INVENTARIS 1893-1914 (Rubriekenstelsel), deel 2
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.
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RUBRIEK 31/20, onderwijs, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in
rubriek 20.
Volgnr.
Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
31 of 20/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
31 of 20/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
3

1893
5 januari 1893

4

1893

6

9 januari 1893

8

11 januari 1893

17

1893

21

6 februari 1893

23

februari 1893

24

16 februari 1893

25

28 februari 1893

26

2 maart 1893

30

1893

35

28, 29 maart 1893

37

2 april 1893

38

4 april 1893

40

16 april 1893

41

1893

Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring raadsbesluit
verhoging jaarsalarissen onderwijzers. Brief 31/29B&W.
Sollicitaties voor onderwijzer aan de Openbare Lagere Scholen te Burgum,
Garyp en Earnewâld en onderwijzeres te Sumar. Aanwezig voor Burgum en
Sumar.
Verzoek van W. FOKKEMA te Garyp om eervol ontslag als onderwijzeres
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Garyp,
met ingang 15 februari. Brief 31/75B&W en 31/79B&W.
Opgave kosten onderwijs Openbare Lagere School te Rottevalle over 1892, f
2416.97.
Lijst van sollicitanten voor onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Gytsjerk. Benoemd word Sipke DE VRIES. Brief 31/75B&W en 31/78B&W.
Verzoek van Froukje GIJLSTRA te Burgum om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt
verleend per 1 april. Brief 31/75B&W en 31/76B&W.
Sollicitaties voor onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de
Openbare Lagere School Garyp. Aanwezig sollicitatie van Fokje E.
BOERSMA-ZIJLSTRA, naaister te Burgum. Zij wordt ook benoemd. Brief
31/75B&W en 31/79B&W.
Verzoek van T. LAURMAN te Burgum om eervol ontslag aan de Openbare
Lagere School te Burgum. Ontslag wordt verleend per 1 april. Brief
31/75B&W en 31/76B&W.
Verzoek van F. COP te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol ontslag
aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag
wordt verleend per 25 mei. Brief 31/105B&W en 31/106B&W.
Verslagen over de toestand van het Openbaar Lager Onderwijs en de
bibliotheken.
Sollicitaties voor onderwijzeres aan de Openbare Lagere Scholen te Burgum,
Bergumerheide (Noardburgum) en onderwijzer aan de scholen te Garyp en
Earnewâld. Aanwezig van de school te Burgum en sollicitatie van Saakje
REIDING.
Sollicitaties van Grietje J. DE JONG te Ryptsjerk en Gelkje R. HOOGLAND
(14 jaar) te Bergumerheide (Noardburgum) naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) in de Openbare Lagere scholen te Ryptsjerk
en Bergumerheide (Noardburgum). Zij worden ook benoemd. Brieven
31/130B&W, 31/144B&W en 31/163B&W.
Verzoek van A.E. DAMSTÉ te Aldtsjerk om eervol ontslag als onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Ontslag wordt verleend per 15
mei. Brief 31/162B&W, 31/163B&W, 31/164B&W.
Sollicitatie van Grietje BROEKSTRA te Hurdegaryp naar de betrekking van
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp. Zij wordt per 8 mei benoemd. Brief 31/163B&W.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende voorstel tot wijziging van de lesrooster. Het voorstel
wordt goedgekeurd. Brief 31/161B&W.
Sollicitaties naar de vacature van onderwijzeres aan de Openbare Lagere
Scholen te Burgum, Aldtsjerk en Bergumerheide (Noardburgum) en
onderwijzer te Earnewâld. Brief 31/84B, 31/206B&W.
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46

4 mei 1893

57

10 juni 1893

58

17 juni 1893

61

5 juli 1893

62

5 juli 1893

66

1893

67

1893

68

2 augustus 1893

69

14 augustus 1893

71

15 augustus 1893

77

30 augustus 1893

79

31 augustus 1893

82

9 september 1893

99

6 november 1893

102

5 november 1893

105

22 november 1893

106

25 november 1893

108

25 november 1893

109

4 december 1893

110

12 december 1893

Verzoek van D.R. DOUMA te Earnewâld om tijdelijk aangesteld te worden als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Earnewâld. Tijdelijke
aanstelling in de maanden juli en augustus. Brief 31/206B&W.
Sollicitatie van wed. G. POPMA-SPIEKSMA te Burgum voor onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Garyp. Ze is benoemd per augustus met
vrijstelling onderwijsleervak K (nuttig handwerken). Brief 31/275B&W.
Verzoek van wed. G. POPMA-SPIEKSMA te Burgum om met 1 juli een
tijdelijke aanstelling te krijgen als onderwijzeres aan de Openbare Lagere
School te Garyp. Brief 31/234B&W.
Verzoek van H. SOBEL te Oentsjerk om eervol ontslag als onderwijzer te aan
de Openbare Lagere School te Mûnein. Ontslag wordt verleend per 1
september. Brief 31/273B&W.
Verzoek van D. SCHAAP te Sumarreheide om eervol ontslag als hoofd van
de Openbare Lagere School te Sumarreheide. Ontslag wordt verleend per 1
september. Brief 31/273B&W.
Sollicitaties voor onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Mûnein.
Aanwezig lijst sollicitanten en sollicitatie van Hendrik HOVINGA. Hij wordt ook
per 4 december benoemd.
Sollicitaties voor hoofd aan de Openbare Lagere School te Sumarreheide.
Aanwezig lijst van sollicitanten en sollicitatie van Dirk CUPERIJ. Hij wordt
benoemd per 3 januari 1894.
Verzoek van P. TALSMA te Jistrum om eervol ontslag als onderwijzer aan de
Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt verleend per 1 oktober.
Brief 31/313B&W.
Voorstel van B&W aan de raad om het jaarsalaris van de onderwijzeres aan
de Openbare Lagere School te Garyp te regelen naar f 450 onder bepaling
dat de benoemde geen onderwijs hoeft te geven in leervak K (nuttige
handwerken) voor meisjes. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Verzoek van P. HIJLKEMA te Eastermar om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Eastermar. Ontslag wordt verleend per 1
oktober. Brief 31/313B&W.
Verzoek van de commissie bewaarschool te Hurdegaryp om een subsidie,
overlegging begroting en rekening. Er wordt een subsidie van f 50 toegekend.
Schrijven van J. FOLPMERS te Earnewâld inhoudende inlichtingen over D.R.
DOUMA tijdelijk onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Earnewâld.
Verzoek van Elisabeth M. FABER te Bergumerheide (Noardburgum) om
eervol ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School
Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt verleend. Brief 31/345B&W.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht over de duur van de
schooluren van de Openbare Lagere School te Burgum i.v.m. een verzoek
van ouders van schoolgaande kinderen om wijziging.
Verzoek van Douwe R. DOUMA te Niehove om te mogen solliciteren naar de
vacante onderwijzersbetrekking aan de Openbare Lagere School te
Earnewâld. Brief 31/405B&W.
Verzoek van W.R. TOERING c.s. te Earnewâld om vervulling van de vacature
van onderwijzer aan de Openbare Lager School te Earnewâld.
Sollicitatie van Gjalt S. KOSTER te Rekken gemeente Eibergen voor de
betrekking van onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Jistrum. Hij
wordt per 1 april 1894 benoemd.
Schrijven van T.S. BONSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Earnewâld over een schrijven van Douwe R. DOUMA over vervulling van de
betrekking van onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Earnewâld.
Sollicitatie van Douwe R. DOUMA, tijdelijk te Niehove, voor onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Earnewâld. Benoemd per 1 februari 1894.
Schrijven van B&W Smallingerland houdende toezending ter goedkeuring van
een nieuwe verordening tot regeling van de jaarsalarissen onderwijzend
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114

23 december 1893

9
10, 77

1894
31 januari 1894
25 januari, oktober
1894

13

februari 1894

15

14 februari 1894

20

24 februari 1894

30

16 april 1894

34

april, mei 1894

36

17 april 1894

37

28 april 1894

38

27 april 1894

48

2 juni 1894

51

3 juli 1894

55

16 augustus 1894

62

september 1894

63

6 september 1894

64

5 september 1894

67

17 september
1894

69

24 september
1894

personeel te Rottevalle. Brief 31/444B&W.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht over de gespannen
verhouding tussen het schoolhoofd, STEENSTRA, en de onderwijzer VAN
DER VEEN aan de Openbare Lagere School te Jistrum. Brief 31/37B.
Opgave van de kosten onderwijs te Rottevalle over 1893.
Correspondentie betreffende de ontbinding van door de gemeenten
Achtkarspelen, Smallingerland te Tytsjerksteradiel in betrekking tot de school
te Rottevalle in de tijd aangegane gemeenschap.
Verzoek van de inwoners van Tytsjerk tot het nemen van maatregelen opdat
het onderwijs in Tytsjerk met 12 mei geen stagnatie ondervindt. (bouw nieuw
schoolgebouw).
Verzoek van H. OBERMAN te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag per 1 mei.
Verzoek van H. DE VRIES te Wytfean om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Wytfean. Ontslag per 1 mei.
Proces-verbaal van de benoeming als lid van de commissie plaatselijk
schooltoezicht van Ds. Roelof KLEIN te Hurdegaryp.
Sollicitaties naar de betrekking van helpster leervak K (nuttige handwerken)
aan de Openbare Lagere School te Sumar. Benoemd worden Bintje J.
WIJMENGA te Sumar en Jacoba H. VAN DER VEEN te Burgum.
Sollicitatie van F.S. MOOK te Drachten naar de betrekking van onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Wytfean en Suwâld, vacature H. DE
VRIES en S. VAN DIJK. Hij wordt voor Suwâld benoemd per 15 mei.
Sollicitatie van R. METZLAR te Marrum naar de betrekking van onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum, vacature P. HIJLKEMA. Hij
wordt ook benoemd per 1 juni.
Sollicitatie van J. VAN KOTEN te Eastermar naar de betrekking van
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Eastermar, vacature H.
OBERMAN. Hij wordt ook benoemd per 15 mei.
Verzoek van A. DE VRIES te Gytsjerk om eervol ontslag als helpster bij
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk.
Ontslag wordt verleend.
Sollicitatie van Ieke G. WESTRA te Gytsjerk naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk.
Ze wordt per 18 juli benoemd.
Verzoek van Grietje ELSKAMP te Tytsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Tytsjerk. Ontslag verleend
per 30 september.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit aan
Daniel POLET te Hurdegaryp vrijstelling te verlenen om naast onderwijzer
ook administrateurboekhouder en lid van het armbestuur te Hurdegaryp te
zijn.
Verzoek van Trijntje VAN DER KAMP te Burgum om eervol ontslag als
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Burgum. Ontslag wordt verleend per 8 oktober.
Sollicitatie van Antje BOERSMA te Jistrum naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Jistrum.
Ze wordt per 24 september benoemd.
Sollicitatie van Tietje TALMAN te Burgum naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Ze wordt per 12 november benoemd.
Verzoek van E. PLOEGSMA-VAN DER ZWAAG te Quatrebras om eervol
ontslag als tijdelijke onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) te aan de
Openbare Lagere School Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt
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72

28 september
1894

73

13 oktober 1894

78

1 november 1894

79

12 november 1894

81

15 november 1894

83

22 november 1894

84

22 november 1894

85

22 november 1894

88

3 januari 1895

90

6 december 1894

9

1895
25 januari 1895

11

7 februari 1895

12

12 februari 1895

16

2 maart 1895

18

4 maart 1895

19
27

9 maart 1895
9 april 1895

33

30 april 1895

verleend. Sollicitatie van Gelkje HOOGLAND te Bergumerheide
(Noardburgum) naar die functie. Zij wordt tijdelijk benoemd.
Sollicitatie van wed. Sjoukje VAN DER VEEN-ZIJLSTRA te Metslawier naar
de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum). Advies om een proefles te geven is van de
arrondissementsschoolopziener. Brief 31/320B&W.
Verzoek van de commissie bewaarschool te Hurdegaryp om subsidie voor de
instandhouding van de bewaarschool, voor 1895. Toegestaan f 50.
Verzoek van Leentje DE BOER te Aldtsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Ontslag wordt
per 1 januari 1895 verleend.
Sollicitatie van wed. Sjoukje VAN DER VEEN-ZIJLSTRA te Metslawier naar
de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) en Aldtsjerk. Advies hoofd van de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum) over een proefles.
Verzoek van S. DE VRIES te Gytsjerk om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Ontslag per 1 januari 1895.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat het raadsbesluit van 19 april niet voor goedkeuring vatbaar is,
maar dat de verordening op de jaarsalarissen, onderwijzeressen, wijziging
dient te ondergaan en dat voor 1894 genoegen zal worden genomen met de
gratificaties aan te brengen op de begroting.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het raadsbesluit van 14 november 1892 tot verhoging
jaarsalarissen met f 25 aan onderwijzers met hoofdakte voor het verwerven
van de akte in de landbouwkunde.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om in het vervolg raadsbesluiten
spoediger ter goedkeuring te onderwerpen als zoiets het geval is geweest
met dat teruggezonden bij brief 31/336B&W.
Staat aanwijzende het getal kinderen, welke gedurende de jaren 1890 t/m
1894 de Openbare Lagere School te Rottevalle hebben bezocht.
Sollicitatie van Dirkje SIJTEMA te Tytsjerk naar de betrekking van
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Tytsjerk. Ze wordt per 1 januari benoemd.
Opgave kosten onderwijs te Rottevalle met verzoek het aandeel ad. f 77.81 ½
over te maken.
Verzoek van Gelkje HOOGLAND te Bergumerheide (Noardburgum) om
eervol ontslag als helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag is verleend.
Verzoek van Jan RIEMERSMA te Tytsjerk om benoemt te worden tot
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk met behoud van zijn
jaarsalaris ad. f 600 te Tytsjerk. Voorbehoudend beschikking goedkeuring
Gedeputeerde Staten blijft het jaarsalaris f 600 bij benoeming.
Sollicitatie van Jan RIEMERSMA te Tytsjerk naar de betrekking van
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Brief 31/116B&W,
31/117B&W.
Sollicitatie van Sijtske RAAM te Warten naar de betrekking van onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Tytsjerk. Brief 31/116B&W, 31/117B&W.
Verslag over de toestand van het Lager Onderwijs 1894.
Schrijven van P. HIJLKEMA, hoofd van de Openbare Lagere school te
Bergumerheide (Noardburgum) over ziekte onderwijzeres Sjoukje VAN DER
VEEN-ZIJLSTRA en in verband daarmee afwezigheid. Verlof is verleend.
Brief 31/142B&W.
Verzoek van J.S. ZIJLSTRA te Groningen om opnieuw verlof voor zijn zuster
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34

15 mei t/m 27 juli
1895

37

6 mei 1895

47

30 juli 1895

49

16 augustus 1895

50

22 augustus 1895

60

18 november 1895

61

26 november 1895

64

12 december 1895

66

13 december 1895

67A

31 december 1895

68

23 december 1895

69

22 december 1895

70

26 december 1895

1

1896
1 januari 1896

3

21 januari 1896

4

23 januari 1896

12

1896

14

8 februari 1896

Sjoukje VAN DER VEEN-ZIJLSTRA, onderwijzeres aan de Openbare Lagere
School te Bergumerheide (Noardburgum). Brief 31/159B&W.
Verslagen van P. HIJLKEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) over de toestand van mevr. Sjoukje VAN
DER VEEN-ZIJLSTRA, onderwijzeres op de school n.a.v. schrijven van
burgemeester. Brief 31/70B.
Sollicitatie van Antje P. DE ZEE te Drachten naar de betrekking van
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Ze neemt de
benoeming aan en treedt per 1 juli in functie.
Verzoek van Sjoukje VAN DER VEEN-ZIJLSTRA te Bergumerheide
(Noardburgum) om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere
School te Bergumerheide (Noardburgum) wegens ziekte en
lichaamsongesteldheid. Ontslag wordt per 1 augustus verleend.
Verzoek van E. ZIJLSTRA te Drachten om eervol ontslag als onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Hurdegaryp. Ontslag wordt verleend.
Sollicitatie van Geesje DE BOER te Wytgaard naar de betrekking van
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Hurdegaryp. Ze neemt de
benoeming aan en treed per 5 november in functie.
Verzoek van A. GROENENDAL te Gytsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Ontslag wordt
verleend.
Verzoek van J. TEUNISSEN te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt verleend.
Sollicitatie van J.H. VAN DER VEEN te Brummen naar de betrekking van
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Burgum. Hij neemt de
benoeming aan.
Verzoek van Tietje TALMAN te Burgum om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Ontslag wordt verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende Besluit dat
aan Anne PLOEGSMA, onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) vrijstelling is verleend om ook organist van de
Doopsgezinde Kerk te Feanwâlden te zijn. Brief 31/327B&W.
Schrijven van B.D. DE HAAN te Peize dat ze de benoeming van
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum) niet aanneemt.
Sollicitatie van Gerarda H. HOVING te Burgum naar de betrekking van
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Burgum. Ze wordt benoemd.
Verzoek van M.C.C. TIEL te Mûnein om eervol ontslag als onderwijzeres aan
de Openbare Lagere School te Mûnein. Ontslag wordt verleend
Sollicitatie van Angélique M. PEREZ te Leeuwarden naar de betrekking van
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Ze wordt
benoemd.
Sollicitatie van Froukje VAN DIJK te Brandwijk naar de betrekking van
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ze wordt benoemd per 1 mei 1896.
Verzoek van G.S. KOSTER te Jistrum om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt verleend.
Opgave van het aantal kinderen, dat naar de Openbare en naar de
Bijzondere Scholen zijn geweest durende 1895.
Verzoek van P. HIJLKEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) om eervol ontslag i.v.m. zijn leeftijd. Brief
31/89B&W.
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15

17 februari 1896

17

1896

19

22 februari 1896

24

maart 1896

25

18 maart 1896

26

14 maart 1896

27

maart 1896

29

25 maart 1896

30

10 april 1896

33

1896

43

21 mei 1896

46

10 juni 1896

59A

14 oktober 1896

61

4 september 1896

71

27 oktober 1896

71

2 november 1896

Verzoek van D. CUPERIJ te Sumarreheide om overgeplaatst te worden als
hoofd naar de Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum).
Met schrijven van inwoners van Sumarreheide die daar tegen zijn. Per 1 juli
wordt hij benoemd als hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum). Brief 31/76B&W, 31/77B&W
Verslag over de toestand van het lager onderwijs in de gemeente over 1895
en verslag schoolbibliotheken 1895,
Sollicitatie van Liebbe A. DE VRIES te Beest naar de betrekking van
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Jistrum. Brief 31/102B&W.
Lijst van 20 sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare
Lagere School te Sumarreheide (20 personen). Met sollicitatie van Steven
DUURSMA te Appelscha.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van de
onderwijzer J.J. HANEWALD te Sumar om de betrekking van
secretarisontvanger van het waterschap “De Putten” te mogen waarnemen en
van W.A. ATSMA c.s. te Eastermar om de verzochte vrijstelling niet te
verlenen. Aanwezig uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten
inhoudende besluit dat J.J. HANEWALD vrijstelling krijgt. Brief 31/101B&W.
Verzoek van A. VAN DER ZEE te Aldtsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Brief
31/158B&W.
Correspondentie betreffende wijzigingen in de regeling van de schooltijden
gedurende de zomertijd van de Openbare Lagere school te Aldtsjerk. De
wijzigingen worden goedgekeurd.
Verzoek van Gerarda H. HOVING te Burgum om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Er wordt ontslag verleend per 1 mei.
Sollicitatie van Aukje DE BOER te Burgum naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Ze wordt benoemd.
Sollicitaties naar de betrekking van onderwijzer(es) aan de Openbare Lagere
Scholen te Jistrum, Mûnein en Aldtsjerk. O.a. van Maria C.C. TIEL te
Bovensmilde voor Mûnein en Trijntje GATSONIDES te Dokkum voor
Aldtsjerk.
Rapport van de districtsschoolopziener te Leeuwarden over de vaardigheden
van de sollicitanten naar de betrekking van hoofd van Openbare Lagere
School te Sumarreheide. Benoemd wordt S. DUURSMA te Appelscha. Per 1
augustus in functie.
Schrijven van de burgemeester over de tijdelijke waarneming van de
betrekking van hoofd van de school Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) en Sumarreheide onderscheidenlijk door P.
HIJLKEMA en D. CUPERIJ gedurende de maand juli. Beloning HIJLKEMA
naar f 800 per jaar gedurende augustus en CUPERIJ naar f 700. Brief
31/112B.
Contract tussen gemeente en Wigger A. VAN DER MEULEN, boekhandelaar
te Burgum betreffende levering van leermiddelen voor de Openbare Lagere
Scholen in de gemeente.
Voorstel van de burgemeester van Achtkarspelen tot het houden van een
conferentie over een eventuele ontbinding van de gemeenschap, daarbij
overleggende in afschrift brief van Gedeputeerde Staten van 27 augustus.
Brief 31/269B&W, 31/293B&W.
Schrijven van de gemeenteraad betreffende a. Vaststelling van de
grondslagen waarbij in der minne wordt opgeheven het gemeenschappelijk
beheer en eigendom van de Openbare Lagere School te Rottevalle, b.
Benoeming van een deskundige voor taxatie.
Mededeling van B&W Smallingerland dat de raad van Smallingerland,
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dezelfde grondslagen tot ontbinding heeft vastgesteld als bedoeld bij deze
brief van 31 oktober 1896 nr. 31/314. zie register 1894 31/77.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan A. SONNEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Hurdegaryp
vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van kerkvoogd bij de
Nederlands Hervormde Gemeente te Hurdegaryp.
Mededeling van B&W Achtkarspelen van het raadsbesluit van 14 november
1896, strekkende tot aanneming van de grondslagen tot opheffing
gemeenschappelijke school te Rottevalle behoudens dat de gebouwen
zonder vergoeding aan Smallingerland en Tytsjerksteradiel worden
overgedragen aan Achtkarspelen. Brief 31/356B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan de gemeente vrijstelling is verleend van de verplichting tot het doen
geven van vrije en oude oefeningen van de gymnastiek gedurende 5 jaar
vanaf 1 januari 1897.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan A.W. JAARSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Ryptsjerk
vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van kerkvoogd bij de
Nederlands Hervormde Gemeente te Ryptsjerk.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende toezending
van de verklaringen van ongeschiktheid van Tetman S. BONSTRA te
Earnewâld als hoofd van de Openbare Lagere School te Earnewâld. Met de
verklaringen. Brief 20/7B&W.

