m. een ernstige diefstal met bedreiging door gewapende 
lieden te Emmen. 

31/15 3 augustus 1914 Circulaire betreffende neutraliteitsbepalingen en instructies, teruggezonden 
aan de procureur-generaal bij de gerechtshoven, is vervallen. Zie 31/21. 

31/21 6 augustus 1914 Circulaire betreffende neutraliteitsbepalingen en instructies, teruggezonden 
aan de procureur-generaal bij de gerechtshoven. 

31/40A 15 augustus 1914 Circulaire tot aanvulling van de circulaire van 6 augustus betreffende 
neutraliteitsbepalingen. Zie 31/21. 

31/54 31 augustus 1914 Vervolg op circulaire van 15 augustus betreffende neutraliteitsbepalingen.  
31/75 30 september 1914 Schrijven van de Commissaris der Koningin over verstrekken van hulp en 

ondersteuning aan vreemde vluchtelingen, er is een commissie ingesteld 
namelijk Centrale Commissie Nederland, Provinciaal Comité Friesland. 

31/84 6 oktober 1914 Verzoek van het Provinciaal Centraal Bureau om een opgave van 
vreemdelingen in de gemeente.  

31/87 6 oktober 1914 Circulaire over Duitse vluchtelingen. 
31/98 10 oktober 1914 Circulaire over onderstand Duitse gezinnen, met model om opgave te doen 

van verleende onderstand. 
31/111 20 oktober 1914 Circulaire over de Centrale Commissie voor Vluchtelingen. De commissie zou 

zoveel mogelijk behulpzaam zijn. 
31/124 28 oktober 1914 Circulaire over onderstand aan gezinnen van personen in Duitse krijgsdienst. 
31/152 19 november 1914 Vervolg op circulaire van 31 augustus betreffende neutraliteitsbepalingen.  
31/177 8 december 1914 Schrijven van het Provinciaal Comité over de uit Amerika aangekomen kleren 

voor Belgische en andere vluchtelingen 
31/212 18 januari 1915 Circulaire over onderstand Duitse gezinnen. 
31/228
A 

9 februari 1915 Schrijven van de Commissaris der Koningin over het verzenden van een 
naamlijst van vertrokken of aangekomen vluchtelingen na 1 januari 1915. 

34 augustus, oktober 
1914 

Correspondentie over geldelijke steun aan betrekkingen van sommige 
categorieën van militairen. 

39 september 1914 Correspondentie betreffende verlof verlenen aan Tjitze KINGMA, veldwachter 
te Hurdegaryp. Brief 19/169B. 

40 25 september 1914 Verzoek van het departement van Oorlog inhoudende terugzending, om 
inlichtingen, van de declaraties om teruggave van voorgeschoten tolgelden 
tot f 16.38. (vordering van paarden). Antwoord op stuk. 

41 2 oktober 1914 Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende antwoord op 
schrijven van de burgemeester betreffende aanvraag om vergoeding ten 
behoeve van de vrouw van Auke A. JAARSMA, koopman te Eastermar. Brief 



19/182B, 19/186B. 
52 9 december 1914 Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat 

Riemer RIEDSTRA, lichting 1914 voor een jaar uitstel is verleend wegens 
kostwinnerschap. 

 