Verzoek van Tetman S. BONSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Earnewâld om eervol ontslag. Ontslag verleend per 1 juli 1897.
Brief 20/48B&W.
3 Staten betreffende het onderwijs over 1896 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Verzoek van D.R. DOUMA, onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Earnewâld om de nodige attentie te wijden in betrekking tot zijn persoon.
Sollicitatie naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere School.
Staat van het aantal kinderen dat de scholen hebben verlaten in 1896.
Proces-verbaal inhoudende benoeming van Mr. Eelco SCHAAFSMA,
kantonrechter te Burgum tot lid van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld. Met sollicitatie van Jan T. VAN BALEN WALTER te
Oentsjerk, hij wordt benoemd en treed per 1 juli in functie.
Verslag over de toestand van het Lager Onderwijs in de gemeente over 1896.
Verzoek van Ike G. WESTRA te Gytsjerk om ontslag als helpster leervak K
(nuttige handwerken) per 1 mei aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk
en aanbeveling Lolkje G. WESTRA. Ontslag is verleend en haar zus is
benoemd.
Schrijven van Lolkje G. WESTRA te Gytsjerk dat ze sinds 3 mei werkzaam is
als helpster leervak K (nuttige handwerken).
Verzoek van Geertje STAPHORSIUS te Eastermar om eervol ontslag als
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Eastermar per 15 april. Ontslag is verleend.
Verzoek van A.M. PEREZ te Gytsjerk om eervol ontslag als onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk per 1 juni of vroeger en verzoek
om een gratificatie. Ontslag wordt verleend en een gratificatie f 25.
Schrijven van de damescommissie leervak K (nuttige handwerken) te
Eastermar inhoudende aanbeveling van Roelofke R. VAN KOTEN voor
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helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Eastermar. VAN KOTEN wordt per 3 mei benoemd.
Verzoek van de districtsschoolopziener om bericht enz. op verzoek aan de
minister van Binnenlandse Zaken van Jantje VISSER-SANNES, wed. Hart
MEIJER, te Tytsjerk om een toelage Rijksnormaalschool (opleiding tot
onderwijzer) te Buitenpost ten behoeve van haar dochter Pietje MEIJER. Brief
20/92B.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer(es) aan de
Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum). Met sollicitatie
van Fokje ROMMERTS te Rottum, zij wordt benoemd en treed per 13 juni in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Oentsjerk. Met sollicitatie van Johannes KLAVER te
Mantgum, hij wordt benoemd en treed per 1 juli in functie.
Verzoek van Jan T. VAN BALEN WALTER te Oentsjerk om eervol ontslag als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Oentsjerk, met advies hoofd
van de school. Ontslag wordt verleend per 1 juli.
Verzoek van Geesje DE BOER te Hurdegaryp om met 1 juli ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Hurdegaryp wegens
benoeming in Winterswijk. Ontslag wordt verleend.
Lijst van sollicitanten voor onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp. Met sollicitatie van Baukje OOSTERLING te Augustinusga, zij
wordt benoemd.
Verzoek van de afdeling “Tietjerksteradeel”van de Bond van Nederlandsche
Onderwijzers te Swarteweisein om een salarisregeling voor de onderwijzers
en onderwijzeressen in de gemeente. Het verzoek wordt afgewezen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Dirk R. CUPERIJ, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) vrijstelling is verleend om waar te nemen de
betrekking van kerkvoogd bij de Nederlands Hervormde Gemeente te
Bergumerheide (Noardburgum).
Sollicitatie van F. SCHAAFSMA te Sint Nicolaasga naar de betrekking van
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Ze wordt
benoemd en treed per 1 oktober in functie. Brief 20/188B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Earnewâld vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
boekhouder bij de armvoogdij en koster bij de Nederlands Hervormde
Gemeente te Earnewâld.
Verzoek van G. SPIEKSTRA, onderwijzeres aan de Openbare Lagere School
te Garyp om belast te worden met het geven van leervak K (nuttige
handwerken). Het wordt toegestaan.
Verzoek van de commissie Nutbewaarschool te Hurdegaryp om een subsidie
voor 1898 voor de instandhouding van de instelling tot f 50. De subsidie wordt
verkregen.
“Boekenlijst voor de Openbare Lagere Scholen in de gemeente
Tietjerksteradeel”. Is een boekje.
Verzoek van Fokje ZIJLSTRA te Garyp om eervol ontslag als onderwijzeres
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Garyp.
Ontslag wordt verleend per 1 april 1898.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende klachten over onderwijzer Lucas BERGHUIS. Brief
20/203B.
Verzoek van H. HOVING te Mûnein om eervol ontslag als onderwijzer aan de
Openbare Lagere School te Mûnein. Ontslag per 1 februari 1898.
Schrijven van B&W Leeuwarderadeel betreffende voorwaardelijke toelating
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tot het onderwijs school Hempens van kinderen uit andere gemeenten. Brief
20/315B&W
Verzoek van R. METZLAR te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag per 1 maart 1898.
Uittreksel uit de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad
inhoudende besluit dat de te benoemen onderwijzer aan de Openbare Lagere
School te Burgum, vacature METZLAR, een jaarsalaris krijgt van f 500.
Besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Schrijven van B&W Achtkarspelen betreffende een regeling van de kosten
van een schoolfeest, van de school te Rottevalle, ter gelegenheid van de
troonsbestijging van Hare Majesteit de Koningin. Brief 20/45B&W.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende voorstel tot het benoemen van een tijdelijke onderwijzer
tijdens de vacature METZLAR, bijvoorbeeld Douwe DOUMA te Earnewâld.
Met meerdere correspondentie. Brief 20/39B&W.
Schrijven van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Mûnein inhoudende voorstel tot het benoemen van een tijdelijke
onderwijzeres tijdens de vacature HOVINGA, bijvoorbeeld zijn vrouw A.
ZIJLSTRA-ALGRA. Brief 20/38B&W, 20/43B&W.
Uittreksels uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
aan de gemeente om in overweging te nemen een algemene regeling van de
jaarsalarissen van de onderwijzers, als gevolg van welke in uitzicht wordt
gesteld een periodieke verhoging na bepaalde tijdperken. Brief 20/145B&W
Schrijven van B&W betreffende een nieuwe regeling vrije woning
pensioenbijdrage onderwijzerwoningen te Suwâld en Garyp. Aanwezig de
antwoorden van de schoolhoofden en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Brief 20/29B&W.
Verzoek van J.H. VAN DER VEEN te Burgum om eervol ontslag als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt
verleend per 1 april.
Staat van het aantal leerlingen per school die de lagere school hebben
verlaten.
Verslagen van onderwijs en schoolbibliotheken 1897.
Verzoek van M.C.C. TIEL te Mûnein om eervol ontslag als onderwijzeres aan
de Openbare Lagere School te Mûnein. Ontslag per 1 mei.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit dat het jaarsalaris van de
eerste onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de Openbare Lagere School
te Burgum wordt vastgesteld op f 700. Het besluit is goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten. Brief 20/145B&W.
Verzoek van S.M. VAN DER VEEN e.a. van “Oude Mieden” te Tytsjerk om
maatregelen te nemen dat hun kinderen de school te Hempens mogen
bezoeken. Brief 20/116B&W.
Schrijven van J. MULDER, hoofd van de Openbare Lagere School te Garyp
inhoudende dat hij tijdelijk G. SPIEKSMA als onderwijzeres leervak K (nuttige
handwerken) heeft aangesteld. G. SPIEKSMA wordt later door B&W
benoemd.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Johannes J. HANEWALD, onderwijzer van de Openbare Lagere School
te Sumarreheide vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
secretarisontvanger van het waterschap “Het Stoekveld”. Brief 20/146B&W.
Verzoek van Saakje REIDING te Burgum om eervol ontslag als onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt verleend per 1
juli.
Lijst van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzer met verplichte
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hoofdakte, vacature VAN DER VEEN, aan de Openbare Lagere School te
Burgum, met sollicitatie van Lubbert DE BOER te Gorredijk. Lijst van
sollicitanten voor de betrekking van onderwijzer, vacature METZLAR, aan de
Openbare Lagere School te Burgum, met sollicitatie van Jan A. ZUIDHOFF te
Beetsterzwaag. Ze worden allebei benoemd.
Sollicitatie van Jan FEENSTRA te Mûnein naar de betrekking van onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Mûnein. Hij wordt tijdelijk aangesteld per
16 mei.
Schrijven van B&W betreffende voorstellen: a. nieuwe regeling jaarsalarissen
onderwijzers, b. vaststelling regeling jaarsalarissen onderwijzers. Het betreft
de hoofden van de scholen en de eerste onderwijzer van de school te
Burgum.
Lijst van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzeres, vacature S.
REIDING, aan de Openbare Lagere School te Burgum, met sollicitatie van
Akke D. KNIEPSTRA te Leeuwarden.
Correspondentie betreffende de door de raad toegekende subsidies aan de
scholen voor de schoolfeesten ter gelegenheid van de kroning van Hare
Majesteit de Koningin Wilhelmina. Brief 20/190B&W, 20/125B aan S.
DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Sumarreheide.
Correspondentie betreffende het verzoek van de directeur zanggezelschap
Earnewâld om gebruik te mogen maken van de school voor zangoefeningen.
Brief 20/265B&W.
Mededeling van B&W Leeuwarderadeel dat niet aan het verzoek kan worden
voldaan om de schoolgaande kinderen van “Oude Mieden” te Tytsjerk tot de
school te Hempens toe te laten. Brief 20/195B&W
Verzoek van de hoofden van de scholen om terug te komen op het besluit
van 19 april en alsnog aan te nemen de voorstellen B&W al of niet gewijzigd,
nu aangenomen is het voorstel van een nieuwe regeling. Het betreft de
jaarsalarissen. Met rapport 27 februari 1899. Brief 20/81B&W 1899.
Schrijven van de raad inhoudende besluit dat het onderwijzend personeel van
de Openbare Lagere School te Ryptsjerk aan te vullen met een onderwijzeres
met een jaarsalaris van f 500. Wordt door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd.
Verzoek van T. GATSONIDES te Aldtsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Ontslag wordt
verleend per 1 september.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere Scholen te Aldtsjerk, Mûnein en Ryptsjerk, met sollicitaties van
Fokeltje RODENHUIS te Leeuwarden, Barendtje VAN DER PLAATS te Arum
en Jannetje KNOPPERS te Huizum. RODENHUIS wordt per 15 augustus
benoemd te Mûnein, VAN DER PLAATS per 15 augustus te Ryptsjerk en
KNOPPERS per 1 september te Aldtsjerk.
Schrijven van S. DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide over het aanstellen van een helpster leervak K (nuttige
handwerken) te Sumarreheide. Hij mag een helpster aanstellen voor f 30.
Verzoek van Folkert R. EELKEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wyns, om een verklaring inhoudende dat hij niet bij machte is de kosten
vallende op het onderwijs aan de Rijkshogere Burgerschool te Leeuwarden
voor zijn 2 zoons te betalen. Er wordt een verklaring afgegeven.
Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende bericht op schrijven van 31
augustus betreffende onderwijs “Oude Mieden” te Tytsjerk onder overlegging
afschrift advies van de districtsschoolopziener. Brief 20/263B&W, 20/325B&W
en 20/336B&W.
Verslagen van de secretarisboekhouder Nutbewaarschool te Hurdegaryp van
de rekening 1897/1898 en begroting 1898/1899.
Schrijven van Dirk CUPERIJ, hoofd van de Openbare Lagere School te
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Bergumerheide (Noardburgum) inhoudende antwoord op een schrijven van
burgemeester over de slordige en vieze kleren van onderwijzer PLOEGSMA.
Brief 20/227B.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het raadsbesluit van 29 oktober nr. 4 tot het opnieuw
regelen van de jaarsalarissen van onderwijzend/hulppersoneel.
Schrijven van A.W. JAARSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Ryptsjerk inhoudende voorstel om Aaltje HOEKSTRA, oud 19 jaar, te
benoemen tot helpster leervak K (nuttige handwerken) vacature Grietje DE
JONG. Voorstel wordt aangenomen.
Correspondentie betreffende de school te Hempens, schoolgebouw te
Hempens en de kinderen van “Oude Mieden” te Tytsjerk. Zie ook nr. 77 1897,
nrs. 23, 48, 49 en 70 1898. Brief 20/25B&W, 20/117B&W, 22/134B&W,
22/157B&W, 20/263B&W, 20/264B&W, 20/265B&W, 20/40aB, 20/51B,
allemaal 1899.
3 Staten betreffende het onderwijs over 1898 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Staten van het aantal leerlingen per school die de lagere school hebben
verlaten enz.
Lijst van de aanwezige kinderen op de scholen op 15 januari 1899.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan S. DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Sumarreheide
vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
secretarisontvanger van het waterschap “De Wieren”, gemeente
Smallingerland. Brief 20/60B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende toezending
verklaringen als bedoeld bij art. 38 van de onderwijswet ten behoeve van A.
ANTONIDES als onderwijzer, hoofd van de Openbare Lagere School te
Suwâld van ongeschiktheid door lichaamsgebreken ten einde hem de
gelegenheid te geven om ontslag aan te vragen.
Verzoek van Albert ANTONIDES als onderwijzer, hoofd van de Openbare
Lagere School te Suwâld om eervol ontslag per 1 juli. Ontslag wordt verleend.
Verslagen onderwijs en schoolbibliotheken 1898.
Verzoek van Ds. J.R. KREULEN e.a. te Suwâld om, voor Bijzonder Christelijk
onderwijs, af te staan in bruikleen de school en onderwijzerwoning te Suwâld.
Verzoek wordt afgewezen. Brief 20/130B&W
Verzoek van Dirk CUPERIJ, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) om aanstelling van een helpster leervak K
(nuttige handwerken) daarbij overleggende een schrijven van de
damescommissie. Hij krijgt voor 6 maanden toestemming, benoemd wordt
Klaaske STELLINGWERF.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Suwâld, vacature A. ANTONIDES, met sollicitatie van Jarig VAN
DER VIES te Zutphen. Brief 20/122B&W.
Verzoek van F.S. MOOK te Suwâld om eervol ontslag als onderwijzer aan de
Openbare Lagere School te Suwâld. Ontslag per 1 mei.
Correspondentie betreffende L. BERGHUIS, onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum i.v.m. zijn dronkenschap. Brief 20/154B&W,
20/155B&W, 20/160B&W en 20/73B.
Rapportage van de districtsschoolopziener van het vergelijkend onderzoek
met sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Suwâld waar een voordracht uit is gekomen. Jarig VAN DER VIES
te Zutphen wordt benoemd.
Verzoek van L. BERGHUIS te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer aan
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de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag per 15 mei.
Rapport van het hoofdbestuur over schoolvergaderingen. Is een boekje.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum om tijdelijk Anna PIJBES te Burgum aan te stellen, vacature
BERGHUIS, en dat er 3 gegadigden zijn voor een tijdelijke aanstelling te
Suwâld, vacature MOOK.
Lijst van sollicitanten voor de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum, met sollicitatie van Reiko STUIT te Dokkum. Hij
wordt benoemd per 1 juli.
Schrijven van het hoofd van de Openbare Lagere School te Sumar over een
klacht van Albert G. VAN DER VEEN wegens het niet overgaan naar een
hogere klas van zijn kind, Sijtze, en verzoek van VAN DER VEEN voor
overplaatsing naar de school te Sumarreheide. Brief 20/98B.
Afschrift, toegezonden door de gemeenteraden van Achtkarspelen en
Smallingerland, van een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd besluit
inhoudende een nieuwe regeling van de jaarsalarissen onderwijzers aan de
school te Rottevalle.
Verzoek van F. ROMMERTS te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School per 1 september
of zo spoedig nodig. Brief 20/151B, 20/152B, 20/285B&W.
Verzoek van Atske BAKKER te Burgum om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Verzoek van Jacoba H. VAN DER VEEN te Burgum om eervol ontslag als
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Sumar. Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Sollicitatie van Jacoba H. VAN DER VEEN te Burgum naar de betrekking van
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Burgum. Ze wordt benoemd op f 30 en per 1 oktober.
Schrijven van Kornelis L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School
te Sumar dat zijn dochter Renske solliciteert naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Sumar.
Zijn dochter wordt benoemd op f 30 en per 1 oktober.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature F. ROMMERTS.
Met advies van D. CUPERIJ, hoofd van de school en sollicitatie van Hiltje
PEBESMA te Sumar. Zij wordt per 16 november benoemd.
Schrijven van S. DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide inhoudende regeling van de schooltijden, vakanties,
klassenverdeling en leerplan. De regeling wordt goedgekeurd.
Contract tussen gemeente en Wigger A. VAN DER MEULEN, boekhandelaar
te Burgum betreffende levering van leermiddelen voor de Openbare Lagere
Scholen in de gemeente.
Schrijven van Dirk CUPERIJ, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) inhoudende voorstel om Klaske
STELLINGWERF te benoemen als helpster leervak K (nuttige handwerken).
STELLINGWERF wordt per 15 november benoemd.
Staten betreffende het onderwijs over 1898 van de openbare lagere scholen
en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan A.G. REITSMA, onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) vrijstelling is verleend om waar te nemen de
betrekking van voorzanger in de kerk van de Nederlands Hervormde
Gemeente. Brief 20/381B&W.
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Opgaaf aan Gedeputeerde Staten van de maandelijkse mutaties
onderwijzend personeel (zie uitgaande brieven B&W). Aanwezig schrijven
van de Commissaris der Koningin van 18 augustus 1900 inhoudende verzoek
om een aanvulling over maart betreffende de onderwijzer J.A. ZUIDHOFF te
Burgum.
Staten A, B, C betreffende het onderwijs over 1899 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen.
Schrijven van S. DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide inhoudende voorstel om Jakobje S. WIELENGA te benoemen
als helpster leervak K (nuttige handwerken). WIELENGA wordt per 15
november benoemd voor f 3 in de maand.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum en van J.A. ZUIDHOFF, onderwijzer aan diezelfde school
betreffende vervanging wanneer ZUIDHOFF wordt opgeroepen voor militaire
dienst. Brief 20/16B.
Staten door de hoofden van de scholen ingevuld betreffende het aantal
leerlingen enz.
Verslagen onderwijs en schoolbibliotheken 1899.
Verzoek van Akke D. KNIEPSTRA te Burgum om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per
15 mei verleend.
Schrijven van J.K. VAN DER WAL te Earnewâld inhoudende een klacht tegen
de onderwijzer over het niet toelaten van zijn kinderen tot de school, wegens
onreinheden. Met schrijven van het hoofd van de Openbare Lagere School
betreffende die onreinheden. Brief 20/55B.
Verzoek van Fokje R. TEUNISSEN te Sumar om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (Nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Sumarreheide. Met advies van het hoofd van de school. Ontslag
wordt per 1 april verleend.
Schrijven van S. DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide dat zijn vrouw het onderwijs in leervak K (nuttige handwerken)
wel tijdelijk wil geven aan zijn school. Ze wordt tijdelijk aangewezen.
Verzoek van K.L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumar om in plaats van vergoeding voor huishuur een vrije woning. Er zijn
meerdere schrijven van DE VRIES, maar de zaak wordt aangehouden.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende aanbeveling van een oude leerling, Willem VAN DIJK,
als tijdelijke onderwijzer, vacature ZUIDHOFF, aan zijn school. Het wordt
goedgekeurd en VAN DIJK kan per 26 april beginnen. Brief 20/102B&W.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Sumarreheide, met
sollicitatie van Roelofke R. VAN KOTEN te Eastermar. Zij wordt benoemd
voor f 80 per jaar. Brief 20/67B.
Verzoek van Klaske STELLINGWERF te Bergumerheide (Noardburgum) om
eervol ontslag als helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt verleend per
15 mei.
Schrijven van Dirk CUPERIJ, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) inhoudende voorstel om Wietske ZEEMANS,
oud 13 jaar, aan te stellen als helpster leervak K (nuttige handwerken) aan
zijn school, hoewel ze erg jong is heeft zij zijn voorkeur. Ze wordt benoemd
per 1 juni.
Verzoek van Bintje WIJMENGA te Sumar om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Sumar.
Ontslag wordt verleend per 1 juni.
Sollicitatie van Janke, zus van Bintje, WIJMENGA te Sumar naar de
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betrekking van helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare
Lagere School te Sumar. Ze wordt benoemd per 1 juli.
Verzoek van Roelofke VAN KOTEN te Eastermar om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Eastermar. Ontslag wordt verleend.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature KNIEPSTRA, met sollicitatie van Klaaske
KUIKEN te Aldeboarn. Zij wordt per 1 augustus benoemd.
Verzoek van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum om een 3e helpster leervak K (nuttige handwerken) in het bezit van
de akte voor gemeld vak. Hij mag een helpster aanstellen voor f 80 per jaar.
Verzoek (voor de 2e keer) van Albert G. VAN DER VEEN te Sumar om zijn
zoon Sijtze naar de school te Sumarreheide te mogen zenden. Verzoek wordt
afgewezen. Zie ook nr. 50 1899. Brief 20/204B&W.
Verzoek van S. DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide om Jakobje WIELENGA te benoemen tot helpster leervak K
(nuttige handwerken). Ze wordt benoemd van 15 november tot 15 mei 1901
voor f 3 per maand. Brief 20/99B.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van derde helpster leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum, met sollicitatie van
Atske BAKKER te Burgum. Ze wordt per 6 augustus.
Huishoudelijk reglement van de Commissie voor het plaatselijk
schooltoezicht.
Verzoek van Atske BAKKER te Burgum om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Ontslag wordt verleend.
Sollicitatie van IJtje VAN DER VEEN te Burgum naar de betrekking van
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Burgum. Ze wordt per 1 november benoemd voor f 80 per jaar.
Schrijven van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Mûnein inhoudende antwoord op schrijven van B&W betreffende het vormen
van een commissie i.v.m. de uitvoering van de leerplichtwet en over art. 21
van de onderwijswet. Brief 20/296B&W.
Staten van de bevolking van de dagscholen 1900.
Verzoek van O. HUISING, hoofd van de Bijzondere School te
Feanwâldsterwâl om afgifte van het bewijs art. 51 let. C van de onderwijswet
aan Kornelia R. VISSER ten einde bijzonder onderwijs te kunnen geven aan
de Bijzondere School te Feanwâldsterwâl. Met uittreksel uit besluitenboek
van Gedeputeerde Staten houdende verklaring dat de stukken in orde zijn
bevonden. Verzoek wordt afgewezen.
3 Staten betreffende het onderwijs over 1900 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Verzoek van de commissie tot wering schoolverzuim om het huishoudelijk
reglement in betrekking tot het vergaderinguur te wijzigen. Brief 20/119B&W.
Verslagen onderwijs en schoolbibliotheken 1900.
Verzoek van K.L. DE VRIES te Sumar om aan zijn dochter Renske eervol
ontslag als helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te verlenen per 1 juli.
Verzoek van Jan FEENSTRA te Mûnein om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Mûnein, per 1 september. Ontslag wordt
verleend.
Schrijven betreffende de organisatie van het herhalingsonderwijs i.v.m. de
bepalingen van de leerplichtwet. Met adviezen van de hoofden van de
scholen.
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Verzoek van Aaltje HOEKSTRA te Ryptsjerk om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Ryptsjerk.
Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Verzoek van A.W. JAARSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Ryptsjerk om Aaltje BURUMA te benoemen tot helpster leervak K (nuttige
handwerken) aan zijn school. Ze wordt benoemd per 1 oktober.
Voorstel tot vaststelling van verordeningen regelende: a. de jaarsalarissen
van de onderwijzers, b. de beloning voor het geven van herhalingsonderwijs.
Verzoek van Wilhelmina ROOLVINK te Hurdegaryp om eervol ontslag als
helpster aan de naai- en breischool te Hurdegaryp. Ontslag wordt verleend.
Verzoek van Grietje BROEKSTRA te Hurdegaryp om eervol ontslag als
helpster aan leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School
te Hurdegaryp. Ontslag wordt verleen per 11 november.
Verzoek van S. DUURSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide om opnieuw voor tijdelijk Jakobje WIELENGA aan te stellen
als helpster leervak K (nuttige handwerken) aan zijn school. Ze wordt
benoemd van 1 november tot 1 juni 1902.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres, in het bezit van
de akte van bekwaamheid voor het handwerkonderwijs, aan de Openbare
Lagere School te Hurdegaryp, met sollicitatie van Geertruid E.M. HOEKSTRA
te Hurdegaryp. Zij wordt per 11 november benoemd voor f 80 per jaar.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres, niet in het bezit
van de akte van bekwaamheid voor het handwerkonderwijs, aan de
Openbare Lagere School te Hurdegaryp, met sollicitatie van Akke CARELSE
te Hurdegaryp. Zij wordt per 11 november benoemd voor f 30 per jaar.
Opgave als bedoeld bij provinciaalblad nr. 105 1901 van de schatting van de
waarde van het genot van vrije woning, hoofden van de Openbare Lagere
Scholen.
Verzoek van Aalze B. ADEMA te Garyp om afgifte van het bewijs art. 51 let.
C van de onderwijswet ten einde bijzonder onderwijs te kunnen geven aan de
Bijzondere School te Burgum. Brief 20/336B&W.
Verzoek van de commissie tot wering schoolverzuim om een bode
beschikbaar te stellen of machtiging voor gemeenterekening aan te stellen.
Verzoek van Dirk CUPERIJ te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als hoofd van de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt verleend per 1 maart 1902. Met schrijven van
burgemeester van Vledder en het antwoord op het stuk van de burgemeester
van Tytsjerksteradiel.
Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende bedenkingen voor zover de
jaarsalarissen betreft van de hoofden van scholen te Burgum, Bergumerheide
(Noardburgum) en Hurdegaryp en inlichtingen over de bedoeling van art. 3.
Brief 20/354a B&W, 20/369B&W
Schrijven van de commissie tot wering schoolverzuim betreffende Willem R.
VEENSTRA, 11 jaar, te Ryptsjerk i.v.m. de leerplichtwet en zijn geestelijke
gesteldheid. Brief 20/199B, 20/12B&W 1902.
Verzoek van Lucas BERGHUIS te Burgum om bij voorkomende vacature van
onderwijzer zijn sollicitatie in ernstige overweging te nemen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de verordening tot regeling van de beloning
herhalingsonderwijs 21 oktober 1901 nr. 9 en niet goedkeuring van de
verordening van de jaarsalarissen onderwijzend personeel 14 december 1901
nr. 6.
Stukken betreffende de regeling van de jaarsalarissen onderwijzend
personeel en het beroep op de Koningin met beslissing.
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Lijst van sollicitanten naar de betrekking van (eerste) onderwijzer aan de
Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), jaarsalaris f 800
minstens en f 1000 hoogstens met verplichte hoofdakte, met sollicitatie van
Haijo MOLANUS te Deventer. MOLANUS wordt per 13 april benoemd. Brief
20/26B.
4 Staten betreffende het onderwijs over 1901 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende herziening
van de waardeschatting van het genot van vrije woning voor de hoofden van
de Openbare Lagere scholen.
Verslagen onderwijs en schoolbibliotheken 1901.
Verzoek van J. VAN DER VIES te Suwâld om eervol ontslag als hoofd aan de
Openbare Lagere School te Suwâld. Ontslag per 1 juni.
Verzoek van S. DUURSMA te Sumar om eervol ontslag als hoofd van de
Openbare Lagere School te Sumarreheide en tevens ontslag als lid van de
commissie tot wering schoolverzuim. Ontslag wordt per 1 juni verleend.
Benoemd wordt A. REITSMA, onderwijzer aan de Openbare Lagere School
te Bergumerheide (Noardburgum) als lid van de commissie. Brief
20/143B&W, 20/184B&W
Schrijven van burgemeester inhoudende akte van eedsaflegging van
Sijbrandus POSTHUMUS, rijksontvanger te Burgum als lid van de commissie
plaatselijk schooltoezicht.
Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden voor de aanbesteding van het
buiten- en binnenverfwerk aan de nieuwe onderwijzerwoning te Sumar. Het
wordt gegund aan J.P. ZIJLSTRA te Sumar voor f 267.
Verzoek van de commissie tot wering schoolverzuim om een verordening
vast te stellen houdende verbod aan werkgevers om kinderen beneden 12
jaar werkzaamheden te doen verrichten ten behoeve van een bedrijf van
land- tuinbouw en veehouderij. Er wordt een verordening schoolbezoek
vastgesteld.
Correspondentie betreffende herhalingsonderwijs en het opmaken van een
verordening.
Correspondentie tussen B&W Tytsjerksteradiel en B&W Idaarderadeel
betreffende een overeenkomst sluiten tot toelating van kinderen van de
gemeente Tytsjerksteradiel naar een school in Idaarderadeel en over het
schoolgeld dat daarmee samenhangt. De kinderen zijn Abraham en Jacob,
zonen van Jelle KOOISTRA, Pieter en Anne, zonen van Auke SPIJKSTRA en
Grietje, dochter van Sipke CASTELEIN, allen te Suwâld. Brief 20/182B&W,
20/204B&W, 20/179B&W 1903.
Mededeling van D.R. DOUMA, waarnemend hoofd van de Openbare Lagere
School te Sumarreheide dat J. WIELENGA de benoeming als helpster
leervak K (nuttige handwerken) graag aanneemt en in functie treed per 23
juni.
Verzoek van B&W aan de koningin betreffende de rijksbijdrage art. 45 van de
wet ( tijdige vervulling van vacatures) van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) wegens vacature. Benoemd als hoofd van de
Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum) is Bauke
KOOISTRA te Burum. Brief 20/340B&W, 20/351B&W en 20/84B&W 1903.
Schrijven van de burgemeester van Achtkarspelen over het opmaken van een
verordening herhalingsonderwijs Rottevalle.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten ter geleide van het
Koninklijk Besluit van 17 juli 1902 nr. 74 houdende vaststelling van de
regeling van de jaarsalarissen onderwijzend personeel en de vergoeding en
tegemoetkoming voor huishuur.
Schrijven van de kerkvoogden van Suwâld inhoudende voorstel tot het
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houden van een conferentie over afkoop van de bijdrage ad. f 65 tot het
jaarsalaris van het hoofd van de Openbare Lagere School. Brief 20/254B&W,
20/292B&W, 20/318B&W, 20/378B&W en 20/397B&W.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd aan de Openbare lagere
School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature CUPERIJ, met sollicitatie
van Bauke KOOISTRA te Burum.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd aan de Openbare Lagere
School te Suwâld, vacature VAN DER VIES, met sollicitatie van Klaas
EPEMA te Surhuisterveensterheide.
Verzoek van Hinke DE VRIES te Mûnein om eervol ontslag als onderwijzeres
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Oentsjerk. Ontslag wordt verleend.
Verzoek van de onderwijzeressen van de Openbare Lagere Scholen om
verhoging van hun jaarsalaris door een gratificatie (van f 50 is f 25) wegens
het geven van onderwijs in leervak K (nuttige handwerken). Verzoek wordt
afgewezen, een aantal onderwijzeressen gaan zich wenden tot de
Gedeputeerde Staten. Brief 20/315B&W.
Verzoek van D.B. WIJBENGA, hoofd van de Openbare Lager School te
Eastermar om een helpster leervak K (nuttige handwerken ) aan te mogen
stellen. Hij beveelt zelf Sijbrigje P. TJEPKEMA aan. TJEPKEMA wordt
benoemd tot 1 april 1903.
Verzoek van B&W aan de Koningin om ontheffing te verlenen van de
verplichting tot tijdig vervulling van vacatures onderwijzend personeel scholen
Suwâld, Sumarreheide, Gytsjerk en Earnewâld. brief 20/352B&W,
20/133B&W 1903.
Schrijven van burgemeester inhoudende akte van eedsaflegging van
Johannes FALKEMA, secretaris van de gemeente te Burgum als lid van de
commissie plaatselijk schooltoezicht.
Correspondentie met Achtkarspelen over een conceptverordening
herhalingsonderwijs Rottevalle. Brief 20/307B&W, 20/32B&W 1903,
20/75B&W 1903.
Leerplan voor het herhalingsonderwijs van het hoofd van de Openbare
Lagere School te Oentsjerk en van Hurdegaryp
Rapportage van de commissie van onderzoek over het lesgeven van de
onderwijzers die naar de betrekking van hoofd aan de Openbare Lagere
Scholen te Bergumerheide (Noardburgum), Suwâld, Sumarreheide
solliciteren. Benoemd worden voor Bergumerheide (Noardburgum) Bauke
KOOISTRA te Burum, voor Suwâld Klaas EPEMA te Surhuisterveensterheide
en voor Sumarreheide Hendrik C. HEINER te Leeuwarden. HEINER verzoekt
om zijn benoeming in te trekken i.v.m. zijn benoeming in Hindeloopen. Brief
20/167B, 20/168B.
Lijst met namen van leerlingen die zich voor de herhalingsscholen hebben
opgegeven.
Leerplan 1902 van de hoofden van de Openbare Lagere Scholen te Burgum,
Garyp, Oentsjerk en Sumar.
Verzoek van Daniël POLET te Hurdegaryp om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Hurdegaryp. Ontslag wordt verleend per
1 januari 1903.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Hurdegaryp, vacature D. POLET, met sollicitatie van Jan
BEIMA te Oudemirdum. Hij treedt per 1 februari in functie.
Uittreksels van Gedeputeerde Staten en van de gemeenteraad inhoudende
verhoging gratificatie voor onderwijzeressen die ook lesgeven in leervak K
(nuttige handwerken). Brief 20/45B&W 1903
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken inhoudende antwoord op
schrijven van B&W over de woensdag- namiddagschool m.b.t. de
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44

26 maart 1903

49

28 maart 1903

rijksbijdrage. Brief 20/396B&W.
Rapport van de gemeentearchitect over de toestand van de
onderwijzerwoning te Suwâld
Verzoek van Hendrik C. HEINER te Leeuwarden om ontslag of intrekking
benoeming als hoofd van de Openbare Lagere School te Sumarreheide
wegens zijn benoeming als hoofd aan de Openbare Lagere School te
Hindeloopen. Verzoek wordt ingewilligd, in zijn plaats wordt benoemd
Jogchum LEISTRA te Holwerd. Brief 20/26B&W.
4 Staten betreffende het onderwijs over 1902 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Verzoek van B. VAN DER PLAATS te Ryptsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Ryptsjerk. Ontslag wordt
verleend per 1 april.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum over vervanging van de onderwijzer ZUIDHOFF, die 10 februari voor
de krijgsdienst is opgeroepen, door Harmen VRIESEMA te Burgum. Het
wordt goedgekeurd, VRIESEMA is tijdelijk in functie (9 t/m 28 februari) daarna
R. VAN DER BIJ te Eastermar van 1 maart tot 27 april. Brief 20/66B&W,
20/99B&W.
Opgave herhalingsonderwijs van de uren waarop door ieder van de
verschillende onderwijzers in de onderscheidende vakken en in totaal
onderwijzers is gegeven in 1902.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Ryptsjerk, vacature B. VAN DER PLAATS, met sollicitatie
van Feikje SCHAAFSMA te Feanwâlden.
Verzoek van Jacob DE VRIES te Gytsjerk om eervol ontslag als hoofd van de
Openbare Lagere School te Gytsjerk. Ontslag wordt verleend per 1 juli.
Verslagen van de hoofden van de openbare Lagere Scholen van de toestand
van het lager onderwijs en de schoolbibliotheken alsook van het
herhalingsonderwijs van 1902.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende opgave van het herstelwerk
in de onderwijzerwoning en van het bouwen van een bergplaats, raming van
de kosten f 135. met tekening onderwijzerwoning.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan E. ANNEMA, onderwijzer van de Openbare Lagere School te Hurdegaryp
vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
boekhouder/armvoogd bij het algemeen (burgerlijk) armbestuur te
Hurdegaryp. Brief 20/94B&W.
Schrijven van J.A. ZUIDHOFF te (tijdelijk) Den Haag op brief van 17 maart
over tijdelijke vervanging en uitbetaling van de beloning aan de vervangers.
Hij treedt 27 april weer in functie als onderwijzer aan de Openbare Lagere
School te Burgum. Brief 20/102B&W.
Verzoek van Haijo MOLANUS te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als eerste onderwijzer aan de Openbare Lagere School en als hoofd
van de herhalingsschool te Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt
verleend.
Verzoek van A. REITSMA te Bergumerheide (Noardburgum) om bevorderd te
worden tot eerste onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum). Hij wordt bevorderd. Brief 20/186B&W.
Verzoek van D.B. WIJBENGA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Eastermar om verlenging van de tijdelijke aanstelling van Sijbrigje
TJEPKEMA als helpster leervak K (nuttige handwerken). De aanstelling wordt
verlengd tot 1 juni, later nog eens tot 1 juli.
Opgave van het herhalingsonderwijs betreffende veranderingen van
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11 mei 1903
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25 mei 1903

93

26 mei 1903

95
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onderwijzend personeel. Benoeming van Bauke KOOISTRA tot hoofd van de
herhalingsschool te Bergumerheide (Noardburgum), vacature Haijo
MOLANUS.
Toezending van J. SIJBENGA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Tytsjerk. ter goedkeuring van een nieuw leerplan. Het leerplan wordt
goedgekeurd.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd aan de Openbare Lagere
School te Gytsjerk, vacature J. DE VRIES, met sollicitatie van Jan R.
TEUNISSEN te Stienser Tichelwerk. Hij wordt per 19 mei benoemd.
Verzoeken van T. STEENSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Jistrum, Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld en van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere
School te Mûnein om overplaatsing naar de Openbare Lagere School te
Gytsjerk. Het wordt alle drie afgewezen. Brief 20/160B&W, 20/173B&W.
Schrijven van B&W inhoudende voorstel tot intrekking van het raadsbesluit
van 14 december 1901 nr. 6 en van sub 1c Koninklijk Besluit 17 juli 1902 nr.
74, houdende regeling van het jaarsalaris eerste onderwijzer aan de
Openbare Lagere School Bergumerheide (Noardburgum). Brief 20/118B&W,
20/163B&W.
Verzoek van Lolkje G. WESTRA te Gytsjerk om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk.
Ontslag wordt verleend.
Schrijven van J. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Gytsjerk inhoudende aanbeveling van Thaetske G. WESTRA (bijna 16 jaar)
als helpster leervak K (nuttige handwerken) als vervanging van haar zuster
Lolkje. Ze wordt per 1 mei benoemd.
Verzoek van T. STEENSTRA te Jistrum om eervol ontslag als hoofd van de
Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt verleend per 1 juli.
Verzoek van T. STEENSTRA te Jistrum om eervol ontslag als hoofd van de
herhalingsschool te Jistrum.
Schrijven van A. REITSMA te Bergumerheide (Noardburgum) inhoudende
dankbetuiging voor zijn bevordering tot eerste onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum). Brief 20/186B&W.
Schrijven van K.L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumar inhoudende voorstel tot een gewijzigde regeling schooltijden i.v.m.
ziekte van de onderwijzeres. Voorstel wordt goedgekeurd, de onderwijzeres
treedt 29 juni weer in functie.
Correspondentie betreffende het beroep ingesteld door S.S. VAN DER WAL
en K. KUIKEN, onderwijzeressen, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten
van 26 februari 1903 nr. 78, waarbij is goedgekeurd het raadsbesluit van 23
december 1902 nr. 9 tot verhoging van de jaarsalarissen van de
onderwijzeressen die ook onderwijs gaf in leervak K (nuttige handwerken).
Brief 20/80B, 20/202B&W.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende aanbieding van de
voordracht hoofd van de Openbare Lagere School te Gytsjerk met een
rapport. Benoemd wordt J.R. TEUNISSEN, hij treedt 1 augustus in functie.
Brief 20/208B&W.
Statistiek van volstrekt leerverzuim bij de aanvang van het jaar 1903
(toestand op 15 januari)
Verzoek van Janke KROL te Jistrum om eervol ontslag als onderwijzeres bij
het herhalingsonderwijs te Eastermar. Ontslag wordt verleend. Brief
20/219B&W.
Verzoek van Jan T. VAN BALEN WALTER te Earnewâld om zonder
voordracht te worden aangesteld tot hoofd van de Openbare Lagere School
te Jistrum. Verzoek wordt ingewilligd. Brief 20/214B&W.
Schrijven inhoudende voorstel B&W tot verhoging van het jaarsalaris van het
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137
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8 september 1903

Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Jistrum op grond dat zich geen voldoende geschikte sollicitanten hebben
aangegeven. Het voorstel wordt goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Brief 20/209B&W, 20/223B&W.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide, vacature A. REITSMA, met sollicitatie van
Harmen D. VRIESEMA te Nijeberkoop. Hij wordt benoemd en treedt per 1
augustus in functie.
Bestek wegens het verven van de onderwijzerwoning te Mûnein, begroting f
250. het wordt gegund aan S. TERPSTRA te Gytsjerk voor f 232.50.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Gytsjerk
inhoudende besluit dat per 1 juli de jaarlijkse bijdrage jaarsalaris hoofd van de
Openbare Lagere School te Gytsjerk van f 150 is vervallen.
Sollicitatie van Janke S. BOERSMA te Garyp naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Garyp. Ze
wordt benoemd en treedt per 1 augustus in functie.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende advies over overname door
de gemeente van een bergplaats en enige heesters bij de onderwijzerwoning
te Jistrum eigendom van het afgaande hoofd van de school T. STEENSTRA.
Overname tegen f 35.40.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld, vacature Jan T. VAN BALEN WALTER, met sollicitatie
van Filippus P.J. HANEWALD te Sumar. Brief 20/263B&W.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan
de Koningin van de onderwijzer ZUIDHOFF te Burgum om uitbetaling van zijn
volle jaarsalaris gedurende de tijde dat hij militaire dienstplichten te vervullen
had. Brief 20/139B, 20/345B&W.
Correspondentie betreffende meer uitgebreid onderwijs aan de Openbare
Lagere School te Burgum en berekening van de kosten. (uitbreiding met
Frans, Duits, wiskunde en landbouw).
Opgave veranderingen in lesuren en vakken van onderwijs van- of in het
onderwijzend personeel bij de cursus voor herhalingsonderwijs te Eastermar.
Verzoek van Liebbe A. DE VRIES te Jistrum om eervol ontslag als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt
verleend per 1 oktober.
Verzoek van J.A. KOOISTRA, A.A. SPIJKSTRA en S.A. CASTELEIN te
Suwâld om met Idaarderadeel een overeenkomst aan te gaan over het
schoolgaan van hun kinderen naar de school te Warten. Brief 20/328B&W
Verzoek van Filippus P.J. HANEWALD te Sumar om eervol ontslag als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Sumar. Ontslag is verleend.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Jistrum, vacature DE VRIES, met sollicitatie van Marijke
VALKEMA te Leeuwarden. Ze wordt benoemd en treedt per 1 oktober in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Sumar, vacature Filippus P.J. HANEWALD, met sollicitatie
van Rinze J. VAN DER BIJ te Earnewâld. Hij wordt benoemd en treedt per 1
oktober in functie.
Verzoek van Jacoba H. VAN DER VEEN te Burgum om eervol ontslag als
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Burgum. Ontslag wordt per 1 oktober verleend. Per 1 oktober wordt in haar
plaats benoemd Grietje ZIGTEMA.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Hurdegaryp om
subsidie over 1904 van f 50 overleggende rekening 1902/1903 en begroting
1903/1904.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Burgum om
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subsidie over 1904 van f 50 overleggende rekening 1902/1903 en begroting
1903/1904.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum).
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere School te
Earnewâld vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
boekhouder/armvoogd bij het algemeen (burgerlijk) armbestuur te Earnewâld.
Brief 20/332B&W.
Correspondentie betreffende het gezamenlijk toelaten van kinderen uit de
gemeente op de Openbare Lagere School te Warten. Brief 20/329B&W,
20/365B&W, 20/380B&W, 20/451B&W.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Jistrum.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Hurdegaryp.
Verzoek van J. TEUNISSEN te Gytsjerk om de Openbare Lagere School te
Gytsjerk af te staan voor zangoefeningen. Dit wordt toegestaan met
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Brief 20/427B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan J. TEUNISSEN, hoofd van de Openbare Lagere School te Gytsjerk
vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
boekhouder/armvoogd bij het algemeen (burgerlijk) armbestuur te Gytsjerk.
Brief 20/372B&W.
Verzoek van Vereniging Dorpsbelangen Bergum om de Openbare Lagere
School te Burgum af te staan voor het geven van een tekencursus. Dit wordt
toegestaan met goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Brief 20/427B&W.
Verzoek van het bestuur landbouw, afdeling Tytsjerksteradiel om de
Openbare Lagere School te Gytsjerk in de wintermaanden af te staan voor
het geven van landbouwkunde. Dit wordt toegestaan met goedkeuring van
Gedeputeerde Staten. Brief 20/381B&W.
Verslagen van het herhalingsonderwijs cursus 1902/1903 voor meisjes.
Staten van het materieel voor de statistiek van het lager onderwijs 1903.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere School te
Earnewâld vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van koster
en organist bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Earnewâld. Brief
20/440B&W.
Opgave van de leerlingen die zich hebben aangemeld voor cursus uitgebreid
openbaar lager onderwijs.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende regeling van de schooluren, benoemen van de
onderwijzers (L. DE BOER, D. OOSTERKAMP en D.R. DOUMA) en
kosteloos toegelaten leermiddelen voor cursus uitgebreid openbaar lager
onderwijs met als extra vakken Duits, Frans en wiskunde. Brief 20/251B,
20/467B&W.
Schrijven van de commissie tot wering schoolverzuim inhoudende
aanbeveling voor benoeming als lid van de commissie. A. REITSMA en G.
KAMPHORST worden benoemd. Brief 20/452B&W, 20/454B&W.
Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende antwoord op schrijven van
24 september 1903 betreffende uitbetaling jaarsalaris aan J.A. ZUIDHOFF,
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Burgum gedurende de tijd in
militaire dienst doorgebracht. Brief 20/345B&W 1903, 20/66B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Jistrum vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
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armvoogd/boekhouder bij het algemeen (burgerlijk) armbestuur te Jistrum.
Brief 20/26B&W.
Mededeling van Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld over een gewijzigde regeling in de lesuren. De regeling
wordt goedgekeurd door de districtsschoolopziener.
4 Staten betreffende het onderwijs over 1903 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Jaarverslagen van het onderwijs en schoolbibliotheken en verzoek om de
subsidie voor de bibliotheken te verhogen van f 250 naar f 300.
Verzoek van Janke HEIDEMA te Earnewâld om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk.
Ontslag is verleend per 1 april.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Earnewâld 1904.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende voorstel
om de gemeenschappelijke regeling bedoeld bij raadsbesluit van 28
december 1903 te wijzigen en te bepalen op 5 jaar of voor onbepaalde tijd
met een opzeggingstermijn van 1 à 2 jaar (kinderen naar de school te Warten
toe te laten). Brief 20/124B&W. Zie ook nr. 144 van 1903.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Jan RIEMERSMA, onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Gytsjerk vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van organist
en aantekenaar en bewaarder van het register van de begravende op de
begraafplaats van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Gytsjerk. Brief
20/97B&W.
Sollicitatie van Korneliske G. SIKMA te Aldtsjerk naar de betrekking van
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Aldtsjerk. Zij wordt benoemd per 1 april.
Verslagen van het herhalingsonderwijs van de cursus voor jongens
1903/1904.
Uittreksel inhoudende vergunningen als gevolg van art. 13 van de
leerplichtwet over de maanden januari, februari en maart.
Uittreksel inhoudende vergunningen als gevolg van art. 13 van de
leerplichtwet over de maanden januari, februari en maart.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Oentsjerk, vacature KLAVER, met sollicitatie van Jochum
SCHAAFSMA te Feanwâlden. Hij wordt per 1 juli benoemd.
Verzoek van Sjoukje WITTEVEEN te Eastermar om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Eastermar. Ontslag wordt verleend per 1 juli.
Verzoek van Atte G. REITSMA te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt verleend per 1 augustus.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Eastermar, vacature
Sjoukje WITTEVEEN, met sollicitatie van Sjoukje VAN KOTEN te Eastermar.
Zij treedt per 1 augustus in functie.
Uittreksel inhoudende vergunningen als gevolg van art. 13 van de
leerplichtwet over de maanden april, mei en juni.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer met verplichte
hoofdakte aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum), vacature A.G. REITSMA, met sollicitatie van Justus BUMA te
Oudehaske. Hij wordt ook benoemd.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Mûnein.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Sumarreheide.
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Correspondentie betreffende het herhalingsonderwijs: aantal leerlingen,
benoemingen. Brief 20/245B, 20/364B&W, 20/387B&W

7 oktober 1904

Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk
inhoudende antwoord op de brief van B&W betreffende het huren van de
school en de onderwijzerwoning. Brief 20/347B&W.
Uittreksel inhoudende vergunningen als gevolg van art. 13 van de
leerplichtwet over de maanden juli, augustus en september.
Schrijven van het onderwijzersgezelschap afdeling Burgum inhoudende
advies (ongunstig) over de invoering van een schoolboekje uitgegeven bij J.
LAVERMAN te Drachten en van het onderwijzersgezelschap Trijnwouden.
Het schoolboekje is een boekje (rapport).
Staat D betreffende rijksbijdrage lager onderwijs over 1903. Brief
20/320B&W.
Verzoek van Jogchum LEISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide om toe te staan dat een begrafenisplechtigheid (van wed.
Gerrit H. BOS) wordt gehouden in de Openbare Lagere School. Brief
20/246B.
Verslagen van het herhalingsonderwijs van de cursus voor meisjes
1903/1904.
Staten van het materieel voor de statistiek van het lager onderwijs 1904.
Schrijven van H.H. EVERS dat hij de benoeming tot lid van de commissie
plaatselijk schooltoezicht aanneemt. Brief 20/448B&W.
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4 Staten betreffende het onderwijs over 1904 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
3 Staten toegezonden door Dr. J.W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, model 1
Koninklijk Besluit 13 november 1900 nr. 25 betreffende huisonderwijs.
Verzoek van G.E.M. HOEKSTRA te Hurdegaryp om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Hurdegaryp. Ontslag wordt verleend per 1 april.
Sollicitatie van Akke T. CARELSE te Hurdegaryp naar de betrekking van
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Hurdegaryp, vacature G.E.M. HOEKSTRA. Ze wordt bevorderd tot
eerste helpster.
Jaarverslagen van het onderwijs en schoolbibliotheken.
Verslagen van het herhalingsonderwijs van de cursus voor jongens
1904/1905.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan Klaas EPEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Suwâld
vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
armvoogd/boekhouder bij het burgerlijk armbestuur te Suwâld. Brief
20/101B&W.
Verzoek van Aukje DE BOER te Burgum om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Ontslag wordt verleend per 1 mei.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van helpster leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum, met sollicitatie van
Janke VAN DER WAL te Burgum. Zij wordt benoemd per 1 mei.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van helpster leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Hurdegaryp, met sollicitatie
van Pietje A. DIJK te Hurdegaryp. Zij wordt benoemd per 1 mei.
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Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende vrijstelling
art. 45 vierde lid van de wet openbaar onderwijs betreffende de school te
Bergumerheide (Noardburgum), voor onderwijzer met verplichte hoofdakte 1
augustus – 31 december 1904. Brief 20/20B&W.
Uittreksel inhoudende vergunningen als gevolg van art. 13 van de
leerplichtwet over de maanden januari, februari en maart, april t/m juli en
augustus t/m oktober.
Verzoek van Trijntje BLEEKER-VAN DER LEEST te Wyns om eervol ontslag
als onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Wyns met ingang van 1 juli. Ontslag wordt per 1 augustus verleend.
Sollicitatie van Grietje FABER-CUPERIJ te Wyns naar de betrekking van
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Wyns. Ze wordt benoemd per 1 augustus.
Lijst van de leerlingen die zich hebben aangemeld voor de nieuwe cursus
voor Uitgebreid Lager Onderwijs te Burgum.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende een klacht over de onderwijzeres Klaaske KUIKEN.
Schrijven van F. COP, onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te
Sumar inhoudende een klacht over het hoofd van de Openbare Lagere
School, K.L. DE VRIES, te Sumar (over het verschijnen bij de
schoolfeestcommissie). Met antwoord van K.L. DE VRIES.
Verzoek van Klaaske KUIKEN te Burgum om eervol ontslag als onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt verleend per 1
november.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature Klaaske KUIKEN, met sollicitatie van
Beertje KETELAAR te Burgum. Ze wordt per 1 januari benoemd.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Earnewâld.
Verzoek van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum, en anderen om verhoging van de jaarsalarissen onderwijzers i.v.m.
de “wed.n - wet voor onderwijzers 1905”.
Schrijven van de schoolopziener arr. Burgum inhoudende machtiging in
gevolge van art. 45 van de lageronderwijswet aan de onderwijzer Filippus
P.J. HANEWALD te Earnewâld ten dienste van het herhalingsonderwijs te
geven in gezondheidsleer, bodemkennis, rechtspleging, handel en verkeer.
Verslagen van het herhalingsonderwijs van de cursus voor meisjes
1904/1905.
Verzoek van G.H. VAN DER VEEN te Jistrum om eervol ontslag als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt
verleend per 1 december.
Schrijven van Bauke KOOISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) inhoudende wijziging leerplan en verzoek om
2 lampen.
Verzoek van de Bond van Nederlandse Onderwijzers afd. Tytsjerksteradiel
om de eervol ontslagen onderwijzeres Klaaske KUIKEN te Burgum wegens
ziekte tot 1 januari haar salaris uit te keren. Klaaske KUIKEN krijgt een
tegemoetkoming van f 50.
Schrijven van het Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare
Lagere School te Jistrum om als tijdelijk onderwijzer aan te stellen Lieuwe
BOSKMA, nu tijdelijk hoofd van de school te Kollumerpomp. Voorstel wordt
aangenomen.
Staten van het materieel voor de statistiek van het lager onderwijs en
herhalingsonderwijs 1905.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Jistrum, vacature G.H. VAN DER VEEN, met sollicitatie van
Lieuwe DE VRIES te Harkema Opeinde. Hij treedt per 1 april in functie.

241

32

1906
januari 1906

40

10 januari 1906

64

januari 1906

65

januari 1906

70

11 januari 1906

73

januari 1906

77

18 januari 1906

150

4 februari 1906

153,
383
211,
236,
436,
529,
619
223

januari 1906

286

5 maart 1906

326,
331,
357,
408,
425,
462
335

maart, april 1906

340

17 maart 1906

361,
399,
422

24 maart 1906

februari t/m mei
1906

februari 1906

maart 1906

Berekening, gemaakt n.a.v. een verzoek van het onderwijzersgezelschap
Burgum om bijdrage uit de gemeentekas, in de door onderwijzers te storten
pensioenbijdragen (wed.n en wezen). Zie ook nr. 991 1905.
Dankbetuiging van G. KUIKEN te Dronrijp voor de aan de ontslagen
onderwijzeres Klaaske KUIKEN, zijn dochter, verleende gratificatie.
Verzoek van Anne ROUKEMA te Wytfean om eervol ontslag als hoofd van de
Openbare Lagere School te Wytfean, liefst niet later dan 1 mei. (Hij heeft 40
jaar lesgegeven aan de school).
Verzoek van Anna M. ROUKEMA-BARTELS te Wytfean om eervol ontslag
als onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Wytfean.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit verordening tot
aanvulling van de verordening betreffende de jaarsalarissen van het
onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen. Het raadsbesluit is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
4 Staten betreffende het onderwijs over 1905 van de openbare lagere
scholen en de herhaling- en bewaarscholen (onderwijzend personeel).
Schrijven van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Jistrum inhoudende advies over de sollicitanten voor onderwijzer
aan de school, vacature G.H. VAN DER VEEN.
Verzoek van Pieter ALGRA te Ureterp om afgifte van het bewijs art. 51 let. C
van de onderwijswet ten einde onderwijs te kunnen geven als onderwijzer
aan de Bijzondere School te Feanwâldsterwâl. Bewijs wordt afgegeven en hij
is benoemd.
Schrijven van Gedeputeerde Staten over het aanbrengen van wijziging i.v.m.
de wijziging van art. 26 lageronderwijswet. (tegemoetkoming huishuur)
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Wytfean, vacature Anne ROUKEMA. Met rapportage over o.a. F.
REINDERSMA te Woudrichem en J.A. ZUIDHOFF te Burgum. Met sollicitatie
van J.A. ZUIDHOFF. ZUIDHOFF wordt benoemd en treedt per 1 juli in
functie. Brief 20/99B&W, 20/180B&W, 20/181B&W, 20/186B&W, 20/212B&W
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht over de verslagen
schoolbibliotheken.
Schrijven van de districtsschoolopziener over vermeerdering van
onderwijzend personeel aan de scholen te Wyns en Sumarreheide. Brief
20/109B&W, 20/146B&W.
Verzoek van J. KNOPPERS te Amsterdam om inlichtingen over het niet
gevraagd verleend eervol ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere
School te Aldtsjerk aan zijn dochter Jannetje KNOPPERS, met verzoek van
de dochter dat als B&W haar voordragen voor een betrekking dat dit niet
Sumarreheide moet zijn. Ze wordt benoemd aan de Openbare Lagere School
te Wyns per 1 mei. Brief 20/105B&W, 20/131B&W
Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende opgave van het bedrag van
de rijksbijdragen 1905 bijzondere scholen.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk, vacature wegens
opheffing van de betrekking van onderwijzeres. Benoemd wordt Andrieske
FEENSTRA te Mûnein met ingang van 1 juni.
Lijsten van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de
Openbare Lagere School te Wyns en te Sumarreheide. Per 1 mei is Jannetje
KNOPPERS, tijdelijk, te Amsterdam benoemd tot onderwijzeres aan de
Openbare Lagere School te Wyns en Houkje VAN DER VEEN te Burgum
benoemd tot onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Sumarreheide
Brief 20/146B&W.
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Kennisgeving van het overlijden van Klaaske KUIKEN te Dronrijp, vroeger
onderwijzeres te Burgum.
Verslagen van het herhalingsonderwijs van de cursus voor jongens
1905/1906.
Rapport van de commissie plaatselijk schooltoezicht over een nieuwe
regeling van het herhalingsonderwijs voor meisjes onder overlegging van de
adviezen van de hoofden van die scholen.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht over gebrek aan ruimte
in de school te Sumar, i.v.m. te veel kinderen. De kinderen te Garyp zouden
naar de school te Garyp en/of Burgum kunnen gaan. Brief 20/331B&W.
Verzoek van Jannetje KNOPPERS te Amsterdam om inlichtingen over haar
benoeming tot onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Wyns. Haar
verlof wordt verlengd tot 1 juni.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit van
goedkeuring van het raadsbesluit van 8 maart nr. 10, betreffende voor leervak
K (nuttige handwerken) een onderwijzeres te nemen die in bezit is van een
speciale akte voor leervak K (nuttige handwerken).
Verzoek van R. STUIT te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer aan de
Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt verleend per 1 juni.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit betreffende jaarsalaris
hoofd van de Openbare Lagere school te Wytfean. Besluit wordt
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Verzoek van J.A. ZUIDHOFF te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 1 juli
verleend.
Lijst van sollicitanten naar 2 betrekkingen van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacatures ZUIDHOFF en STUIT, met sollicitatie
van Harmen VRIESEMA te Bergumerheide (Noardburgum) en Jochum
SCHAAFSMA te Oentsjerk. Zij worden ook benoemd.
Sollicitatie van Roelofke VAN KOTEN te Eastermar naar de betrekking van
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Wytfean. Zij treedt per 1 juli in functie en word ontslagen als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Sumarreheide.
Proces-verbaal van de beëdiging van Pieter G. BONTEKOE te Hurdegaryp
tot lid van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat bij Koninklijk Besluit van 26 mei een pensioen ten laste van
de staat is verleend aan A. ROUKEMA, eervol ontslagen hoofd van de
Openbare Lagere School te Wytfean, van f 734 ingaande per 1 mei 1906.
Opgaaf van het aantal leerlingen voor de cursus Frans, Hoogduits en
wiskunde verbonden aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende voorstel tot definitieve uitbreiding van het aantal vakken
van onderwijs aan de Openbare Lagere School te Burgum.
Verzoek van Harmen VRIESEMA te Bergumerheide (Noardburgum) om
eervol ontslag als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt verleend.
Uittreksel inhoudende vergunningen als gevolg van art. 13 van de
leerplichtwet over de maanden april, mei en juni.
Verzoek van J. SCHAAFSMA te Oentsjerk om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Oentsjerk. Ontslag wordt verleend.
Lijsten van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature VRIESEMA en te
Oentsjerk, vacature SCHAAFSMA. Met sollicitaties van Hijltje W.
STEEGSTRA te Deventer en IJnte VISSER te Terwispel. Per 21 augustus is
STEEGSTRA benoemd tot onderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum) en
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VISSER benoemd tot onderwijzer te Oentsjerk.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Wytfean. Het wordt
goedgekeurd.
Verzoek van de districtsschoolopziener om inlichtingen over het raadsbesluit
van 11 augustus betreffende continuatie van de cursus Uitgebreid Lager
Onderwijs te Burgum. Brief 20/347B&W.
Opgaaf van het aantal schoolgaande kinderen op 1 september 1906 van: a.
beneden 6 jaar en b. 6 jaar en daarboven.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Suwâld. Het wordt
goedgekeurd.
Schrijven van het bestuur Coöperatie Voorschot en Spaarbank “Trijnwouden”
inhoudende antwoord op de brief van 13 september betreffende een verzoek
van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te Mûnein.
Benoeming tot secretarisboekhouder van de bank. Brief 20/197B.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Burgum om
subsidie over 1907 van f 100 overleggende rekening 1905/1906 en begroting
1906/1907.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat bij Koninklijk Besluit van 3 september te rekenen vanaf 1 april
1906 aan J. KNOPPERS, eervol ontslagen onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Aldtsjerk een wachtgeld is toegekend van f 500 per jaar.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Hurdegaryp om
subsidie over 1907 van f 50 overleggende rekening 1905/1906 en begroting
1906/1907.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om
voor goed aan te zien dat de bestaande regeling tot 1 januari 1910 blijft
gecontinueerd maar voor 1 oktober 1909 een besluit tot definitieve regeling
wordt verwacht (cursus Uitgebreide Lager Onderwijs)
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
aan G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te Mûnein
vrijstelling is verleend om waar te nemen de betrekking van
kassierboekhouder van de coöperatie Spaar- en Voorschotbank
“Trijnwouden” gevestigd te Oentsjerk.
Uittreksel inhoudende vergunningen als gevolg van art. 13 van de
leerplichtwet over de maanden juli, augustus en september.
Verzoek van de Bond Nederlandse Onderwijzers afdeling Tytsjerksteradiel tot
herziening van de jaarsalarissen van de onderwijzers.
Schrijven van K.L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumar inhoudende bezwaren tegen de regeling bedoeld bij besluit van 4
oktober 1906 nr. 12. (Er zijn te veel kinderen voor de school, er gaan
kinderen naar andere scholen maar niet genoeg).
Verslagen van het herhalingsonderwijs van de cursus voor meisjes
1905/1906.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende aanneming
voor kennisgeving het raadsbesluit van 20 oktober nr. 14, houdende wijziging
en opnieuw vaststellen van de verordening tot regeling van het
herhalingsonderwijs. Brief 20/318B&W.
Verzoek van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te Mûnein
om goedkeuring van een voorstel tot wijziging in de regeling van de
schooltijden. Het voorstel wordt goedgekeurd.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Sumarreheide. Het wordt
goedgekeurd.
Leerplannen van het herhalingsonderwijs.
Verzoek van R.J. VAN DER BIJ te Sumar om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Sumar. Ontslag wordt verleend.
Schrijven van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
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School te Jistrum inhoudende bezwaren tegen het houden van
herhalingsonderwijs op de woensdagnamiddag.
Staten van het materieel voor de statistiek Lager Onderwijs 1906.
Opgaven van de personen die zich hebben aangegeven voor
herhalingsonderwijs op 1 november 1906.
Verzoek van J. MULDER, hoofd van de herhalingsschool te Garyp om
inlichtingen over het al of niet toelaten van Pieter P. ELZINGA, verversknecht
en 16 jaar, na het vastgestelde tijdstip. Brief 20/458B&W.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
lagere School te Sumar, vacature VAN DER BIJ, met sollicitatie van S.
DIJKSTRA te Hurdegaryp. Hij wordt benoemd en treedt per 4 maart 1907 in
functie.
Mededeling van Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld dat alsnog zijn toegelaten tot het herhalingsonderwijs:
Gerben H. en Wiemer H. HOEKSTRA en Bouke, Pieter en Sijte VAN
KEIMPEMA (Johanneszoon).
Verzoek van Foekje SCHAAFSMA te Gytsjerk om in overeenstemming met
art. 44 wet lager onderwijs 2 geneeskundigen te benoemen om haar te
onderzoeken, ter verlangen van de verklaring voor pensioen. Brief 20/5B
1907.
Schrijven van Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere
school te Earnewâld inhoudende antwoord op de brief betreffende toelating
tot het herhalingsonderwijs. Brief 20/252B&W, 20/23B&W 1907. Zie nr. 1282.
Jaarverslag tekencursus.
Verzamelstaat van verzoeken om toelating op andere scholen dan die van de
woonplaats.
Staten model A, B, C en D betreffende bewaarscholen en lager onderwijs.
Verzamelstaat van stukken betreffende de Openbare Lagere School te
Rottevalle. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende grondslag pensioensbijdragen.
Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende de vacature hoofd van de Openbare
Lagere School te Wyns wegens overlijden van F.R. EELKEMA.
Verzoek van de arrondissementsschoolopziener om inlichtingen over de
vervulling van de vacature en over tijdelijke waarneming. Brief 20/66B&W.
Schrijven van Ds. EVERS, voorzitter van de commissie plaatselijk
schooltoezicht te Aldtsjerk over een tijdelijke waarneming door J.
UITTERDIJK, rustend onderwijzer.
Schrijven van de burgemeester aan de wethouder VAN DER MEER met
antwoord over tijdelijk waarneming. Brief 20/93B&W.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Wyns, vacature EELKEMA, met sollicitatie van Remmelt NIEBOER
te Winterswijk.
Schrijven van de arrondissementsschoolopziener inhoudende antwoord op de
brief betreffende tijdelijke waarneming van J. UITTERDIJK als hoofd van de
Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Brief 20/93B&W, 20/111B&W.
Schrijven van de arrondissementsschoolopziener inhoudende goedkeuring
van de tijdelijke waarneming door G. DIJKSTRA als hoofd van de Openbare
lagere School te Aldtsjerk.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende adviezen over de
sollicitanten voor hoofd van de Openbare Lagere School te Wyns.
Rapport van de commissie over de sollicitanten.
Schrijven van G. DIJKSTRA te Leeuwarden dat hij de inventaris enz. heeft
overgedragen aan Remmelt NIEBOER en verzoek mandaat als tijdelijk hoofd
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van 4 maart tot 25 juli.
Verzamelstaat van stukken betreffende verzoeken om ontslag.
Verzoek van Foekje SCHAAFSMA te Gytsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Met verzoek van
de minister van Binnenlandse Zaken om inlichtingen over haar gesteldheid.
SCHAAFSMA krijgt per 1 mei ontslag. Brief 20/100B&W, 20/103B&W.
Verzoek van H.W. STEEGSTRA te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag per 1 januari 1908.
Verzoek van Akke T. CARELSE te Hurdegaryp om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp. Ontslag wordt verleend per 16 april.
Mededeling van A.J. HAARSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Ryptsjerk dat Aaltje BURUMA, helpster leervak K (nuttige handwerken)
verzocht heeft om ontslag i.v.m. haar huwelijk.
Akte van beëdiging van Carel F. TRIP, ontvanger registratie, te Hurdegaryp
tot lid van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Verzoek van de arrondissementsschoolopziener om inlichtingen over de
verschillen in lijsten model A en C. Brief 20/119B&W.
Schrijven van J. KNOPPERS te Amsterdam, onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Wyns, inhoudende antwoord op de brief van 21 februari dat
zij 5 maart haar functie weer zal aanvaarden.
Verzamelstaat van stukken betreffende de jaarsalarissen van de
onderwijzers. Zie ook 20/88 1901.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende advies
over de verzoeken volgnummer 25/1 en 25/2.
Verzoeken van de departementen “Bergum”en “Hardegarijp”van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen houdende betuiging van adhesie aan
het verzoek volgnummer 25/1.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit tot
afwijzing verzoek afdeling “Tietjerksteradeel” van de bond van Nederlandse
onderwijzers, om een billijke vergoeding tot te kennen aan de
onderwijzeressen, die onderwijs geven in leervak K (nuttige handwerken) en
dat in ieder geval de tot nu toe genoten f 25 blijft.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit waarin een nieuwe
regeling van jaarsalarissen is vastgesteld voor de onderwijzers en
onderwijzeressen. Besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Verslagen over de toestand van het onderwijs en van de schoolbibliotheken
1906.
Verzamelstaat van verslagen van het herhalingsonderwijs van 1 november
1906 tot 1 april 1907. Met de verslagen.
Verzamelstaat van stukken betreffende benoeming onderwijzend personeel.
Sollicitatie van Wiepkje BRAAKSMA te Burgum naar de betrekking van
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp. Met advies van het hoofd van de school en van de
damescommissie. Ze is per 16 mei benoemd.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Gytsjerk, vacature F. SCHAAFSMA. Met sollicitatie van
Berendina T. PLOEGSMA te Burgum. Ze wordt benoemd en treedt 1 juli in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature STEEGSTRA.
Met sollicitatie van Gerrit DE VRIES te Wirdum. Hij wordt benoemd en treedt
per 1 april 1908 in functie.
Verzamelstaat van verzoeken om aanvulling van de boekenlijst. Er is geen
verzoek bewaard gebleven.
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Mededeling van de commissie plaatselijk schooltoezicht van in het
huishoudelijk reglement aangebrachte wijzigingen.
Akte van beëdiging van Wijtze VAN DER MEER, notaris, te Burgum tot lid
van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Verzoek van de secretaris van de pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren
om mee te delen wanneer Foekje SCHAAFSMA in 1897 in functie is getreden
als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Ze is 1
oktober 1897 in functie getreden.
Verzamelstaat van stukken betreffende aanwijzing tijdelijke onderwijzers.
Verzamelstaat van stukken betreffende eervol ontslag aan Hendrik MEIJER
als hoofd van de Openbare Lagere School te Aldtsjerk en van de vervulling
van de vacature.
Verzoek van Hendrik MEIJER te Aldtsjerk om, per 1 november, eervol ontslag
als hoofd van de Openbare Lagere School te Aldtsjerk.
Verzoek van K. EPEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Suwâld
om overplaatsing naar de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Brief
20/301B&W.
Verzoek van Jogchum LEISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide om overplaatsing naar de Openbare Lagere School te
Aldtsjerk. Brief 20/301B&W.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende advies op
de verzoeken van volgnummer 2 en 3.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
school te Aldtsjerk, vacature MEIJER. Met sollicitatie van Goossen KOITER
te Engwierum.
Mededeling van de commissie plaatselijk schooltoezicht dat EVERS te
Aldtsjerk is aangewezen voor bezoek aan de scholen. Brief 20/314B&W.
Mededeling van de districtsschoolopziener welke personen moeten worden
opgeroepen voor het tweede gedeelte van het onderzoek. Brief 20/344B&W,
20/380B&W.
Schrijven van de districtsschoolopziener houdende toezending van de
voordracht.
Rapport van de raadscommissie over het bezoek in de scholen van de 4
onderwijzers op de voordracht.
Schrijven van Goossen KOITER te Engwierum houdende aanneming
benoeming tot hoofd van de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Hij treedt
per 1 februari 1908 in functie.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad op verzoek
aan de minister van Binnenlandse zaken van Hendrik MEIJER, hoofd van de
Openbare Lagere School te Aldtsjerk, om pensioen op grond van 40
dienstjaren en het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Aanwezig brief van de
Commissaris der Koningin om inlichtingen over tot wanneer MEIJER zijn
salaris uitbetaald krijgt. Brief 20/308B&W, 20/374B&W.
Leerplan, lesrooster en boekenlijst van de Openbare Lagere School te Wyns.
Eén van de stukken is een schriftje.
Verzoek van Remmelt NIEBOER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wyns om inlichtingen hoe te handelen met een meisje, Roelofje DE HAAN,
dat het handwerkonderwijs verzuimt. Antwoord staat op het stuk.
Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsonderwijs 1907/1908. ook
van de nummers 68, 71, 74, 76, 77, 81.
Verzoek van Jogchum LEISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide om de school open te stellen voor herhalingsonderwijs.
Verzoek van L. DE BOER te Burgum om de school open te stellen voor
herhalingsonderwijs.
Verzoek van de afdeling “Tietjerksteradeel” van de bond van Nederlandse
onderwijzers, om voor herhalingsonderwijs aan te wijzen de onderwijzers in
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Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende bedenkingen tegen
de staat B betreffende de rijksbijdrage onderwijs art. 48 van de lagere
onderwijswet over 1906. Brief 20/316B&W, 20/363B&W.
Leerplan voor de herhalingsschool te Wyns 1907/1908.
Akte van beëdiging van Willem TEN HOOPEN, rijksveearts te Hurdegaryp tot
lid van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Leerplan voor de herhalingsschool te Sumarreheide 1907/1908.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende goedkeuring
benoemingen van het onderwijzend personeel herhalingsonderwijs
1907/1908. Brief 20/362B&W.
Schrijven van A. KUIPERS te Sumar inhoudende klachten tegen K.L. DE
VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te Sumar, over mishandeling
van zijn zoon. Brief 20/291B.
Correspondentie betreffende wijziging verordening herhalingsonderwijs. Brief
20/405B&W.
Verzoek van de afdeling “Tietjerksteradeel” van de bond van Nederlandse
onderwijzers om de vrije dinsdagmiddag bij het leerplan ook te mogen
gebruiken voor vergaderingen van de bondsafdeling. Brief 20/454B&W.
Verzoek van R.J. DE BOER c.s. te Earnewâld om de onderwijzer D. DOUMA
over te plaatsen en een onderwijzeres te benoemen, die ook onderwijs kan
geven in leervak K (nuttige handwerken), aan de Openbare Lagere School te
Earnewâld.
Rapport van A.J. HAARSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Ryptsjerk over de klacht van R. WIJMENGA betreffende de behandeling van
zijn zoontje Gerrit (zit naast een meisje dat idioot is). Brief 20/300B.
Opgave betreffende de op 1 januari 1908 in het bevolkingsregister
ingeschreven schippers enz. die met hun gezinnen woonplaats hebben in een
vaartuig.
Rapport van Bauke KOOISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) over tegen onderwijzer BUMA ingediende
klachten. Veel ouders te Bergumerheide hebben het vertrouwen in de
onderwijzer verloren. Brief 20/303B, 20/310B.
Stukken betreffende de statistiek lager onderwijs 1908 naar de stand op 15
januari 1908.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van helpster leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Ryptsjerk, vacature A.
BURUMA. Met sollicitatie van Fokeltje J. ZUIDERVELD te Ryptsjerk. Ze
wordt benoemd en treedt 1 februari in functie.
Verslag van de tekenschool te Burgum over 1907.
Verzoek van P.R. VAN KOTEN te Eastermar om een lokaal van de Openbare
Lagere School te mogen gebruiken voor zangoefeningen van het
mannenkoor.
Staten model A, B, C en D betreffende lager onderwijs en bewaarscholen.
Schrijven van F.S. MOOK, waarnemend hoofd van de Openbare Lagere
School te Aldtsjerk inhoudende regeling van de schooltijden van 15 januari tot
1 februari.
Verzoek van het Nederlands Onderwijzers Genootschap afdeling Burgum om
een tweede leerkracht te benoemen voor de Openbare Lagere School te
Suwâld. Met ondersteuning van het hoofd van de school, K. EPEMA en
ouders.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende het
Koninklijk Besluit dat het verzoek van F. SCHAAFSMA, vroegere
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk om een pensioen
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is afgewezen.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende advies
over een benoeming van Jacobje WIELENGA te Sumarreheide tot
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) bij het herhalingsonderwijs te
Earnewâld.
Verslagen onderwijs en schoolbibliotheken 1907.
Verslagen over het herhalingsonderwijs 1907/1908.
Schrijven van Goossen KOITER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Aldtsjerk inhoudende dankbetuiging voor de leermiddelen en voorstel
wijziging van schooltijden. Brief 20/162B&W.
Verzoek van Sietske WESTERHOF-TIEMERSMA te Suwâld om eervol
ontslag als onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare
Lagere School te Suwâld. Ontslag wordt per 1 mei verleend.
Verzoek van L. DE BOER te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 1 juli verleend.
Verzoek van Harmen VRIESEMA te Burgum om benoemd te worden tot
eerste onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Burgum en voor
Franse taal aan de cursus Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) te Burgum.
Voor de cursus Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) wordt hij per 1 juni
benoemd.
Leerplan van de Openbare Lagere School te Aldtsjerk.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature L. DE BOER. Met sollicitatie van Sijtze
SIETSMA te Friens. Hij wordt per 1 juni benoemd.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Suwâld. Met sollicitatie van Taetske MEIJER te
Leeuwarden. Zij wordt ook benoemd.
Verzoek van Marijke VALKEMA te Leeuwarden om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt per
1 juli verleend.
Verzoek van het bestuur van de Vereniging “Ambachtsschool voor Drachten
e.o.” om een subsidie uit de gemeentekas, als minimum f 40 per jaar voor
iedere leerling uit deze gemeente. Brief 20/208B&W, 20/385B&W.
Verzoek van J. KNOPPERS, onderwijzeres aan de Openbare Lagere School
te Wyns om geneeskundigen aan te wijzen voor onderzoek haar ziels- en
lichaamsgebreken i.v.m. een aanvraag om pensioen. Verzoek om pensioen
wordt door de minster van Binnenlandse Zaken afgewezen. Brief
20/313B&W, 20/360B&W, 20/129B.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Jistrum, vacature Marijke VALKEMA. Met sollicitatie van
Geertje ESKENS te Buitenpost. Zij wordt benoemd en treedt per 1 juli in
functie.
Verzoek van Jochum SCHAAFSMA te Burgum om eervol ontslag als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 1
september verleend.
Verzoek van de gecommitteerden (volmachtigen) van de dwarsvaart te
Wytfean maatregelen te willen nemen over het verplichtstellen van het
overleggen van de battings in het schoolpad. Brief 20/244B&W.
Verzoek van J. TEUNISSEN, hoofd van de Openbare Lagere School te
Gytsjerk om een pomp en een bord met ezel voor de school.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature J. SCHAAFSMA. Met sollicitatie van
Ruurd DE GROOT te Friens. Hij wordt per 1 september benoemd.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen tegen de op 25 maart 1908 vastgestelde verordening regelende
de jaarsalarissen van de onderwijzers. Brief 20/371B&W, 20/406B&W.
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Vervolg 20/17/1909.
Verzoek van de commissie plaatselijk schooltoezicht om in de leerplannen
onderwijs op te nemen tot het geven van een kwartier pauze zowel ’s
morgens als ’s middags.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende
aanbeveling tot benoeming van Jhr. Hobbe VAN BAERDT VAN SMINIA,
grondbezitter te Aldtsjerk tot lid van de commissie. Hij neemt de benoeming
aan en wordt 1 september beëdigd.
Verzoek van Justus BUMA te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Verzoek van J. BEIMA te Hurdegaryp om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Hurdegaryp. Ontslag wordt per 1 oktober
verleend.
Verzoek van Jannetje KNOPPERS te Wyns om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Wyns. Ontslag wordt per
16 oktober verleend.
Verzoek van Sjoukje VAN KOTEN te Eastermar om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Eastermar. Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Verzoek van Wiepkje BRAAKSMA te Burgum om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp. Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Schrijven van A. SONNEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp inhoudende antwoord op schrijven van 19 augustus over al of
niet vervullen van de ontstane vacature van onderwijzer, BEIMA. Brief
20/168B.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Burgum om
subsidie van f 100 overleggende rekening 1907/1908 en begroting
1908/1909.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Wyns, vacature J. KNOPPERS. Met sollicitatie van Geeske
M. BUIS te Tersoal. Zij wordt ook benoemd en treedt per 1 januari 1909 in
functie. Brief 20/338B&W.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van helpster leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Hurdegaryp, vacature
Wiepkje BRAAKSMA. Met sollicitatie van Wilhelmina ZIJLSTRA te
Hurdegaryp. Zij wordt per 1 oktober benoemd.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Hurdegaryp om
subsidie van f 50 overleggende rekening 1907 en begroting 1909.
Verzoek van Jacoba H. VAN DER VEEN te Burgum om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Burgum. Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Verzoek van Sijbrigje P. VAN DER MEER-TJEPKEMA te Eastermar om
eervol ontslag als helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare
Lagere School te Eastermar. Ontslag wordt per 1 december verleend.
Schrijven van D.B. WIJBENGA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Eastermar dat gesolliciteerd hebben naar de betrekking van onderwijzeres en
helpster leervak K (nuttige handwerken) Janke L. WIJMA en haar zus Froukje
L. WIJMA. Janke L. WIJMA wordt benoemd als onderwijzeres en Froukje als
helpster. Brief 20/355B&W.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer(es) aan de
Openbare lagere School te Bergumerheide (Noardburgum). Met sollicitatie
van Anna M.S. WIJGA te Harlingen. Zij wordt per 1 november benoemd en
treedt per 23 november in functie.
Opgaven van leerlingen voor herhalingsonderwijs 1908/1909.
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Lijst van sollicitanten naar de betrekking van helpster leervak K (nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum, vacature Jacoba
H. VAN DER VEEN. Met sollicitatie van Fokje VAN DER VEEN te Burgum.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende advies
betreffende de vrije- en ordeoefeningen leervak J.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende advies
betreffende de cursus Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) te Burgum. Zie
20/1034 1906.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende klachten over het niet tijdig plaatsen van kachels en het
daardoor wegens koude geven van vakantie.
Schrijven van Remmelt NIEBOER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wyns over een nieuwe aanwijzing van een onderwijzeres herhalingsonderwijs
i.v.m. benoeming van Geeske M. BUIS als onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Wyns. Haar benoeming voor het herhalingsonderwijs wordt
ingetrokken, in haar plaats wordt Grietje FABER-CUPERIJ benoemd.
Schrijven van F. POSTMA, Nederlands Hervormd predikant te Sumar over
catechisatieonderwijs door Ds. VAN LEEUWEN te Burgum in de Openbare
Lagere School te Sumar. Het wordt door de burgemeester als kennisgeving
aangenomen.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende bedenkingen tegen
de staat B van het onderwijs, betreffende rijksbijdragen. Brief 20/310B&W,
20/405B&W.
Schrijven van de districtsschoolopziener om bericht enz. op verzoek de
inspecteur van het landbouwonderwijs of tegen een benoeming van K.
EPEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Suwâld, tot hoofd
wintercursus landbouw te Suwâld bezwaren bestaan. Advies is aanwezig.
Brief 20/422B&W
Staten model A, B, C betreffende statistiek lager onderwijs.
Verzoek van Anne PLOEGSMA te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag met recht op pensioen als onderwijzer aan de Openbare Lagere
School te Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt per 1 april 1909
verleend.
Schrijven van Remmelt NIEBOER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wyns over het handwerkonderwijs. Geeske BUIS en Grietje FABERCUPERIJ dachten allebei dat zij leervak K (nuttige handwerken) zouden
geven.
Verzoek van de arrondissementsschoolopziener om inlichtingen i.v.m. een
verzoek aan de Koningin van de hoofden van de scholen te Burgum en
Bergumerheide (Noardburgum) tegen de verordening jaarsalarissen.
Staten model A, B, C en D betreffende statistiek lager onderwijs en
herhalingsonderwijs.
Verzamelstaat van stukken betreffende de gezamenlijke Openbare Lagere
School te Rottevalle. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioenbijdragen van onderwijzers
enz. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek aan
de minister van Binnenlandse Zaken van Anne PLOEGSMA, eervol ontslagen
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum), om pensioen. Brief 20/70B&W.
Verslagen over het onderwijs en de bibliotheken 1908.
Verzamelstaat van stukken betreffende ontslag onderwijzend personeel.
Verzoek van S. DIJKSTRA te Sumar om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Sumar. Ontslag wordt per 1 mei verleend.
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Verzoek van G. DE VRIES te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt per 1 juli verleend.
Verzamelstaat van stukken betreffende beroep van D. OOSTERKAMP, hoofd
van de Openbare Lagere School te Burgum en van Bauke KOOISTRA, hoofd
van de Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum) tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 3 december 1908 tot goedkeuring
verordening d.d. 24 oktober 1908 regelende jaarsalarissen enz. van het
onderwijzend personeel. Zie ook nr. 713, 1060 en 1139 1908.
Schrijven van de Raad van State inhoudende oproep om nadere
bewijsstukken. Brief 20/57B&W.
Schrijven van de Raad van State houdende toezenden van afschriften van 3
december 1908 t/m 11 februari 1909.
Schrijven van de voorzitter van de Raad van State inhoudende oproep om,
wanneer dit nodig wordt geacht, te verschijnen in de vergadering van 31
maart 1909.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit,
met Koninklijk Besluit, waarbij ongegrond is verklaard het ingestelde beroep
van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te Burgum en
B. KOOISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum).
Verzamelstaat van verslagen herhalingsonderwijs 1908/1909. Met de
verslagen.
Verzamelstaat van stukken betreffende Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) te
Burgum. Zie ook 20/761/1906, 20/52/1909, 28/11/1903, 4/6/1914
Zie 20/1034/1906.
Zie 20/983/1908.
Opgave schoolgeld en leerlingen 1904 t/m 1909.
Voorstel B&W tot begroting school en aanstellen zevende onderwijskracht.
Zie notulen 11 maart 1909.
Schrijven burgemeester aan het hoofd om inlichtingen. Brief 20/173B.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de school inhoudende antwoord
op de brief van de burgemeester.
Opgave van het aantal leerlingen dat aan de cursus Frans, Duits en wiskunde
heeft deelgenomen gedurende de jaren 1904 t/m 1909.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende advies om
voorlopig Duits te laten vallen.
Verzamelstaat van verzoeken van toelating tot andere scholen dan bij
verordening is aangewezen. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioen Hendrik OOSTERLING,
hoofd van de Openbare Lagere School te Oentsjerk. Brief 20/177B&W,
20/205B&W, 20/244B&W, 20/111B, 20/112B.
Verzoek van Hendrik OOSTERLING, hoofd van de Openbare Lagere School
te Oentsjerk om 2 geneeskundigen aan te wijzen.
Benoeming van Dirk ALGERA, arts te Oentsjerk en Pieter BONTEKOE te
Hurdegaryp tot het instellen van een geneeskundig onderzoek.
Verzoek van Hendrik OOSTERLING, hoofd van de Openbare Lagere School
te Oentsjerk om eervol ontslag wegens lichaamsgebreken.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
bij Koninklijk Besluit een pensioen ten laste van de staat is verleend van f 800
per jaar, met ingang van 1 september 1909.
Verzamelstaten van stukken betreffende leerplannen, invoering vrije- en
ordeoefeningen, leervak K (nuttige handwerken), speelkwartier, boekenlijsten
en regelingen als bedoeld bij art. 21 van de lager onderwijswet. Met de
stukken.
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september 1909

Correspondentie betreffende de schoolfeesten n.a.v. de geboorte van Prinses
Juliana.
Verzamelstaten van stukken betreffende benoeming
onderwijzers/onderwijzeressen.
Lijst van sollicitanten naar de betrekkingen van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacatures DE VRIES (met
verplichte hoofdakte) en PLOEGSMA. Met sollicitatie van IJnte VISSER te
Oentsjerk. Hij wordt benoemd voor de vacature DE VRIES en treedt per 13
september in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature PLOEGSMA. Met
sollicitatie van Homme FEKKES te Deventer. Hij is ook benoemd nadat D.
VAN HATTUM heeft bedankt.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Oentsjerk, vacature H. OOSTERLING. Met sollicitatie van Harmen
VRIESEMA te Burgum. Hij is benoemd en treedt per 1 januari 1910 in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer(es) aan de
Openbare Lagere School te Oentsjerk, vacature IJnte VISSER. Met sollicitatie
van Maria HANJE te Akkrum. Zij wordt benoemd en treedt per 20 september
in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer met verplichte
hoofdakte en akte Frans aan de Openbare Lagere School te Burgum,
vacature VRIESEMA. Met sollicitatie van Theunis FEITSMA te Aldeboarn. Hij
is ook benoemd nadat O. VAN HOEK te Winschoten heeft bedankt en treedt
per 1 januari 1910 in functie. Brief 20/227B.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer(es) aan de
Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature Hiltje
PEBESMA. Met sollicitatie van Anna BOELENS te Drachten. Zij wordt
benoemd en treedt per 1 januari 1910 in functie.
Verzamelstaat van stukken betreffende tijdelijke onderwijzers. Hiervan zijn
geen stukken bewaard gebleven. Kijk voor de tijdelijke onderwijzers(essen)
op dit stuk. Brief 20/280B&W, 20/313B&W, 20/324B&W, 20/358B&W
Verzamelstaat van stukken betreffende niet eervol ontslag aan Grietje
FABER-CUPERIJ als onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de
Openbare Lagere School te Wyns.
Uittreksel uit de notulen van de raadsvergadering waarin wordt besloten tot
niet eervol ontslag, met goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling aan Grietje FABER-CUPERIJ dat haar verzoek om niet
goedkeuring van het raadsbesluit niet kan worden ingewilligd en evenmin om
haar schadevergoeding word toegekend.
Verzoek van het bestuur van de Vereniging “Ambachtsschool voor Drachten
e.o.” om een subsidie uit de gemeentekas.
Verzamelstaat van stukken betreffende eervol ontslag onderwijzers(essen).
Verzoek van IJnte VISSER te Oentsjerk om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Oentsjerk. Ontslag wordt per 13
september verleend.
Verzoek van Harmen VRIESEMA te Burgum om eervol ontslag als eerste
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 9
oktober verleend.
Verzoek van Trijntje P. DE JONG te Oentsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Oentsjerk. Ontslag wordt per 1 oktober verleend.
Verzoek van Hiltje PEBESMA te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt per 1 januari 1910 verleend.
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Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Burgum om
subsidie van f 100 overleggende rekening 1908/1909 en begroting
1909/1910. De subsidie wordt verleend.
Verzoek van het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Bergum om
een subsidie voor 1910 van f 50 voor de tekencursus. De subsidie wordt
verleend.
Verzamelstaat van stukken vaststelling verordeningen onderwijs: A. voor de
Openbare Lagere Scholen, B. als gevolg van art. 18 nr. 1 en 19 nr. 1a en 1e
van de wet. C. heffing en invordering schoolgeld Uitgebreid Lager Onderwijs
(ULO) en D. aanvulling verordening jaarsalarissen onderwijzers.
Schrijven inhoudende raadsbesluit betreffende aanvulling verordening
jaarsalarissen onderwijzers sub. D. Besluit is goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen tegen de verordening sub. A. Sub. A wordt ingetrokken en er
wordt nieuwe vastgesteld.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen tegen de verordening sub. B. Sub. B wordt ingetrokken en er
wordt nieuwe vastgesteld.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende schoolgeld
Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) sub. C.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten houdende aanneming
voor kennisgeving van de bij raadsbesluit van 7 september vastgestelde
instructie voor de onderwijzers.
Goedgekeurde, door Gedeputeerde Staten, verordening.
Uittreksel uit Besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
houdende toezending afschrift Koninklijk Besluit waarbij is goedgekeurd is
schoolgeldheffing Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) 22 juli 1909.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 9 december tot wijziging van
de toelatingsleeftijd van leerlingen van de Openbare Lagere Scholen.
Verzoek van inwoners van Oentsjerk om geen onderwijzeres te benoemen
opdat Trijntje P. DE JONG leervak K (nuttige handwerken) kan blijven
onderwijzen aan de Openbare Lagere School te Oentsjerk. DE JONG is
ontslagen omdat Maria HANJE ook leervak K (nuttige handwerken) kan
geven naast haar andere onderwijstaken. Zie 40/5.
Akte van beëdiging van Pier K. SJOLLEMA, ontvanger registratie en
Domeinen, te Hurdegaryp tot lid van de commissie plaatselijk schooltoezicht,
vacature J.E. ITERSON (hij is overleden).
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Hurdegaryp om
subsidie van f 50 overleggende rekening 1908/1909 en begroting 1909/1910.
De subsidie wordt verleend.
Schrijven van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Jistrum inhoudende inlichtingen over Lieuwe DE VRIES,
onderwijzer aan zijn school.
Opgaven van het zich aangemeld hebbende kinderen voor het
herhalingsonderwijs.
Verzoek van het onderwijzend personeel om de datum van toelating van
leerlingen te bepalen op 1 april i.p.v. 1 mei zoals het tot nu is.
Verzoek van het bestuur van de Vereniging “Harmonie”te Aldtsjerk om voor
het houden van zangoefeningen gebruik te mogen maken van een
schoollokaal.
Mededeling van het bestuur van de Ambachtsschool te Drachten van een
leerling, Hedzer G. GEERLIGS te Eastermar, en verzoek toestemming tot
voortdurende toelating i.v.m. de toegezegde subsidie. Brief 20/405B&W.
Statistiek van het materieel van het lager onderwijs, naar de stand van 15
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januari 1910 en de staten A, B en C.
3
3/1

1910
1910
1 januari 1910

3/2

26 februari 1910

3/3

12 mei 1910

3/4

mei 1910

3/5

13 augustus 1910

3/6

16 september
1910

3/7

29 september
1910

6

1910

7

1910

8

1910

8/1
8/2
8/3
9
11

15 januari 1910
28 januari 1910
1 maart 1910
15 januari 1910
1910

12

11 februari 1910

13

februari 1910

16
17

1910
22 februari 1910

19A

1910

19A/1

22 februari 1910

19A/2

12 oktober 1910

Verzamelstaat van verzoeken om eervol ontslag als onderwijzer(es).
Verzoek van Jan A. ZUIDHOFF te Wytfean om eervol ontslag als hoofd van
de Openbare Lagere School te Wytfean. Ontslag wordt per 1 maart verleend.
Verzoek van Homme FEKKES te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt per 1 mei verleend.
Verzoek van Sijtze SIETSMA te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 1 juli
verleend.
Verzoek van Boukje B. KLEINHUIS te Earnewâld om eervol ontslag als
onderwijzeres leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Earnewâld. Ontslag wordt per 1 juni verleend.
Verzoek van Wietske ZEEMANS te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere
School te Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt per 1 september
verleend.
Verzoek van IJnte VISSER te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als eerste onderwijzer aan de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum). Ontslag wordt per 1 november verleend.
Verzoek van Lieuwe DE VRIES te Jistrum om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt per 15 november
verleend.
Staten A, B, C en over 1909 behorende tot het lager onderwijs en de
bewaarscholen.
Verzamelstaat van stukken betreffende niet eervol ontslagen onderwijzers die
de bevoegdheid tot het geven van onderwijs hebben verloren. Hiervan zijn
geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende sollicitanten naar de betrekking van
hoofd van de Openbare Lagere School te Wytfean.
Sollicitatie van D.R. DOUMA, onderwijzer te Earnewâld naar de betrekking.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende advies.
Kennisgeving van D.R. DOUMA dat hij de betrekking heeft aanvaard.
Jaarverslag van de tekenschool te Burgum.
Verzamelstaat van stukken betreffende Bijzonder Onderwijs, afgifte bewijzen
art. 55 let. C van de wet. Hiervan zijn geen stukken van bewaard gebleven.
Verzoek van E. BOLLEMANS c.s. te Wytfean om verbeteringen aan te
brengen in het schoolpad opdat de kinderen de school kunnen bezoeken.
Verzoek van M.J.A. BROUWERS c.s. te Hurdegaryp om de schooltijden
aldus te regelen, dat leervak K (nuttige handwerken) bij daglicht kan worden
gegeven.
Verslagen herhalingsonderwijs 1909/1910.
Schrijven van Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld inhoudende voorstel tot een wijziging van de
schooltijden van 1 maart af gedurende de vacature van onderwijzer. Voorstel
wordt goedgekeurd.
Verzamelstaat van stukken betreffende jaarsalarissen onderwijzeressen en
idem in leervak K (nuttige handwerken)
Verzoek van de afdeling “Bergum” van het Nederlands Onderwijs
Genootschap om de slarissen van onderwijzeressen leervak K (nuttige
handwerken) te willen verhogen en de onderwijzeressen aan school voor de
overuren een billijke beloning per extra lesuur te willen toekennen.
Afdelingsrapport over het verzoek. Verhoging wordt toegekend. Brief
20/409B&W.
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Verzamelstaat van stukken betreffende jaarsalarissen onderwijs.
Verzoek van de afdeling “Trijnwouden” van het Nederlands Onderwijs
Genootschap om wijziging van de verordening in de zin, dat onderwijzers
weduwnaar geworden de vergoeding voor huishuur behouden. Brief
20/289B&W.
Adhesie verzoek van de afdeling “Bergum” van het Nederlands Onderwijs
Genootschap.
Jaarverslag schoolbibliotheken 1909.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioenbijdragen onderwijzers.
Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende de gezamenlijke school te Rottevalle.
Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende voorstel om de lesuren Frans te wijzigen i.v.m. het
geven van Engelse les. Voorstel wordt goedgekeurd.
Jaarverslag onderwijs 1909.
Verzamelstaat van stukken betreffende sollicitaties/benoemingen onderwijzer
of onderwijzeres.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Earnewâld, vacature D.R. DOUMA. Met sollicitatie van
Janke A.S. VAN ESSEN te Garyp. Zij wordt benoemd en treedt per 1 juni in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature Sijtze SIETSMA. Met sollicitatie van
Simko SIJBENGA te Tytsjerk. Hij wordt benoemd en treedt per 1 oktober in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature Homme FEKKES.
Met sollicitatie van Sjoerd FENNEMA te Sexbierum. Hij wordt benoemd en
treedt per 1 september in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer, met verplichte
hoofdakte, aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum), vacature IJnte VISSER. Met sollicitatie van Pieter
TERPSTRA te Rottum. Hij wordt benoemd en treedt per 1 januari 1911 in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Jistrum, vacature Lieuwe DE VRIES. Met sollicitatie van
Roelof DE JONG te Gytsjerk. Hij wordt benoemd en treedt per 15 november
in functie.
Verzoek van K. HARMSMA, hoofd van de Bijzondere Lagere School te
Sumar om de helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare
Lagere School te Sumarreheide gedeeltelijk voor zijn school beschikbaar te
stellen. Brief 20/145B.
Schrijven van Harmen VRIESEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Oentsjerk inhoudende voorstel om het geld voor reparatie en aanvulling
schoolbibliotheek te gebruiken om de boekjes van een bruin kaft te voorzien.
Het voorstel wordt toegestaan.
Schrijven van Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld inhoudende voorstel tot wijziging van de regeling van de
schooltijden wegens de aanstelling van een onderwijzeres. Voorstel wordt
goedgekeurd.
Schrijven van Filippus P.J. HANEWALD, hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld inhoudende voorstel tot wijziging van de regeling van de
schooltijden leervak K (nuttige handwerken) tijdens de wintermaanden.
Voorstel wordt goedgekeurd.
Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsonderwijs 1910/1911
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Lijsten van jongens en meisjes die zich voor de cursus 1910/1911 hebben
aangegeven.
Schrijven van de arrondissementsschoolopziener inhoudende vergunning aan
Harmen VRIESEMA te Oentsjerk tot het geven van herhalingsonderwijs in
gezondheidsleer, bodemkennis, rechtspleging, handel en verkeer.
Proces-verbaal van beëdiging van Arent HARTMANS te Burgum tot lid van
de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Proces-verbaal van beëdiging van Huite PRINS te Eastermar tot lid van de
commissie plaatselijk schooltoezicht.
Schrijven van D.R. DOUMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wytfean inhoudende voorstel wijziging van het leerplan. i.v.m.
godsdienstlessen van Ds. STIEL, predikant van de Doopsgezinde Gemeente
Wytfean - Rottevalle. Voorstel wordt goedgekeurd.
Schrijven van Remmelt NIEBOER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wyns over het houden van vrije- en ordeoefeningen in de buitenlucht en
klachten van onderwijzeres Geeske BUIS over koude op het speelplein. Brief
20/235B.
Verzamelstaat van stukken betreffende statistiek van het lager onderwijs naar
de stand op 15 januari 1911. De verzamelstaten model I, II, III, IV en V zijn
aanwezig.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht inhoudende antwoord
op de brief van B&W over de in de raad gerezen bedenkingen tegen het
jaarverslag 1909, een leeslesje over de inneming van Den Briel door de
watergeuzen dat uit een leesboekje komt van TERBORG & WIERSINGA
overgenomen uit het werk van de schrijver DE LIEFDE. Brief 20/316B&W.
Verslag over het Openbaar Lager Onderwijs en Bijzonder Lager Onderwijs
1910, behalve van leervak K (nuttige handwerken).
Staten A, B, C en over 1909 behorende tot het lager onderwijs en de
bewaarscholen.
Verzamelstaat van stukken betreffende ontslag onderwijzers.
Verzoek van A.W. JAARSMA te Ryptsjerk om eervol ontslag als hoofd van de
Openbare Lagere School te Ryptsjerk. Ontslag wordt per 16 mei verleend.
Verzoek van R. DE JONG te Jistrum om eervol ontslag als onderwijzer aan
de Openbare Lagere School te Jistrum. Ontslag wordt per 1 januari 1912
verleend.
Verzamelstaat van stukken betreffende niet eervol ontslagen onderwijzers die
de bevoegdheid tot het geven van onderwijs hebben verloren. Hiervan zijn
geen stukken bewaard gebleven.
Schrijven van J. MULDER, hoofd van de Openbare Lagere School te Garyp
over het verzoek van onderwijzeres G. SPIEKSTRA om een stoel in haar
lokaal. Commissie plaatselijk schooltoezicht en het hoofd zijn het erover
oneens.
Verzamelstaat van stukken betreffende benoeming hoofden van scholen.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de Openbare Lagere
School te Ryptsjerk. Met sollicitatie van Jan BEIMA te Hegebeintum. Hij wordt
benoemd en treedt per 16 mei in functie.
Verzamelstaat van verzoeken van toelating tot andere scholen dan bij
verordening is aangewezen. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat betreffende de school te Rottevalle. Hiervan zijn geen stukken
bewaard gebleven.
Verslagen van de schoolbibliotheken en leervak K (nuttige handwerken)
1910.
Verzamelstaat van stukken betreffende ontslag en benoeming helpster
leervak K (nuttige handwerken)
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Verzoek van Thaetske G. WESTRA te Gytsjerk om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk.
Ontslag wordt per 7 mei verleend. Met advies van het hoofd om in haar plaats
aan te stellen Antje KUIJPERS te Gytsjerk. Zij wordt benoemd en treedt per 7
mei in functie.
Mededeling van A.W. JAARSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Ryptsjerk dat Fokeltje ZUIDERVELD verzocht heeft om eervol ontslag als
helpster leervak K (nuttige handwerken). Ontslag wordt per 12 mei verleend.
In haar plaats wordt per 12 mei benoemd IJbeltje H. VAN DER VEEN te
Ryptsjerk.
Opgaven voor het kohier van schoolgeld Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO)
1911.
Jaarverslag tekenschool te Burgum 1910.
Rapport van de gemeentearchitect over centrale verwarming scholen. Met
plattegrond Openbare Lagere School te Burgum. Brief 20/114B.
Verslagen herhalingsonderwijs 1910/1911.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioensbijdragen van onderwijzers.
Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende antwoord op schrijven van B&W betreffende leervak K
(nuttige handwerken) n.a.v. verslag commissie plaatselijk schooltoezicht (
tijdelijk stoppen van de lessen in de wintermaanden). Brief 20/108B&W.
Schrijven van J. SIJBENGA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Tytsjerk inhoudende antwoord op schrijven van B&W betreffende leervak K
(nuttige handwerken) n.a.v. verslag commissie plaatselijk schooltoezicht (
verkoop goederen aan de armvoogdij). Brief 20/109B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende Bijzonder Onderwijs, afgifte bewijzen
art. 55 let. C van de wet. Hiervan zijn geen stukken van bewaard gebleven.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht over het beschikbaar
stellen van stoelen in de scholen voor de onderwijzeressen.
Mededeling van de commissie plaatselijk schooltoezicht van de aangebrachte
wijzigingen in het huishoudelijk reglement, met nieuwe afdruk.
Verzamelstaat van stukken betreffende verlof van onderwijzeres Froukje VAN
DIJK te Bergumerheide (Noardburgum).
Correspondentie over het verlengen van het verlof die Froukje VAN DIJK
heeft opgenomen omdat ze last heeft van haar been en daarvoor in Duitsland
is behandeld. Brief 20/244B&W, 20/268B&W
Mededeling van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare
lagere School te Jistrum dat de Bijzondere School is geopend met 56
leerlingen en dat zijn school heeft verloren 36 leerlingen.
Verzamelstaat van stukken betreffende stoelen voor personeel in de scholen.
Met de adviezen van de schoolhoofden. Advies is om zowel voor de
onderwijzeressen als voor de onderwijzers een stoel aan te schaffen. Brief
20/239B&W.
Schrijven van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Mûnein inhoudende voorstel tot wijziging van de schooltijden. Voorstel wordt
goedgekeurd.
Opgaven van het aantal kinderen op 15 mei 1911 en opgaven van het aantal
kinderen na 15 mei 1911.
Schrijven van A. SONNEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp inhoudende voordracht wijzigen van het leerplan wat de
schooltijden leervak K (nuttige handwerken) betreft van 1 oktober tot 31
maart. Brief 20/469B&W.
Rapport van Bauke KOOISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) over de klacht van Leonardus BOSMA over
de onderwijzeres A.C.M. WIJGA. Klacht gaat opsluiting van zijn dochter
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Trijntje in het washok. Brief 20/144B.
Proces-verbaal van de beëdiging van Pieter G. BONTEKOE te Hurdegaryp
tot lid van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere school te
Burgum over toelating van leerlingen voor de cursus Frans, Duits of
wiskunde. Brief 20/185B, 20/201B.
Verzamelstaat van stukken betreffende jaarsalarissen onderwijzend
personeel.
Verzoek met memorie van toelichting van afdeling “Tietjerksteradeel” van de
Nederlands Onderwijzers Genootschap om de salarisverordening te herzien,
zodanig dat aan de in het verzoek genoemde bezwaren volledig wordt
tegemoetgekomen.
Rapport van het afdelingsonderzoek inhoudende afwijzing verzoek.
Verzoek van afdeling “Tietjerksteradeel” van de Nederlands Onderwijzers
Genootschap om op de begroting uit te trekken een som voor schoolvoeding
en kleding. Verzoek wordt afgewezen.
Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsonderwijs 1911/1912.
Schrijven van J. BEIMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Ryptsjerk
om ook zijn school voor herhalingsonderwijs aan te wijzen.
Lijsten van leerlingen die op 1 november als zodanig stonden ingeschreven
op de herhalingsscholen.
Schrijven van J. BEIMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Ryptsjerk
inhoudende voorstel wijzigen van het leerplan wat de schooltijden leervak K
(nuttige handwerken) betreft in het winterhalfjaar.
Leerplan herhalingsonderwijs Ryptsjerk.
Verzoek van de districtsschoolopziener om inlichtingen over het onderwijs in
de school te Burgum i.v.m. de wet van 10 juli 1910 Stbl. 202 art. 48. (het
zogenaamde MULO wetje). Brief 20/442B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende leermiddelen op de scholen. Hiervan
zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaten van het materieel voor de statistiek.
Schrijven van de Commissaris der Koningin betreffende wijziging van de staat
model B (Rijksbijdrage lager onderwijs 1910) en lesrooster van de Openbare
Lagere School te Burgum.
Staten A, B, C en D betrekking hebbende tot het lager onderwijs en tot de
bewaarscholen.
Schrijven van de commissie tot wering schoolverzuim inhoudende voorstel
wijziging huishoudelijk reglement betreffende de vergaderingen. Brief
20/48B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende verlof van Pieter TERPSTRA,
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Zijn verlof, i.v.m. ziekte, wordt steeds verlengd tot uiteindelijk
1 april 1913. Kijk ook nr. 67 1911. Hiervan zijn geen stukken bewaard
gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen ontslag onderwijzend
personeel.
Verzoek van Pietje DIJK te Hurdegaryp om eervol ontslag als helpster leervak
K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Hurdegaryp.
Ontslag wordt per 1 april verleend.
Verzoek van Janke WIJMENGA te Sumar om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Sumar.
Ontslag wordt per 1 april verleend.
Verzoek van IJbeltje H. VAN DER VEEN te Ryptsjerk om eervol ontslag als
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
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Ryptsjerk. Ontslag wordt per 1 mei verleend.
Verzoek van Jacobje S. WIELINGA te Sumar om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Sumarreheide. Ontslag wordt per 1 juni verleend.
Verzoek van Taetske MEIJER te Suwâld om eervol ontslag als onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Suwâld. Ontslag wordt per 1 juli verleend.
Verzoek van Maria HANJE te Oentsjerk om eervol ontslag als onderwijzeres
aan de Openbare Lagere School te Oentsjerk. Ontslag wordt per 1 september
verleend.
Verzoek van Berendina T. PLOEGSMA te Gytsjerk om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Gytsjerk. Ontslag wordt per
1 september verleend.
Verzamelstaat van verzoeken van toelating tot andere scholen dan bij
verordening is aangewezen. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Jaarverslag 1911 tekenschool te Burgum.
Verzamelstaat van stukken betreffende gemeenschappelijke school te
Rottevalle. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioensgrondslagen onderwijzers.
Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Verzamelstaat van benoemingen, ook voor leervak K (nuttige handwerken).
Sollicitatie van Trijntje DIJK te Hurdegaryp naar de betrekking van helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp. Zij wordt ook benoemd.
Sollicitatie van Germina MOOIWEER te Sumar naar de betrekking van
helpster leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te
Sumarreheide. Zij wordt benoemd en treedt per 1 juni in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Suwâld, vacature Taetske MEIJER. Met sollicitatie van
Jelske DE VRIES te Burgum. Zij wordt benoemd en treedt per 1 september in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Oentsjerk, vacature Maria HANJE. Met sollicitatie van Antje
NIJDAM te Leeuwarden. Zij wordt ook benoemd.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Gytsjerk, vacature Berendina T. PLOEGSMA. Met
sollicitatie van Aukje KLAASEN te Leeuwarden. Zij wordt benoemd en treedt
per 21 oktober in functie.
Verzamelstaat van stukken betreffende niet eervol ontslagen onderwijzeres
die de bevoegdheid tot het geven van onderwijs hebben verloren. Hiervan zijn
geen stukken bewaard gebleven.
Verzoek van de afdelingen “Bergum” en “Trijnwouden” van het Nederlands
Onderwijsgenootschap om A. verhoging van het aanvangssalaris van
hoofden en onderwijzers, B. periodieke verhogingen tot belangrijk hoger
bedrag en sneller op elkaar volgende, C. verhoging vergoeding huishuur en
D. billijke salariëring van het herhalingsonderwijs. Brief 20/167B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende verslagen herhalingsonderwijs
1911/1912. De stukken zijn aanwezig.
Verslag over de toestand van het lager onderwijs in de gemeente over 1911
en verslag schoolbibliotheken 1911.
Verzoek van de afdelingen “Bergum” en “Trijnwouden” van het Nederlands
Onderwijsgenootschap om een uittreksel uit het verslag onderwijs van de
plaatselijke schoolcommissie aan de hoofden van de scholen dat hun school
betreft, te zenden. Brief 20/494B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende Bijzonder Onderwijs, afgifte bewijzen
art. 55 let. C van de wet. Hiervan zijn geen stukken van bewaard gebleven.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende voorstel om de vergoeding
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voor verlichting, verwarming en schoonhouden met f 25 te verhogen en te
brengen op f 150 per jaar.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van tijdelijk onderwijzer aan de
Openbare Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), wegens te
vervullen militaire dienst door de onderwijzer Sjoerd FENNEMA. Met
sollicitatie van Jelke JONGSMA te Drachten. Hij wordt benoemd voor het
tijdvak van 16 juni t/m 30 augustus.
Schrijven van K. EPEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Suwâld
inhoudende antwoord op brief van B&W n.a.v. raadsbesluit van 27 juni
betreffende aantal kinderen. Brief 20/267B&W.
Schrijven van K. HARMSMA, hoofd van de Bijzondere School te Sumar
inhoudende antwoord op de brief van B&W over vaccinatiebewijzen kinderen
E.K. SPOOR. Brief 20/311B&W, 20/159B.
Correspondentie betreffende klachten over het onderwijs van de Openbare
Lagere School te Gytsjerk door H. POSTHUMUS, notaris te Gytsjerk. Zie ook
nr. 20/9/6. Brief 20/157B.
Verzamelstaat van stukken betreffende herhalingsonderwijs 1912/1913. Met
de stukken.
Schrijven van D.R. DOUMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wytfean inhoudende antwoord op brief van B&W betreffende tijdelijke
onderwijskracht beschikbaarstelling van T. RIEMERSMA te Jistrum. D.R.
DOUMA kan tijdelijk niet werken i.v.m. difteritis. Brief 20/421B&W,
20/429B&W, 20/455B&W.
Schrijven van de hoofden van de te Eastermar, Sumar, Bergumerheide
(Noardburgum), Ds. PRINS inhoudende verklaringen over de verkeerde
handelwijze van Hijlke J. HOEKSTRA, zoontje van Jan HOEKSTRA te
Eastermar.
Verslagen van de statistiek van het lager onderwijs naar de stand op 15
januari 1913.
Schrijven van D.R. DOUMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wytfean over de hoge waterstand waardoor er kinderen niet de school
bezoeken.
Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om ontslag hoofden,
onderwijzers en onderwijzeressen.
Verzoek van Rinze F. DAMSTRA te Ryptsjerk om eervol ontslag als
onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Ryptsjerk. (Hij heeft recht op
pensioen). Ontslag wordt per 1 april verleend.
Verzoek van D.B. WIJBENGA te Eastermar om eervol ontslag als hoofd van
de Openbare Lagere School te Eastermar. (Hij heeft recht op pensioen).
Ontslag wordt per 1 juni verleend.
Verzoek van Anna BOELENS te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt per 1 januari 1914 verleend.
Verzoek van Harmen VRIESEMA te Oentsjerk om eervol ontslag als hoofd
van de Openbare Lagere School te Oentsjerk. Ontslag wordt per 1 juli
verleend.
Verzoek van Ruurd DE GROOT te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 1 september
verleend.
Verzamelstaat van stukken betreffende de gemeenschappelijke school te
Rottevalle. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Staten A, B en C.
Verzoek van Janke VAN DER WAL te Burgum om eervol ontslag als helpster
leervak K (nuttige handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum.
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Ontslag wordt per 1 april verleend.
Verzamelstaat van stukken betreffende benoemingen onderwijzend
personeel.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature DE GROOT. Met sollicitatie van Cornelis
IEST te Drachten. Hij wordt benoemd en treedt per 8 september in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van helpster leervak K ( nuttige
handwerken) aan de Openbare Lagere School te Burgum. Met sollicitatie van
Joukje VAN OS te Burgum. Zij wordt benoemd en treedt per 1 april in functie.
Verzamelstaat van sollicitanten naar de betrekking van hoofd van de
Openbare Lagere School te Eastermar, vacature D.B. WIJBENGA.
Sollicitatie van G. DE VRIES te Drogeham. Hij wordt benoemd en treedt per 1
augustus in functie. Met aanvullende stukken. Brief 20/118B&W
Verslagen over de toestand van het lager onderwijs 1912 en van de
schoolbibliotheken.
Leerplan (gewijzigd) van de Openbare Lagere School te Ryptsjerk i.v.m. het
niet invullen van de vacature DAMSTRA.
Verzamelstaat van verzoeken van toelating tot andere scholen dan bij
verordening is aangewezen. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende antwoord op de
brieven van B&W betreffende rijksbijdrage lager onderwijs 1912. Brief
20/182B&W en 20/486B&W.
Verzoek van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Jistrum om hem zonder voordacht over te plaatsen naar de
Openbare Lagere School te Oentsjerk. Hij wordt overgeplaatst en wordt hoofd
van de school te Oentsjerk.
Verzamelstaat van stukken betreffende Bijzonder Onderwijs, afgifte bewijzen
art. 55 let. C van de wet. Hiervan zijn geen stukken van bewaard gebleven.
Correspondentie over het vervullen van de vacature van hoofd aan de
Openbare Lagere School te Jistrum, dat moeilijk verloopt. Met sollicitatie van
W. BANDSMA te Leeuwarden. Hij wordt benoemd en treedt per 1 oktober in
functie. Brief 20/211B&W, 20/248B&W, 20/385B&W.
Correspondentie over het tijdelijk aanstellen van HANEWALD, onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Sumarreheide, als hoofd van de
Openbare Lagere School te Eastermar in de maanden juni en juli. Niet
aanwezig maar ook tijdelijk aan de Openbare Lagere School te Jistrum, dit
vanaf augustus. Brief 20/189B&W, 20/231B&W.
Schrijven van H. POSTHUMUS te Gytsjerk met afschrift van de verklaring
van Harmen VRIESEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Oentsjerk, over het gedrag en de ijver van de kinderen van POSTHUMUS.
Verzamelstaat van stukken betreffende schoolfeesten, eeuwfeest van
Nederlandse onafhankelijkheid 1813 – 1913. Er zijn 56 stukken.
Mededeling van het bestuur van de Ambachtsschool te Drachten dat zijn
toegelaten tot de school Rintje S. STEENSMA te Burgum en Reinder VAN
DER KLOET te Sumar.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
geen termen zijn gevonden aan het verzoek van raadslid VAN DER WOUDE
om het raadsbesluit van 24 juli over subsidie eeuwfeest te vernietigen af te
wijzen. Brief 20/291B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende verhoging jaarsalarissen hoofden van
de Openbare Lagere Scholen.
Rapport over het besluit van Gedeputeerde Staten om een algemene
herziening van de jaarsalarissen van de hoofden van de Openbare Lagere
Scholen. Brief 20/385B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende voor
kennisgeving aangenomen de brief 20/385B&W inhoudende raadsbesluit van
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13 oktober nr. 3 en een verzoek van het bestuur van de afdeling “Bergum”
van de Nederlandse Onderwijzers Genootschap.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioensgrondslagen onderwijs.
Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Schrijven van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Oentsjerk over wijzigingen in de lesuren. Brief 20/306B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende de gemeenschappelijke
onderwijsregeling met de gemeente Idaarderadeel. Zie ook 1903 en 1904.
Schrijven van B&W Idaarderadeel inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over toelating van kinderen tot de Openbare Lagere School te Warten.
Brief 20/320B&W, 20/332B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om
machtiging te verlenen tot het gemeenschappelijk vernieuwen van de in 1904
voor een tijdvak van 10 jaar goedgekeurde regeling om kinderen uit de Oude
Mieden te Suwâld toe te laten tot de Openbare Lagere School te Warten.
Schrijven van B&W Idaarderadeel over de continuatie van de regeling.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Hurdegaryp om
subsidie van f 50 overleggende rekening 1912/1913 en begroting 1913/1914.
De subsidie wordt verleend.
Verzoek van Dorpsbelangen Burgum om een subsidie voor de tekenschool
van f 100. De subsidie wordt verleend.
Rapport over het verzoek om subsidie van de Nutbewaarschool te
Hurdegaryp en Burgum en de tekenschool te Burgum.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Burgum om
subsidie van f 50 overleggende rekening 1912 en begroting 1914. De
subsidie wordt verleend.
Verzoek van de afdeling “Tietjerksteradeel” van de Bond van Nederlandse
Onderwijzers om de onderwijzeressen te belonen voor het geven van
onderwijs in leervak K (nuttige handwerken). Brief 20/368B&W.
Verzoek van de afdeling “Tietjerksteradeel” van de Bond van Nederlandse
Onderwijzers om een som beschikbaar te stellen voor schoolkleding en
voeding. Brief 20/374B&W.
Opgaven van de leerlingen voor herhalingsonderwijs cursus 1913/1914.
Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht over het niet geven van
leervak J (gymnastiek) op de Openbare Lagere School te Wytfean.
Verzamelstaat van stukken betreffende het niet vervullen van de vacature
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum).
Voorstel aan de raad om voorlopig niet over te gaan tot vervulling van de met
1 januari 1914 openvallende plaats van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum).
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van
het bestuur van volksonderwijs afdeling Burgum e.o. gericht aan
Gedeputeerde Staten om intrekking van het besluit ofwel de raad te bewegen
de vacature desnoods tijdelijk te vervullen. Brief 20/471B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
er voor het verlenen van de gevraagde tussenkomst geen termen zijn
gevonden.
Proces-verbaal van de beëdiging van Marcus J.A. BOUWERS te Hurdegaryp
tot lid van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Verzoek van K.L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumar, om een tijdelijke wijziging van de schooltijden zodat hij les kan geven
aan de cursus in huishoudkunde. Brief 20/480B&W.
Staten A, B en C en modellen I t/m VI.
Schrijven van K.L. DE VRIES inhoudende gewijzigde regeling schooltijden.
Brief 20/489B&W.
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3

1914
januari 1914

5
5/1

1914
16 januari 1914

5/2

27 maart 1914

5/2

19 februari 1914

5/2

1 maart 1914

5/3

23 juni 1914

5/4

26 september
1914

5/5

19 augustus 1914

5/6

31 oktober 1914

5/7

23 november 1914

5/8

14 december 1914

6
8
8/2

1914
1914
5 februari 1914

9

20 januari 1914

11

1914

17

9 april 1914

19

12 maart 1914

22
22/1

1914
24 maart 1914

Schrijven van W. BANDSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Jistrum inhoudende voordracht regeling schooltijden en daarop gegrond
leerplan. Leerplan wordt goedgekeurd.
Verzamelstaat van stukken betreffende ontslag, overlijden enz.
Verzoek van Simko SIJBENGA te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 1 april
verleend.
Verzoek van Beertje KETELAAR te Burgum om eervol ontslag als
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per
1 juni verleend.
Mededeling van G ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Mûnein dat de wed. E. OOSTENBRUG-WIJNTERP, helpster leervak K
(nuttige handwerken) is overleden.
Schrijven van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Mûnein om vooreerst de vacature helpster leervak K (nuttige handwerken)
onvervuld te laten. Brief 20/104B&W.
Verzoek van Goossen KOITER, te Aldtsjerk om eervol ontslag als hoofd van
de Openbare Lagere School te Aldtsjerk. Ontslag wordt per 1 september
verleend.
Verzoek van Anna M.S. WIJGA te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt per 16 november verleend.
Verzoek van Pieter TERPSTRA te Bergumerheide (Noardburgum) om eervol
ontslag als onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Bergumerheide
(Noardburgum). Ontslag wordt per 1 november verleend.
Verzoek van Theunis FEITSMA te Burgum om eervol ontslag als onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Ontslag wordt per 1 januari 1915
verleend.
Verzoek van Jelle MULDER te Garyp om eervol ontslag als hoofd van de
Openbare Lagere School te Garyp. Ontslag wordt per 1 juni 1915 verleend.
Hij is dan 34 jaar onderwijzer/hoofd in Garyp geweest.
Verzoek van Remmelt NIEBOER te Wyns om eervol ontslag als hoofd van de
Openbare Lagere School te Wyns. Ontslag wordt per 1 februari 1915
verleend.
Staten A, B, C en D.
Verzamelstaat van stukken betreffende nevenbetrekkingen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit aan
W. BRANDSMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Jistrum vrijstelling
te verlenen om naast hoofd ook agent van de onderlinge Levensverzekering
Maatschappij “’s Gravenhage” te zijn.
Verzoek van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum om voor de vacature Simko SIJBENGA een onderwijzer aan te
stellen met de akte Duits. Brief 20/55B&W, 20/69B&W.
Verzamelstaat van verzoeken van toelating tot andere scholen dan bij
verordening is aangewezen. Hiervan zijn geen stukken bewaard gebleven.
Proces-verbaal van de beëdiging van Cornelis BRIËT te Burgum tot lid van
de Commissie plaatselijk schooltoezicht.
Schrijven van A. SONNEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp over een proefneming met een gewijzigde regeling van de
schooltijden. Er is geen bezwaar.
Verzamelstaat van stukken betreffende sollicitaties en benoemingen.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Tytsjerk, vacature Sijtske RAAM. Met sollicitatie van Antje
HOVINGA te Burgum. Zij wordt ook benoemd.
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22/2

24 maart 1914

22/3

mei 1914

22/4

16 juli 1914

22/5

15 oktober 1914

22/6

15 oktober 1914

22/7

12 november 1914

26

1914

34
42

1914
1914

44

30 juli 1914

59

10 september
1914

60

11 september
1914

59, 60

1914

61

14 september
1914

65
69

18 september
1914
6 oktober 1914

71

1914

72, 80
74

oktober, november
1914
24 december 1914

81

24 december 1914

85

10 december 1914

Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature Simko SIJBENGA. Met sollicitatie van
Alle VAN DER SLUIS te Ureterp. Hij wordt benoemd en treedt per 15 juni in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Burgum, vacature Beertje KETELAAR. Met sollicitatie van
Elisabeth DE JONG te Drogeham. Zij wordt benoemd en treedt per 1 juli in
functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van hoofd aan de Openbare Lagere
School te Aldtsjerk, vacature Goossen KOITER. De raad benoemt Adriaan
VENEMA te Firdgum. Hij treedt per 1 januari 1915 in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature Pieter
TERPSTRA. Met sollicitatie van Homme VAN LUNSEN te Stiens. Hij wordt
benoemd en treedt per 23 november in functie.
Lijst van sollicitanten naar de betrekking van onderwijzeres aan de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum), vacature Anna M.S.
WIJGA. Met sollicitatie van Jantje H. HEEREN te Drachtstercompagnie. Zij
wordt benoemd en per 16 november in functie.
Sollicitatie van A. BOLTJES te Scheemda naar de betrekking van onderwijzer
aan de Openbare Lagere School te Burgum. Hij wordt benoemd en treedt per
1 maart 1915 in functie.
Verzamelstaat van stukken betreffende Bijzonder Onderwijs, afgifte bewijzen
art. 55 let. C van de wet. Hiervan zijn geen stukken van bewaard gebleven.
Verslagen herhalingsonderwijs 1913/1914.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioensgrondslagen. Hiervan zijn
geen stukken bewaard gebleven.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit aan
F.S. MOOK, onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Aldtsjerk
vrijstelling te verlenen om naast onderwijzer ook boekhouder van de
kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk te zijn.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Hurdegaryp om
subsidie van f 50 overleggende rekening 1913/1914 en begroting 1914/1915.
De subsidie wordt verleend.
Verzoek van de commissie Bewaarschool Nutdepartement Burgum om
subsidie van f 50 overleggende rekening 1913/1914 en begroting 1914/1915.
De subsidie wordt verleend.
Rapport over het verzoek om subsidie van de Nutbewaarschool te
Hurdegaryp en Burgum.
Schrijven van J.J. HANEWALD, waarnemend hoofd van de Openbare Lagere
School te Eastermar inhoudende voorstel om een tijdelijke wijziging van de
schooltijden. Brief 20/450B&W.
Verzoek van Dorpsbelangen Burgum om een subsidie voor de tekenschool
van f 100. De subsidie wordt verleend.
Benoeming van J. NIEUWENHUISE, arts te Burgum en P. BONTEKOE, arts
te Hurdegaryp voor geneeskundig onderzoek van Jelle MULDER, hoofd van
de Openbare Lagere School te Garyp.
Correspondentie betreffende de jaarsalarissen onderwijzers. Brief
20/458B&W, 20/531B&W.
Schrijven van K. EPEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Suwâld
inhoudende tijdelijke wijziging schooltijden. Wijziging wordt goedgekeurd.
Proces-verbaal van de beëdiging van H. DE GROOT te Hurdegaryp tot lid
van de commissie plaatselijk schooltoezicht.
Proces-verbaal van de beëdiging van C. STEENSMA te Burgum tot lid van de
commissie plaatselijk schooltoezicht.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
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Burgum inhoudende tijdelijke wijziging schooltijden zesde lokaal. Wijziging
wordt goedgekeurd. Brief 20/584B&W.
Staten A, B en C.

RUBRIEK 32/21, pensioenen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd
in rubriek 21.
Volgnr. Datum ingekomen
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
32 of 21/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
32 of 21/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
1

1896
16 maart 1896

2

april 1896

2

1909
22 juni 1909

1

1912
1912

1/1

2 februari 1912

1/2

6 februari 1912

1

1913
1913

1/1

18 juni 1913

1/2

augustus 1913

1/9

1913

1/10,
1/11

1913

1/12

12 december 1913

Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht en raad op verzoek
aan de Koningin-regentes van de eervol ontslagen hoofd van de Openbare
Lagere School te Bergumerheide (Noardburgum) Pieter P. HIJLKEMA, om
pensioen wegens 65 jarige leeftijd. Aanwezig uittreksel uit besluitenboek van
Gedeputeerde Staten. Brief 32/100B&W.
Schrijven van veldwachter A. SOLIEN inhoudende dankbetuiging voor het
vooruitzicht dat hem een pensioen wordt uitgekeerd van f 200 bij eventueel
ontslag.
Verzoek van Berend G. VAN DER VEER, ontslagen veldwachter, te Garyp
om een jaarlijkse ondersteuning uit het pensioenfonds of uit de gemeentekas.
Verzoek wordt afgewezen.
Verzamelstaat van stukken betreffende pensioenaanvraag van J. SIJBENGA,
hoofd van de Openbare Lagere School te Tytsjerk.
Verzoek van J.SIJBENGA, hoofd van de Openbare Lagere School te Tytsjerk
om 2 geneeskundigen aan te wijzen. Brief 20/42B.
Benoeming van Dr. W. HINGST en Dr. A. ZWART beiden arts te Burgum tot
het instellen van een geneeskundig onderzoek.
Verzamelstaat van stukken betreffende de invaliditeitswet. (wet TALMA). Zie
ook 3/1 armwezen, 3/1/39 en 3/1/42.
Schrijven van de Commissaris der Koningin betreffende de uitvoering van de
invaliditeitswet met circulaire minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
handleiding en formulier aanvraag van rente. Brief 21/134B.
Circulaire minister van Landbouw, Nijverheid en Handel over medewerking,
met lijst van aangewezen tussenpersonen, bekendmaking en
aanvraagformulier van rente.
Schrijven van J. VAN DER WOUDE en H. DE VRIES, leden van de
gemeenteraad, over de armenbedeling i.v.m. de rentetrekkerbedeelden
(ouderdomsrente). Armenmeesters trekken de rente van het
onderstandbedrag af. Raadsnotulen van 20 december.
Schrijven van de Bond staatspensionering afdeling Oostermeer e.o. en van
de Bond staatspensionering afdeling Bergum e.o. over de armenbedeling
i.v.m. de rentetrekkerbedeelden (ouderdomsrente). Armenmeesters trekken
de rente van het onderstandbedrag af. Raadsnotulen van 20 december.
Schrijven van de Christelijk Nationaal Werkmansbond, afdeling Garijp over de
armenbedeling i.v.m. de rentetrekkerbedeelden (ouderdomsrente).
Armenmeesters trekken de rente van het onderstandbedrag af. Raadsnotulen
van 20 december.
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1/13

13 december 1913

1/14

1913

1/1014
1/15

19 december 1913

9

21 november 1913

10

8 december 1913

1

1914
1914

3

1914

3/4

maart 1914

6

1914

6/1

30 maart 1914

6/2

4 april 1914

8

25 april 1914

11

4 augustus 1914

13

6 november 1914

16

4 december 1914

26 januari 1914

Schrijven van de Bond staatspensionering afdeling Oudkerk en Trijnwouden
over de armenbedeling i.v.m. de rentetrekkerbedeelden (ouderdomsrente).
Armenmeesters trekken de rente van het onderstandbedrag af. Raadsnotulen
van 20 december.
Schrijven van de Antirevolutionaire Kiesvereniging “Nederland en Oranje” van
Eastermar over de armenbedeling i.v.m. de rentetrekkerbedeelden
(ouderdomsrente). Armenmeesters trekken de rente van het
onderstandbedrag af. Raadsnotulen van 20 december.
Schrijven van het Algemeen Armbestuur inhoudende antwoord op het
schrijven van het voorgaande. (1/10 t/m 1/14).
Schrijven van de Rijksverzekeringsbank dat de opgaven van vermoedelijke
toekenning van rente, weke zijn geschied vóór het in werking treden van art.
369 van de wet, nu als definitief zijn te beschouwen.
Verzoek van Berend G. VAN DER VEER, ontslagen veldwachter, te Garyp
om teruggave van de gestorte pensioensbijdragen. Hij krijgt geen teruggave.
Schrijven van de regenten van het armhuis te Burgum over uitvoering
invaliditeitswet in betrekking tot de rentetrekkerverpleegden in het armhuis.
De verpleegden moeten de rente afdragen, is dit toegestaan.
Verzamelstaat van stukken betreffende aanvraag om pensioen
gemeenteambtenaren.
Verzamelstaat van stukken betreffende voorschriften pensioenwetten
gemeenteambtenaren 1913.
Schrijven van de pensioenraad voor gemeenteambtenaren daarbij de
aandacht vestigende op enige punten i.v.m. de uitvoering van art. 62 van de
pensioenwet voor gemeenteambtenaren 1913.
Verzamelstaat van stukken betreffende de invaliditeitswet en
ouderdomsrente.
Verzoek van de centrale raad van beroep om bericht over het al of niet
overlijden van G. VEENSTRA, wed. F. VEENSTRA te Burgum, i.v.m. een
geding in hoger beroep.
Verzoek van de centrale raad van beroep om bericht over het al of niet
overlijden van J. BOONSTRA, wed. E. ZIJLSTRA te Sumar, i.v.m. een geding
in hoger beroep.
Schrijven van de minister van Financiën dat M.H. VAN AKKER, P.
BONTEKOE, Dr. W. HINGST, F. VAN DER VEEN en G. ZIGTEMA
verklaringen hebben afgelegd. Brief 21/23B&W.
Verzoek van de Rijksverzekeringsbank om inlichtingen over de regeling van
het aan Willem KINGMA te Hurdegaryp als armvader toegekend pensioen
van f 250 per jaar. Zie 3/31 1910.
Schrijven van de Rijksverzekeringsbank over het dadelijk opgeven van
mutaties. Opgave van overlijden van Pietje J. VAN DER HEIDE werd gedaan
op 31 oktober terwijl ze 21 oktober al was overleden.
Schrijven van de minister van Financiën inhoudende intrekking van de
aanwijzing van J. KROL, gemeenteveldwachter te Hurdegaryp om oude van
dagen behulpzaam te zijn bij het aanvragen van rente.
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RUBRIEK 33, posterijen, periode 1893-1914. Alleen 1893 t/m 1896.
RUBRIEK 34, rekeningen, periode 1893-1914. Alleen 1893 t/m 1896.
Volgnr. Datum ingekomen
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
33/nr.B en 34/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
33/nr.B&W en 34/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en
Wethouders.
4

1894
12 mei 1894

1

RUBRIEK 34
1893
1893

2
5

1893
1893

6
7

5 september 1893
5 september 1893

1

1894
14 april 1894

2
3
5

1894
1894
1894

6

27 augustus 1894

8

27 september 1894

2
3

1895
1895
3 september 1895

4

1895

1
3
4
5
6
7

1896
1896
1896
1896
20 augustus 1896
1896
1896

Schrijven van S.H. WIJMA te Jistrum met een afschriftverzoek om een
vestiging van een hulpkantoor te Jistrum met verzoek dat stuk te
ondersteunen. Brief 33/127B.
REKENINGEN, PERIODE 1893-1914. ALLEEN 1893 T/M 1896.
Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar
Heerenveen dienst 1892.
Rekeningen en verantwoording verveningen 1892.
4 Rapporten houdende voorstelde rekeningen armvoogdij 1892 goed te
keuren.
Rapport over het onderhoud van de gemeenterekening over 1892.
Ontwerpbesluit tot voorlopige vaststelling van de rekening van de gemeente
over 1892.
Verzoek van de commissie naai, brei- en bewaarschool te Bergumerheide
(Noardburgum) om te willen bepalen dat de jaarlijkse rekening aan de
goedkeuring van B&W worden onderworpen. Met reglement van de school.
Brief 34/179B&W.
Rekening en verantwoording verveningen 1893/1894.
Rekening armvoogdij 1893 met opmerkingen van de commissie.
Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar
Heerenveen dienst 1893.
Ontwerpbesluit tot voorlopige vaststelling van de rekening van de gemeente
over 1893.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
vaststelling van de gemeenterekening 1893.
Rekening armvoogdij 1894.
Ontwerpbesluit tot voorlopige vaststelling van de rekening van de gemeente
over 1894.
Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar
Heerenveen dienst 1894.
Rekening en verantwoording verveningen 1895/1896.
Rekening naai- en breischool te Bergumerheide (Noardburgum) 1896.
Rekening armvoogdij 1895.
Besluit tot voorlopige vaststelling van de rekening van de gemeente 1895.
Rapport en vaststelling van de gemeenterekening 1895.
Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar
Heerenveen dienst 1895.
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RUBRIEK 35/22, scholen en onderwijzerswoningen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de
rubriekennummering veranderd in rubriek 22. De jaren 1902 en 1903 zijn vervallen.
Volgnr. Datum ingekomen
Omschrijving van het bewaarde stuk of interessant stuk welke is vernietigd
stuk
aan de hand van het Inschrijvingsregister.
35 of 22/nr.B. = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
35 of 22/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en
Wethouders.
1

1893
5 januari 1893

2

20 december 1892

3

20 december 1892

4

23 maart 1893

6

6 mei 1893

7

13 mei 1893

10

27 mei 1893

11

13 mei 1893

12

1 juli 1893

13

6 juli 1893

15

8 augustus 1893

16

6 september 1893

18

1893

19

14 september 1893

21

4 oktober 1893

Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten met afschrift van het
schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken houdende bedenkingen
betreffende de stukken over de schoolverbouw van de openbare lagere
school te Sumar.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om zangoefeningen toe
te staan in de openbare lagere school te Jistrum. Besluit wordt goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit dat aan Bonne T.
VENINGA te Gytsjerk de westelijke percelen bij de openbare lagere school
te Gytsjerk, Giekerk sectie C nr. 1604 en 1605, wordt verkocht. Besluit wordt
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring bouwkundige stukken betreffende verbouw van de openbare
lagere school te Sumar. Met bestek en voorwaarden en tekening.
Schrijven van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Sumar inhoudende antwoord op het schrijven van B&W betreffende
overdracht van de grond waarop de openbare lagere school te Sumar is
gebouwd. Brief 35/157B&W.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit, op een verzoek van H.
OBERMAN, onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Burgum, om
toe te staan dat er lokalen van de school worden gebruikt voor een cursus
Frans. Besluit wordt goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Lijst van inschrijvingen op de schoolverbouw te Sumar. Aanwezig schrijven
van Klaas D. DE VRIES, aannemer, te Jistrum en Taede VAN MANEN,
aannemer te Garyp. DE VRIES doet het schoolgebouw en VAN MANEN het
meubilair.
Uittreksel uit de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad
betreffende de aankoop van grond en openbare lagere school te Sumar.
Brief 35/189B&W, 35/199B&W.
Rapport van de gemeentearchitect over waar de openbare lagere school te
Tytsjerk moet worden gebouwd. Zijn advies is het huis en erf van de erven
van JONGBLOED.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring, door de minister, proces-verbaal aanbesteding verbouw
openbare lagere school te Sumar.
Schrijven van de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Tytsjerk dat zij niet opnieuw een huurcontract, openbare lagere school en
onderwijzerswoning, wensen te sluiten. Brief 35/254B&W.
Schrijven van A.P. JONGBLOED c.s. te Britsum over de verkoop van
perceel Hardegarijp sectie D nr. 1308, voor de bouw van een openbare
lagere school en onderwijzerwoning te Tytsjerk.
Schrijven inhoudende toelichting en begroting voor de aankoop van een
perceel voor onderwijzerswoning en school te Tytsjerk, Hardegarijp sectie D
nr. 1308.
Schrijven van A.P. JONGBLOED te Britsum betreffende een conferentie met
B&W over de openbare lagere school te Tytsjerk.
Schrijven van de districtsschoolopziener over de onhoudbare toestand van
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de openbare lagere school te Garyp.
Schrijven van A.P. JONBLOED te Britsum betreffende een
huurovereenkomst van de woning en erf te Tytsjerk voor de openbare lagere
school en onderwijzerswoning. Met voorlopige overeenkomst van koop en
huur.
Schrijven van B.J. GROS en O.W. HOEKSTRA, raadsleden, over aanwijzing
van percelen welke geschikt zijn voor schoolbouw en ook te verkrijgen zijn te
Garyp.
Schrijven van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente van Tytsjerk
inhoudende huuropzegging van de openbare lagere school en
onderwijzerswoning te Tytsjerk per 12 mei 1894.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
van de minister van Binnenlandse Zaken om aanvulling van de begroting
voor schoolbouw te Tytsjerk i.v.m. het verlenen van subsidie. Met
ontwerptekening van de onderwijzerswoning.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat er geen toezegging kan worden gedaan voor subsidie voor
schoolbouw te Garyp, voordat plannen enz. zijn overlegd.
Schrijven van de gemeentearchitect, DE GROOT, over het bouwen van een
hulpschool te Tytsjerk opgedragen aan A. VISSER, timmerman te Tytsjerk.
Schrijven van deurwaarder Bonne VAN DER SCHOOT te Leeuwarden
inhoudende een sommatie om op 12 mei aan kerkvoogden van de
Hervormde Gemeente te Tytsjerk over te dragen de openbare lagere school,
onderwijzerswoning en verdere goederen en ook de schoolmeubelen. Met
meerdere correspondentie over de schoolmeubelen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
kennisgeving van het verlenen van een rijkssubsidie in de kosten van de
bouw van een openbare lagere school, de aankoop van grond en een huis
en de verbouwing van dat huis tot onderwijzerswoning tot zodanig bedrag
dat niets ten laste van de gemeente blijft.
Rapport van raadsleden B.J. GROS en O.W. HOEKSTRA over terrein voor
het bouwen van de openbare lagere school met onderwijzerswoning te
Garyp. Perceel grond van de weduwe KROL, hoek Kerkpad en nieuwe reed.
Met plattegrondtekening.
Verzoek van J. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Gytsjerk om een bergplaats bij de school voor brandstoffen. Brief
35/213B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
tot wijzigingen en aanvulling van de stukken betreffende schoolbouw te
Tytsjerk en verbouw van een bestaande woning tot onderwijzerswoning. Met
toelichting gewijzigde plan. Brief 35/220B&W.
Rapport en toelichting van de gemeentearchitect DE GROOT van de bouw
van een openbare lagere school en onderwijzerswoning te Garyp. Brief
35/236B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
dat de stukken betreffende de bouw van een openbare lagere school en
onderwijzerswoning te Tytsjerk zijn goedgekeurd. Met kadastrale tekening
van de gemeente Hardegarijp sectie D, plattegrondtekening waar de school
komt en een ontwerptekening van de school.
Rapport van de gemeentearchitect over de al of niet aanbesteding voor de
winter van de bouw van de school te Tytsjerk. de aanbesteding voor de
bouw van de openbare lagere school te Tytsjerk vindt 22 september plaats.
Inschrijvingen op de bouw van een openbare lagere school te Tytsjerk en op
de verbouw van een bestaand perceel tot onderwijzerswoning. Gegund
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wordt voor de school aan Sjoerd J. FOKKENS, timmerman te Suwâld en
onderwijzerswoning aan Ate S. VISSER, timmerman te Tytsjerk.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
toezegging van een subsidie van f 9120, gegrond op de raming, zijnde
raming van de bouw van een openbare lagere school en
onderwijzerswoning en van aanschaf van schoolmeubelen te Garyp.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
kennisgeving van een Koninklijk Besluit van 31 oktober nr. 23 waarbij wordt
verleend een rijkssubsidie voor het bouwen van een openbare lagere school
en onderwijzerswoning te Tytsjerk tot f 5792.50 boven en behalve de
bijdrage bedoeld bij art. 45 van de wet op het lager onderwijs. Brief
35/177B&W 1895.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Burgum
inhoudende antwoord op schrijven van B&W over de verkoop van de
openbare lagere school en onderwijzerswoning te Burgum. Brief
35/345B&W, 35/6B&W 1895.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit over de aankoop van
grond voor de te bouwen openbare lagere scholen en onderwijzerswoningen
te Tytsjerk en Garyp. Besluiten zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Besluit van de gemeenteraad inhoudende huurovereenkomst van 12 mei
1895 – 1900 van de openbare lagere school en onderwijzerswoning en erf of
tuin te Aldtsjerk tegen f 42.50 per jaar. Brief 35/70B&W.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het schoolgebouw te
Oentsjerk dat nodig hersteld moet worden. Met bestek en voorwaarden.
Verbouw van de school wordt gegund aan Roelof A. DE JONG te Oentsjerk.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken over zijn bedenkingen
tegen de bouwkundige stukken van het schoolgebouw te Garyp en verzoek
het te wijzigen. Met toelichting van gewijzigde bouwkundige stukken.
Schrijven inhoudende toelichting met bestekken en voorwaarden en
begrotingen van kosten van het bouwen van bergplaatsen voor brandstoffen
aan de openbare lagere scholen te Hurdegaryp, Wytfean, Sumarreheide,
Suwâld en Burgum. Het wordt gegund aan: Ate S. VISSER, timmerman te
Tytsjerk voor Hurdegaryp en Suwâld, Lambertus H. ELDERING, timmerman
te Eastermar voor Wytfean en Tjeerd POPMA, timmerman te Burgum voor
Sumarreheide.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
behoudens enige opmerkingen goedgekeurd door de minister de stukken
betreffende de bouw van een nieuwe openbare lagere school met
onderwijzerswoning te Garyp.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Garyp dat ze
de kennisgeving hebben ontvangen van de opzegging van de
huurovereenkomst door de gemeente per 1 augustus 1896 van de openbare
lagere school en onderwijzerswoning met tuin te Garyp. Brief 35/280B&W.
Correspondentie en stukken betreffende aanbesteding, onderwijzerswoning
en schoolmeubelen te Garyp. Gegund aan G.A. VAN DER WAL te
Kootstertille de bouw van de openbare lagere school en onderwijzerswoning
en de meubelen aan Lambertus H. ELDERING te Eastermar. Met bestekken
en voorwaarden, situatietekening schoolgebouw, ontwerptekening school en
ontwerptekening onderwijzerswoning.
Verzoek van de gymnastiekvereniging “Oefening kweekt kracht” te
Eastermar om gebruik te mogen maken van de openbare lagere school te
Eastermar voor het houden van oefeningen. Verzoek wordt toegestaan.
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Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om de
onderwijzerswoning te Hurdegaryp te huren voor 3 jaar à f 150 per jaar van
de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Hurdegaryp.
Verzoek van J. SIJBENGA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Tytsjerk om één keer in de week gebruik te mogen van de school voor
zangrepetities van het zanggezelschap te Tytsjerk. Verzoek wordt
toegestaan.
Verzoek van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum om een bergplaats en een pomp. Verzoek wordt aangehouden.
Correspondentie betreffende begroting en kosten voor het herstel van de
openbare lagere school en onderwijzerswoning te Burgum. Brief
35/287B&W.
Verzoek van de gemeentearchitect DE GROOT om rookverdrijvers te
mogen plaatsen in de nieuwe onderwijzerswoning te Garyp.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende advies om de
sloot langs het schoolterrein te Garyp niet te dempen.

Schrijven van Gedeputeerde Staten betreffende de opheffing van het
gemeenschappelijk beheer van de Openbare Lagere School te Rottevalle.
Verzoek van D. CUPERIJ, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) om een schoolpad vanaf de Rijksstraatweg
over een perceel land eigendom aan de armvoogdij Burgum. Advies van de
gemeentearchitect DE GROOT is positief en hij stelt ook voor om het
speelterrein te vergroten. Met situatietekening.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende toelichting en
begroting van een ontwerpplan voor het bouwen van een openbare lagere
school met 6 lokalen en een onderwijzerswoning te Burgum. De tekeningen
zijn niet aanwezig.
Rapport betreffende aankoop grond voor de bouw van een openbare lagere
school te Burgum met 5 bijlagen.
Verzoek van de Friese Maatschappij van Landbouw afdeling
“Tietjerksteradeel” om voor de wintercursus in landbouwkunde de
beschikking over 1 of 2 lokalen van de Openbare Lagere School te
Hurdegaryp met vrij van vuur en licht te hebben. Verzoek wordt toegestaan.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het vervangen van het
loopbrugje door een dam bij de openbare lagere school te Wytfean.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende begroting,
tekening en toelichting van de verbouw van de openbare lagere school te
Ryptsjerk in 3 lokalen. Met ontwerptekening school.
Mededeling van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk
dat de gemeente de openbare lagere school en onderwijzerswoning, na
verloop huurtijd mei 1900, weer voor 7 jaar kan huren. De gemeente neemt
het voorstel aan en huurt tot en met 1907.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende toelichting
voor de verbouw met begroting van kosten voor de openbare lagere school
te Ryptsjerk.
Verzoek van T. STEENSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Jistrum om 3 bomen te planten op de speelplaats achter de school.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende toelichting met
begroting voor een vertimmering van de onderwijzerswoning te
Bergumerheide (Noardburgum) Met bestek en voorwaarden en
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ontwerptekening onderwijzerswoning. Het wordt niet aangenomen op advies
van wethouder GROS, vaststellen nieuwe voorstellen van verbouw.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende bedenkingen tegen het
plan van de verbouw van de openbare lagere school te Ryptsjerk.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende nieuwe
begroting voor een vertimmering van de onderwijzerswoning te
Bergumerheide (Noardburgum).
Schrijven van H. ELDERING, aannemer te Sumar inhoudende inschrijving
voor de verbouw van de openbare lagere school te Ryptsjerk. Het wordt
hem ook gegund.
Verzoek van H. MEIJER, hoofd van de Openbare Lagere School te Aldtsjerk
om een bergplaats voor turf te laten maken. Met gunstig advies van de
gemeentearchitect DE GROOT.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat een rijkssubsidie is te verlangen van f 12000 in de kosten
van de bouw van een nieuwe openbare lagere school te Burgum, in die van
aankoop van grond en van aanschaffen van meubels geraamd op f 21850.
subsidie wordt aanvaard en aankoop grond. Brief 22/242B&W.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Hurdegaryp
over het weer verhuren van de onderwijzerswoning aan de gemeente voor 3
jaar.
Verzoek van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Earnewâld om een nieuwe kachel in het laagste lokaal. Met
rapport van gemeentearchitect DE GROOT.
Rapporten van de gemeentearchitect DE GROOT en VEENSTRA over het
herstel van het bovenkamertje van de onderwijzerswoning en regenwater bij
de openbare lagere school te Jistrum. Herstel bovenkamertje wordt
toegestaan een regenbak wordt niet toegestaan.
Rapporten over het verplaatsen van de regenbak en het privaat van de
onderwijzerswoning te Aldtsjerk. Met ontwerptekening. Er komt een nieuwe
regenbak.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het slatten
(uitbaggeren) van de sloot tussen de openbare lagere school en het perceel
van K.O. POPMA te Bergumerheide (Noardburgum).
Schrijven van K.L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumar inhoudende antwoord op schrijven van de burgemeester over
vuiligheid in school. Brief 22/226B.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de bouw van
een nieuwe openbare lagere school en onderwijzerswoning te Burgum.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit betreffende de aankoop
van grond, Bergum B nr. 1988, voor de nieuwe openbare lagere school te
Burgum.
Stukken betreffende de bouw van een openbare lagere school en
onderwijzerswoning te Burgum en het leveren van schoolmeubelen:
bestekken en voorwaarden, begrotingen, kadastrale en ontwerptekeningen
van school en onderwijzerswoning.
Aanbesteding van het bouwen van de openbare lagere school,
onderwijzerswoning en het maken van schoolmeubelen. Brief 22/152B&W,
22/158B&W, 22/162B&W, 21/164B&W. Hiervan zijn verder geen stukken
van bewaard gebleven.
Schrijven van B&W betreffende het aangaan van een nieuwe
huurovereenkomst van de openbare lagere school en onderwijzerswoning te
Aldtsjerk met de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk.
Alleen de antwoorden van de kerkvoogden zijn aanwezig. Brief 22/305B&W
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en 22/355B&W gaat ook over de verkoop/koop van school en woning.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken van het procesverbaal van aanbesteding van de bouw van de openbare lagere school en
onderwijzerswoning te Burgum en het leveren van schoolmeubelen.
Verzoek van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum het vergroten van de bij de onderwijzerswoning te bouwen
schuurtje. B&W 20 juni nr. 6.
Verzoek van G. VAN DER VEEN, leider van een nieuw opgericht
fanfarecorps te Jistrum om gebruik te mogen maken van een schoollokaal
voor het houden van muziekoefeningen. Verzoek wordt ingewilligd.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA betreffende het plantsoen
voor de onderwijzerswoning, glasgordijnen (vitrage) voor de openbare
lagere school en kachels en lampen. Raming kosten plantsoen f 58.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende aanneming raadsbesluit van 6
november tot het huren van de openbare lagere school en
onderwijzerswoning te Aldtsjerk voor 5 jaar van de Hervormde Gemeente.
Brief 22/383B&W.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA betreffende het verven van
de muren van de nieuwe openbare lagere school te Burgum.
Verzoek van het bestuur van het fanfarecorps “O.S.I.D.O. “ te Eastermar en
Wytfean om gebruik te mogen maken van de openbare lagere school te
Eastermar en Wytfean voor hun wekelijkse oefeningen. Verzoek wordt
ingewilligd.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende de kosten van de verlichting, verwarming en
schoonmaken van de oude school van 1 oktober 1899 tot 15 januari 1900 en
van de nieuwe school van 15 januari 1900 tot 15 april met verzoek om
ontheffing voor de zorg van die taken. Hij wordt vanaf 1 mei van die zorg
ontheven. Voor brandstof en petroleum zal de gemeente zorgen, voor de
rest zal de vrouw van Eelke ZIJLSTRA te Burgum voor zorgen tegen een
vergoeding van f 125 per jaar.
Verzoek van de hoofden van de Openbare Lagere Scholen om verhoging
van de vergoeding voor licht en vuur wegens de hogere prijzen van de
brandstoffen en petroleum. Er komt een verhoging van f 5 per lokaal alleen
voor het seizoen 1900/1901.
Verzoek van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum om een bergplaats bij de onderwijzerswoning voor brandstof. Met
een tekening van de gemeentearchitect VEENSTRA van 2 plannen
betreffende de bouw van de bergplaats.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot het aankopen van
grond van Douwe H. KROL te Sumar, Oostermeer E nr. 213. voor de bouw
van een onderwijzerswoning. Met akte van huurafstand van Antoon J.
TINGA, veehouder te Sumar.
Stukken betreffende de bouw van een onderwijzerswoning te Sumar: bestek
en voorwaarden, begroting, verbaal van Tjeerd W. EPEMA te Rinsumageest
van aanneming aanbesteding en ontwerptekening onderwijzerswoning.
Schrijven van D. CUPERIJ, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) inhoudende aandacht vestigen op het
vergroten van de school i.v.m. de leerplichtwet waardoor er meer kinderen
naar school gaan.

1901

274

4

1901

6

30 augustus 1901

7

23 september 1901

9

22 november 1901

11

6 december 1901

41

1904
12 januari 1904

353,
495

25 maart 1904

473,
554,
594,
613,
642,
643,
709,
1290,
1291,
1316
746,
750

1904

1022,
1208

22, 24 oktober 1904

1070,
1212

9, 21 november 1904

20 juli 1904

20

1905
7 januari 1905

231

23 januari 1905

518

1905

Stukken betreffende de verbouw van een openbare lagere school te
Bergumerheide (Noardburgum): bestek en voorwaarden, begroting en
ontwerptekening school.
Rapport van de gemeentearchitect inhoudende raming kosten voor een te
maken schoolpad naar de openbare lagere school te Bergumerheide
(Noardburgum).
Schrijven van G. ZIJLSTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Mûnein inhoudende voorstel om een nieuwe onderwijzerswoning te bouwen
bij de school, hij moet per 12 mei 1902 uit de woning waar hij nu woont
omdat de eigenaar, R. DE JONG, de woning wil verkopen. Met
ontwerptekening van de school en aangebouwde woning.
Verzoek van de muziekvereniging te Sumar om gebruik te mogen maken
van de openbare lagere school te Sumar voor de muziekoefeningen.
Verzoek wordt toegestaan.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
de kosten wegens het bouwen van een onderwijzerswoning te Mûnein.
Verzoek van B. KOOISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) om een stukje grond voor een tuintje bij zijn
woning.
Verzoek van het fanfarecorps “Joost Wiersma” te Jistrum om gebruik te
mogen maken van de openbare lagere school te Jistrum voor hun wekelijkse
oefeningen. Verzoek wordt toegestaan.
Stukken betreffende huur, aankoop grond (huis en erf bewoond door A.
DRAISMA), adviezen, besluiten openbare lagere school te Aldtsjerk en pad
naar catechisatiegebouw. Grond die aangekocht wordt is Giekerk C nr. 14
en 1515. De schetstekeningen en plattegrond zijn niet aanwezig. Brief
22/175B&W, 22/199B&W, 22/218B&W, 31/306B&W, 22/347B&W,
22/347B&W en 20/437B&W.

Schrijven van de commissie plaatselijk schooltoezicht betreffende klachten
over tuimelramen en de luchtroosters in de openbare lagere school te
Gytsjerk en verzoek van het hoofd van die school over vergroten van het
portaal.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Hurdegaryp
inhoudende aanbieding aan de gemeente in koop voor f 3500 de
onderwijzerswoning en de grond waarop de openbare lagere school staat.
Met raadsbesluit.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de grensscheiding van
de onderwijzerswoning te Eastermar en het aangrenzende erf, met verzoek
van R.A. VELTMAN, timmerman te Eastermar om enige terreinverandering
te mogen aanbrengen bij de onderwijzerswoning en zijn huis.
Mededeling van A. ROUKEMA, hoofs van de Openbare Lagere School te
Wytfean over stormschade aan de school waardoor de kinderen niet
toegelaten kunnen worden.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot overname grond van
de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk voor schoolbouw.
Zie ook nr. 473 1904.
Stukken betreffende de bouw van een openbare lagere school en
onderwijzerswoning te Aldtsjerk: bestekken, begrotingen besluiten,
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31 mei 1905

631

21 juni 1905

641

26 juni 1905
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300

maart

307

9 maart 1906

320

12 maart 1906

719,
777

mei 1906

820

12 juli 1906

882

9 augustus 1906

948

1906

kadastrale tekening, ontwerptekening school en onderwijzerswoning.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
om toezending van het bewijs van goedkeuring afgegeven door de
districtsschoolopziener van het bestek van de schoolbouw te Aldtsjerk.
Verzoek van B. KOOISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) om enige verandering in- en aan de
onderwijzerswoning (zolderkamertje), met advies van de gemeentearchitect
VEENSTRA. Met schetstekening.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het stank vrijmaken
van de privaten bij de openbare lagere school te Burgum.
Lijst van inschrijvingen op het bouwen van een nieuwe openbare lagere
school te Aldtsjerk. (begroting f 5600) gegund aan Tjeerd W. EPEMA te
Rinsumageest.
Lijst van inschrijvingen op het bouwen van een nieuwe onderwijzerswoning
te Aldtsjerk. (begroting f 3325) gegund aan Errit A. DE GROOT te Burgum.
Met schetstekening binnenkant school en situatietekening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten met afschrift minister
van Binnenlandse Zaken inhoudende benoeming van H. MOUW te Huizum
tot tweede deskundige waarde grond schoolgebouw te Aldtsjerk.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende voorstel tot het
aanbrengen van een pomp bij de openbare lagere school te Hurdegaryp.
Schrijven van S.H. VEENSTRA, H. MOUW en R.A. DE JONG met akte van
transactie waarin de waarde van de grond aangewezen voor het bouwen
van de openbare lagere school te Aldtsjerk op f 1150.
Verzoek van Jan T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Jistrum om een rookleiding in het studeerkamertje, met rapport
gemeentearchitect VEENSTRA.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk
inhoudende antwoord op schrijven van 14 december, betreffende overdracht
aan de gemeente van school, onderwijzerswoning en brug. Brief
22/385B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de bouw van de
openbare lagere school en onderwijzerswoning te Aldtsjerk n.a.v. een
opmerking.
Mededeling van de gemeentearchitect VEENSTRA dat de openbare lagere
school te Aldtsjerk is voltooid.
Mededeling van de districtsschoolopziener dat hij 12 maart de nieuwe
openbare lagere school te Aldtsjerk zal opnemen.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende verklaring van
voltooiing van de openbare lagere school en onderwijzerswoning te
Aldtsjerk.
Verzoek van H. POSTHUMUS en 27 anderen te Gytsjerk om in het belang
van de gezondheid verbeteringen aan te brengen in- en aan de openbare
lagere school.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende aandacht vestigen op
een verbetering van de openbare lagere school te Sumarreheide.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende de globale begroting van
kosten van de bouw van de openbare lagere scholen te Sumarreheide (f
3900) en Wyns (f 2375).
Stukken betreffende de verbouw van de openbare lagere scholen te Wyns (f
2000), Gytsjerk (f 775) en Sumarreheide (f 3550) buiten het
schoolmeublement: bestekken, begrotingen, ontwerptekening aanbouw
school Wyns, ontwerptekening aanbouw school Gytsjerk 2x en
ontwerptekening aanbouw school Sumarreheide.
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7
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9
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Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende goedkeuring van de
bouwkundige stukken en van de wijzigingen van de bestekken van de
verbouw van de openbare lagere scholen te Wyns en Sumarreheide en
Gytsjerk.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende goedkeuring bestek
van de verbouw van de openbare lagere school te Gytsjerk.
Schrijven van Rijpke J. VAN DER MEULEN, timmerman te Aldtsjerk
inhoudende inschrijvingen voor de verbouw van de openbare lagere scholen
te Gytsjerk en Wyns en schrijven van R. SIPKEMA te Koten voor de
verbouw van de openbare lagere school te Sumarreheide.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
aanneming voor kennisgeving raadsbesluit van 4 oktober houdende
beschikbaarstelling lokaal in de openbare lagere school te Wytfean voor
zangoefeningen.
Schrijven van H. HIDDINGA te Wyns inhoudende beschikbaarstelling van
zijn woning voor tijdelijk schoollokaal.
Schrijven van Folkert R. EELKEMA, hoofd van de Openbare Lagere School
te Wyns inhoudende advies over het lokaal dat beschikbaar is gesteld en
een voorstel over een tijdelijke regeling van de lesuren.
Verzamelstaat van stukken betreffende verbouw openbare lagere scholen te
Gytsjerk. Wyns en Sumarreheide.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om inlichtingen over declaraties.
Brief 22/35B&W.
Rapporten en verklaring van de gemeentearchitect VEENSTRA.
Verzoek van de Commissaris der Koningin alsnog toezenden van
ongezegelde afschriften van de declaraties van de aannemer. Brief
22/73B&W.
Verzoek van de staatsraad Commissaris der Koningin om bevorderlijk te
willen zijn aan een spoedige inzending van de declaraties ten laste van het
Rijk. Er wordt bij de gemeentearchitect aangedrongen op afdoening.
Declaraties van de verbouw van de openbare lagere scholen.
Schrijven van de staatsraad Commissaris der Koningin inhoudende
bedenkingen tegen de declaraties Wyns 1/10 en Sumarreheide 1/10.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende voltooiingverklaring
van de verbouw van de openbare lagere school te Gytsjerk.
Schrijven van Folkert R. EELKEMA, hoofd van de Openbare Lagere School
te Wyns over het weer beginnen van de lessen in een gedeelte van de
school. Dit wordt toegestaan.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende voltooiingverklaring
van de verbouw van de openbare lagere scholen te Wyns en Sumarreheide.
Verzoek van Remmelt NIEBOER, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wyns om verandering van de schoorsteenmantel in de keuken van de
onderwijzerswoning. Gemeentearchitect heeft orders gegeven om dat te
veranderen.
Verzoek van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum om een kast voor het bewaren van een belangrijke verzameling van
Indische producten geschonken aan zijn school door het Koloniaal Museum
te Haarlem.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende voorstel over
het afverven van de onderwijzerswoning te Aldtsjerk voor f 280 door R.R.
MINNEMA.
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Verzoek van de Nederlandse vereniging tot Afschaffing van Alcoholische
dranken afdeling “Bergum” om gebruik te mogen maken van de openbare
lagere school te Burgum voor de oefeningen van een onthouderskoor.
Advies hoofd van de school is gunstig.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over
het maken van een slaapkamertje op de voorzolder van de
onderwijzerswoning te Suwâld.
Kennisgeving van K.L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumar van het stukgooien van 14 ramen in de school. Met schrijven van
K.L. DE VRIES dat er families in Sumar zijn die het op hem hebben
voorzien, zodat hij zich niet veilig voelt.
Verzoek van het bestuur van de fietsclub te Sumar om een schoollokaal in
de openbare lagere school te Sumarreheide te mogen gebruiken voor
vergaderingen. Er is geen bezwaar van J. LEISTRA, hoofd van de school.
Verzoek van B&W Achtkarspelen om de zienswijze kenbaar te maken over
het voorstel van Smallingerland om de Gemeenschappelijke School te
Rottevalle van een bliksemafleider te voorzien.
Verzoek van het bestuur van de Landbouw afdeling “Tietjerksteradeel” om
voor landbouwonderwijs af te staan lokalen in de openbare lagere scholen te
Suwâld en Hurdegaryp.
Schrijven van de districtsschoolopziener om bericht enz. op verzoek van Ds.
F. POSTMA, Nederlands Hervormde predikant te Sumar, aan de minister
van Binnenlandse Zaken over het geven van godsdienstonderwijs door Ds.
VAN LEEUWEN te Burgum in de openbare lagere school te Sumar.
Schrijven van Ds. F. POSTMA is er bij. Brief 22/27B&W.
Verzoek van het bestuur van de fietsclub te Sumar om een schoollokaal in
de openbare lagere school te Sumarreheide te mogen gebruiken voor
vergaderingen. Er is geen bezwaar van J. LEISTRA, hoofd van de school.
Verzoek van de Nederlandse vereniging tot Afschaffing van Alcoholische
dranken afdeling “Bergumerheide” om gebruik te mogen maken van de
openbare lagere school te Bergumerheide (Noardburgum) voor
huishoudelijke vergaderingen. Er is geen bezwaar van B. KOOISTRA, hoofd
van de school.
Zie rubriek 20 nr. 78 1909.
Verzoek van Dorpsbelangen “Eernewoude” om gebruik te mogen maken
van de openbare lagere school te Earnewâld. Brief zit bij rubriek 31.
Verzoek van de geheelonthouderszangvereniging “De Wâldklank” om
gebruik te mogen maken van de openbare lagere school te Oentsjerk voor
hun zangoefeningen. Er is geen bezwaar van H. VRIESEMA, hoofd van de
school.
Verzoek van B. KOOISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Bergumerheide (Noardburgum) om voor hem een nieuwe woning te bouwen
of de bestaande woning zo te verbouwen dat zij aan billijke eisen voldoet.
Verzoek van R. NIEBOER, hoofd van de Openbare Lagere School te Wyns
om verbeteringen aan te brengen in de onderwijzerswoning.
Verzoek van het bestuur van de Landbouw afdeling “Tietjerksteradeel” om
voor het houden van cursussen op land- en tuinbouwgebied het gebruik van
een verwarmd een verlicht schoollokaal ter plaatse waar een cursus wordt
gehouden.
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13 november 1911

11/2

4 december 1911

Verzamelstaat van stukken betreffende centrale verwarming in de openbare
lagere scholen en onderwijzerswoningen.
Verzoek van J. KROES Jzn. te Leeuwarden in aanmerking te mogen komen
voor de aanbieding van een verwarmingsinstallatie van de school te
Burgum.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende advies over installaties van
J. KROES Jzn.
Schrijven van J. KROES Jzn. te Leeuwarden met bijlagen houdende
prijsopgave f 1450 van een warmwaterinstallatie. Met tekening.
Rapport van de gemeentearchitect over de installaties van STOKVIS f
1486.70, HESLINGA f 1890 en KROES Jzn. f 1476.50.
Schrijven van J. KROES Jzn. te Leeuwarden aannemende het leveren en
brengen van een verwarmingsinrichting in de openbare lagere school te
Burgum voor f 1476.50.
Verzamelstaat van stukken betreffende verzoeken om vergunning voor
gebruik van de openbare lagere scholen.
Verzoek van het bestuur van de zangvereniging te Garyp om gebruik te
mogen maken van de openbare lagere school te Garyp voor één avond in
de week voor hun zangoefeningen. Er is geen bezwaar van J. MULDER,
hoofd van de school.
Verzoek van de Nederlandse vereniging tot Afschaffing van Alcoholische
dranken afdeling “Oostermeer en omstreken” om gebruik te mogen maken
van de openbare lagere school te Eastermar voor huishoudelijke
vergaderingen. Er is geen bezwaar van D.B. WIJBENGA, hoofd van de
school.
Verzoek van het bestuur van de zangvereniging “Oostermeer” te Eastermar
om gebruik te mogen maken van de openbare lagere school te Eastermar
voor één avond in de week voor hun zangoefeningen. Er is geen bezwaar
van D.B. WIJBENGA, hoofd van de school.
Verzoek van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Oentsjerk om voor enkele malen één avond de beschikking te mogen
hebben over een lokaal van de openbare lagere school te Gytsjerk voor het
godsdienstonderwijs.
Verzoek van J. TEUNISSEN, hoofd van de Openbare Lagere School te
Gytsjerk om een raam aan te brengen in de west muur van het
studeerkamertje in de onderwijzerswoning.
Zie rubriek 20 nr. 75 1911 en rubriek 31 nr. 10 1911.
Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum over aanschaf van lampen in de onderwijzerswoning. Brief
22/181B&W.
Schrijven van de districtsschoolopziener om zo spoedig mogelijk op te
heffen de gemeenschap welke bestaat tussen school en onderwijzerswoning
te Wytfean.
Verzamelstaat van stukken betreffende een nieuw schoolgebouw te
Ryptsjerk.
Schrijven van de districtsschoolopziener over het tijdig nemen van
maatregelen ter voorziening in de behoefte van een nieuw schoolgebouw
voor het openbaar lager onderwijs te Ryptsjerk, omdat de tegenwoordige
school in het vervolg niet aan de gemeente zal worden verhuurd.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk
inhoudende antwoord dat de school enz. niet weer aan de gemeente, na
afloop van de huurtijd 12 mei 1914, wordt verhuurd maar zal worden
ingericht voor bijzonder onderwijs.
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Verzamelstaat van stukken betreffende een ijzeren stek of hek langs het
schoolplein te Hurdegaryp.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over een
ijzeren afscheiding langs het schoolplein te Hurdegaryp. Brief 22/171B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende verzoeken om vergunning voor
gebruik van de openbare lagere scholen.
Verzoek van de Nederlandse Bond van Arbeiders in het Landbouw- en
zuivelbedrijf afdeling “Bergum” om gebruik te mogen maken van de
openbare lagere school te Burgum voor vergaderingen. Er is geen bezwaar
van D. OOSTERKAMP, hoofd van de school.
Verzoek van de Nederlandse vereniging tot Afschaffing van Alcoholische
dranken afdeling “Hardegarijp” om gebruik te mogen maken van de
openbare lagere school te Tytsjerk voor huishoudelijke vergaderingen. Er is
geen bezwaar van J. SIJBENGA, hoofd van de school.
Verzoek van G. ESKENS, onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te
Jistrum om gebruik te mogen maken van de openbare lagere school te
Jistrum voor zangoefeningen van de zangvereniging te Jistrum. Niet
aanwezig: geen bezwaar van J.T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de
school.
Verzoek van J. MULDER, hoofd van de Openbare Lagere School te Garyp
om ontheven te worden voor de schoolschoonmaak en de verwarming.
Verzamelstaat van stukken betreffende de bouw- en inrichting van
schoollokalen openbaar lager onderwijs.
Schrijven van de districtsschoolopziener over de uitvoering van het
Koninklijk Besluit van 25 juni 1912, staatsblad nr. 192 van 1912, houdende
vaststelling van algemene regelen over de bouw- en inrichting van
schoollokalen voor openbaar lager onderwijs.
Schrijven van de districtsschoolopziener over de gangpaden in de lokalen,
voldoen die aan de eisen. Brief 22/377B&W, 22/454B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de scholen die wel aan
de eisen voldoen en welke niet.
Staatsblad nr. 192 van 1912 waarin het Koninklijk Besluit waarbij wijziging
van de Koninklijk Besluit van 4 mei 1883 en 30 augustus 1884 algemene
regelen worden vastgesteld over de bouw en de inrichting van schoollokalen
openbaar lager onderwijs.
Staatsblad nr. 55 van 1913 waarin het Koninklijk Besluit van 13 februari
1913 tot wijziging Koninklijk Besluit van 25 juni 1912 in staatsblad nr. 192
van 1912.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken over het Koninklijk
Besluit van 25 juni 1912 in staatsblad nr. 192 van 1912.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken over het Koninklijk
Besluit van 25 juni 1912 in staatsblad nr. 192 en de wijziging van dat besluit
in staatsblad nr. 55 van 1913.
Schrijven van de districtsschoolopziener houdende antwoord op schrijven
van B&W in hoofdzaak over de openbare lagere school te Bergumerheide
(Noardburgum). Dispensatie voor herstel van de gewelven in de school
wordt geweigerd, hij vindt dat er een nieuwe school gebouwd moet worden.
Brief 22/454B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de brief van de
districtsschoolopziener over de school te Bergumerheide (Noardburgum).
Zie 5/8. Brief 22/312 B&W 1913.
Schrijven van de districtsschoolopziener houdende antwoord op schrijven
van B&W betreffende verbouw/herstel van de openbare lagere school te
Bergumerheide (Noardburgum) met advies van de rijksbouwkundige voor de
gebouwen van onderwijs ( die adviseert een nieuwe school) en opdracht aan
gemeentearchitect om stukken in gereedheid te brengen van de bouw van
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een nieuwe openbare lagere school te Bergumerheide (Noardburgum).
Brief/22/312B&W.
Schrijven van de districtsschoolopziener over uitvoering van het Koninklijk
Besluit van 25 juni 1912 staatsblad nr. 192 van 1912.
Schrijven van de districtsschoolopziener over de bouw van een nieuwe
openbare lagere school te Hurdegaryp.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
de kosten aan- en bij de openbare lagere scholen met bestek en
voorwaarden.
Schrijven van de districtsschoolopziener houdende antwoord op schrijven
van B&W goedkeuring stukken zie 5/13. Brief 22/255B&W 1914.
Verklaringen van aanneming aanbesteding van Errit A. DE GROOT te
Burgum voor perceel I voor f 1046, R.H. KINGMA te Gytsjerk voor perceel II
voor f 628 en L.A. VAN DER VEEN c.s. te Eastermar voor perceel III voor f
1060.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van L.A.
VAN DER VEEN aannemer van perceel III om uitstel wegens oplevering
werkzaamheden.
Schrijven van de Commissaris der Koning houdende bedenkingen tegen
declaraties ingezonden bij schrijven van 19 november 1914. Brief
20/541B&W.
Schrijven van de districtsschoolopziener dat de werkzaamheden aan- en bij
de openbare lagere scholen zijn voltooid.
Verzoek van J.T. VAN BALEN WALTER, hoofd van de Openbare Lagere
School te Jistrum om verhoging vergoeding voor verlichting en verwarming.
De vergoeding is vastgesteld op f 64.
Verzamelstaat van stukken betreffende de bouw van een openbare lagere
school en onderwijzerswoning te Ryptsjerk.
Schrijven van de regenten van “Stichting Op Toutenburg” inhoudende
antwoord op schrijven van B&W over aankoop grond voor de bouw van een
openbare lagere school en onderwijzerswoning. Brief 22/346B&W,
22/469B&W.
Schrijven van R. BLOEMBERGEN te Rottevalle inhoudende antwoord op
schrijven van B&W over aankoop grond voor de bouw van een openbare
lagere school en onderwijzerswoning te Ryptsjerk. Brief 22/346B&W.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over
het antwoord van R. BLOEMBERGEN te Rottevalle (verkoop tuin voor bouw
openbare lagere school en onderwijzerswoning te Ryptsjerk). Met
situatieschetsen en ontwerptekening.
Schrijven van R. BLOEMBERGEN te Rottevalle over de verkoop van de tuin
te Ryptsjerk onder voorwaarde dat de tuin tot 1 maart 1913 is verhuurt.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende goedgekeurd door de
Gedeputeerde Staten raadsbesluit over de aankoop van grond van R.
BLOEMBERGEN te Rottevalle, Hardegarijp A nr. 475, voor een openbare
lagere school en onderwijzerswoning te Ryptsjerk.
Verzoek van het gemeentebestuur om buitengewone rijkssubsidie i.v.m.
aankoop grond voor school en onderwijzerswoning te Ryptsjerk omdat de
kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Ryptsjerk de
huurovereenkomst na 12 mei 1914 niet wil verlengen.
Schrijven aan Gedeputeerde Staten houdende toezending van een staat als
bedoelde provinciaal blad nr. 22/1911 i.v.m. aanvraag rijkssubsidie. Brief
22/522B&W.
Schrijven van de Commissaris der Koningin om i.v.m. aanvraag subsidie zo
spoedig mogelijk aan Gedeputeerde Staten te zenden een kaart met daarbij
behorende opgaaf bedoeld bij provinciaal blad nr. 14 1902. Met uittreksel
kadastraal plan Hardegarijp sectie A. Brief 22/54B&W 1913.
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Uittreksel uit Besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat de minister van Binnenlandse Zaken bereid is te bevorderen
dat in de kosten beraamd op f 13644 een rijkssubsidie van ten hoogste f
8000 word verleend. Brief 22/131B&W 1913.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken inhoudende
opmerkingen over de bestekken bouw openbare lagere school en
onderwijzerswoning. Met rapport gemeentearchitect VEENSTRA. Brief
22/254B&W 1913.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken inhoudende verzoek om
de stukken aan te vullen en te wijzigen conform zijn schrijven en die van 5
juli 1913. Brief 22/362B&W 1913.
Schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken inhoudende verzoek om
de stukken aan te vullen en te wijzigen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de stukken betreffende bouw van een openbare lagere
school en onderwijzerswoning te Ryptsjerk. Met ontwerptekening school,
ontwerptekening onderwijzerswoning en situatie tekening.
Verklaringen van aanneming aanbesteding van Willem IJ. BOERSMA en
Jan VEENSTRA te Gytsjerk voor bouw school f 6133, Dirk A. VISSER te
Hurdegaryp voor bouw onderwijzerswoning f 5315 onderkorting voor
verfwerk, Petrus S. MOSSELAAR te Tytsjerk en Johannes R. VAN DER
GLAS te Ryptsjerk verfwerk school f 142, het verfwerk van de
onderwijzerswoning aan Thomas SINNEMA te Gytsjerk voor f 364 te betalen
van de ingehouden som van Dirk VISSER.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken terugzendende
proces-verbaal van aanbesteding.
Schrijven van de districtsschoolopziener dat de verbouwing van de
openbare lagere school te Ryptsjerk is voltooid.
Verzamelstaat van stukken betreffende de bouw van een
onderwijzerswoning te Bergumerheide (Noardburgum).
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende korte
omschrijving en globale raming kosten bouw van een onderwijzerswoning.
Schrijven van raadslid A.A. HOEKEMA te Burgum inhoudende rapport over
de bouw van de onderwijzerswoning te Bergumerheide (Noardburgum).
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende rapport over
bespreking met A.A. HOEKEMA over de onderwijzerswoning te
Bergumerheide (Noardburgum).
Verzoek aan de Koningin, met bijlage, om een rijkssubsidie tot een bedrag
gelijk aan de bouwkosten met de grond. Brief 22/143B&W.
Schrijven van de Commissaris der Koningin om aanvulling van de opgaven.
Schrijven van de Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek om op te geven
de geraamde opbrengst per jaar van de schoolgelden en de opbrengst van
een heffing van opcenten op de hoofdsom van de personele belasting. Brief
20/156B, 22/356B&W.
Schrijven van de directeur van de directe belastingen te Groningen dat de
rijksontvanger te Burgum is gemachtigd voor gebruik af te staan het kohier
personele belasting over 1911.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat niet voor inwilliging vatbaar is de aanvraag van 11 maart
1912 aan de Koningin om buitengewone subsidie in de kosten van de bouw
van een onderwijzerswoning te Bergumerheide (Noardburgum).
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende 2 plannen met
tekeningen van een vertimmering van de onderwijzerswoning te
Bergumerheide (Noardburgum). Plan A f 1400, plan B f 2500. Voorstel B&W
aan de raad tot verbouw naar f 2500. Raadsbesluit tot de bouw van een
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9/15

20 februari 1913

9/17

1913

9/18

1913

9/19

31 maart 1913

9/20

17 mei 1913

9/23

19 november 1913

9/25

20 december 1913

9/27

24 februari 1914

1

1913
1913

1/1

10 maart 1913

1/2

8 maart 1913

1/3

1913

1/4

1913

1/5

1913

1/6

3 april 1913

1/7

1913

3

1913

3/1

13 maart 1913

3/2

12 september 1913

3/3

28 oktober 1913

3/4

1913

nieuwe onderwijzerswoning en tot aankoop grond. Met ontwerptekeningen.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot aankoop grond,
Bergum A nr. 2283, voor de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning
Stukken betreffende de bouw van de onderwijzerswoning: aanbesteding,
bestek, advertentie, begroting en situatietekening en ontwerptekening
onderwijzerswoning.
Verklaringen van aanneming aanbesteding van Errit A. DE GROOT te
Burgum voor timmerwerk f 4500 en Gjalt D. HOEKSTRA te Burgum voor
verf- en glaswerk f 359.
Verzoek van B&W aan de Commissaris der Koningin om uitruiming van een
dam en leggen van 2 dammen inde zuidelijke bermsloot van de Rijksweg te
Bergumerheide (Noardburgum) ten behoeve van de openbare lagere school
en onderwijzerswoning te Bergumerheide (Noardburgum).
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende besluit tot het
verlenen van een vergunning voor het dempen van een sloot.
Schrijven van de opzichter van de Rijksweg Leeuwarden – Groningen over
het dempen van een sloot. Zie nr. 9/20.
Schrijven van de Commissaris der Koningin houdende wijziging in de
beschikking van 17 mei betreffende slootdemping.
Schrijven van de opzichter van de Rijksweg Leeuwarden – Groningen over
naleving van de vergunning. Zie 9/25.
Verzamelstaat van stukken betreffende bouw van een nieuwe
onderwijzerswoning en verbouw openbare lagere school te Eastermar.
Schrijven van B&W inhoudende voorstel aan de gemeenteraad tot de bouw
van een nieuwe onderwijzerswoning te Eastermar en tot verbouw van de
openbare lagere school te Eastermar.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudend een korte beschrijving en
opgaaf van kosten en tekening van de verbouw van de openbare lagere
school. Met ontwerptekening.
Stukken betreffende de bouw van een onderwijzerswoning: bestek met
voorwaarden, begroting en ontwerptekening onderwijzerswoning.
Stukken betreffende de verf, glas- en behangwerk voor de nieuwe
onderwijzerswoning te Eastermar: begroting en voorwaarden.
Stukken betreffende de verbouw van de openbare lagere school:
voorwaarden, begroting en situatietekening.
Schrijven van de districtsschoolopziener inhoudende goedkeuring van de
stukken betreffende nieuwbouw onderwijzerswoning en verbouw openbare
lagere school te Eastermar.
Verklaringen van aanneming aanbesteding van C. NIJHUIS te Garyp en W.
BURGIJ te Terwispel voor het bouwen van de onderwijzerswoning f 4367 en
Jochum S. ROODA te Sumar voor verf- en glaswerk f 343.75.
Verzamelstaat van stukken betreffende verzoeken om vergunning voor
gebruik van de openbare lagere scholen.
Verzoek van het fanfarecorps te Bergumerheide (Noardburgum) om gebruik
te mogen maken van de openbare lagere school te Bergumerheide
(Noardburgum) voor muziekoefeningen.
Verzoek van de zangvereniging te Eastermar om gebruik te mogen maken
van de openbare lagere school te Eastermar voor zangoefeningen.
Verzoek van de afdeling “Bergum en O.” van de Friesche Maatschappij van
Landbouw om voor een cursus gebruik te mogen maken van de openbare
lagere school te Burgum.
Verzoek van de Nederlandse vereniging tot Afschaffing van Alcoholische
dranken afdeling “Bergum” om gebruik te mogen maken van de openbare
lagere school te Burgum voor een alcoholcursus.
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3/3/4

30 oktober 1913

3/5

6 november 1913

3/6

1913

5

3 november 1913

3

1914
6 mei 1914

5

7 september 1914

6

14 december 1914

7

16 december 1914

Schrijven van D. OOSTERKAMP, hoofd van de Openbare Lagere School te
Burgum inhoudende advies betreffende de verzoeken 3/3 en 3/4. Er is bij
hem geen bezwaar.
Verzoek van de zangvereniging “De Stânfries” te Eastermar om gebruik te
mogen maken van de openbare lagere school te Eastermar, net zoals
andere jaren maar graag op een andere avond.
Verzoek om gebruik te mogen maken van de openbare lagere school te
Sumar voor een zendingsvoorstelling betreffende de uit- en inwendige
zending.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA over het bouwen van een
bergplaats en het maken van een slaapgelegenheid in de
onderwijzerswoning te Oentsjerk.
Verzoek van K. EPEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te Suwâld
om een boekenkast voor de schoolbibliotheek.
Schrijven van R. NIEBOER, hoofd van de Openbare Lagere School te Wyns
over de toegang van de privaten bij de school. Advies gemeentearchitect is
sloten op de deuren.
Verzoek van de Nederlandse vereniging tot Afschaffing van Alcoholische
dranken afdeling “Bergum” om gebruik te mogen maken van de openbare
lagere school te Burgum voor een alcoholcursus.
Schrijven van R. NIEBOER, hoofd van de Openbare Lager School te Wyns
over een regeling van vuur en licht na 1 januari 1915.

RUBRIEK 36/23 (tot 1909), schutterij, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering
veranderd in rubriek 23.
Volgnr.
Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
36 of 23/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
36 of 23/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
4

1896
30 mei 1896

5

1897
rubrieknummer is
vanaf nu 23
1897

2

1907
4 juli 1907

3

17 oktober 1907

Proces-verbaal van de beëdiging van Jhr. Arent J. VAN SMINIA te Aldtsjerk
tot tweede luitenant van het vierde bataljon. Niet aanwezig van R.G.
LIEZENGA tot eerste luitenant.

Proces-verbaal met afschrift Koninklijk Besluit van 23 november van de
beëdiging van Gerrit ZIJLSTRA te Oentsjerk tot tweede luitenant van het
vierde bataljon, hij was sergeant-majoor.
Verzoek van de staatsraad, Commissaris der Koningin om inlichtingen over
het personeel van de schutterij i.v.m. de opheffing. Antwoord staat op het
stuk.
Schrijven van de staatsraad, Commissaris der Koningin dat bij Koninklijk
Besluit van 9 oktober eervol zijn ontslagen: P. SIEBMA, K.D. VAN DER
MEER, A.W. JAARSMA, T.S. HAISMA, T.P. KLOPSTRA, O.J. DOUMA, G.K.
BOSMA en G. ZIJLSTRA.
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RUBRIEK 37, straatverlichting, periode 1893-1914. Alleen vanaf 1893 t/m 1896.
Volgnr.
Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
37/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
37/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
1893
2

1893

Verzoek van J.J. WIERSMA en 38 anderen te Jistrum om dorpsverlichting.
Gunstig advies van de gemeentearchitect over aanschaf van 2 ijzeren
lantaarnpalen met 2 lantaarns.

RUBRIEK 38/24 (tot 1909) en 23 (vanaf 1909), telefoon en telegrafie, periode 1893-1914. Vanaf 1897
is de rubriekennummering veranderd in rubriek 24 t/m 1909 en in rubriek 23 vanaf 1909.
Volgnr.
Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
38 of 24/23/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
38 of 24/23/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en
Wethouders.
2

1894
9 maart 1894

3

23 maart 1894

4

2 juni 1894

2

1895
11 mei 1895

3

26 juni 1895

4

1 juli 1895

3

1896
25 december 1896

2

1897
rubrieknummer is
tot 1909 nr. 24
vanaf 1909 nr. 23
20 november 1897

Verzoek van de directeur, H. LINTHOUT, van het telefoonkantoor te Burgum
tot intrekking van het raadsbesluit van 26 februari betreffende bestelloon of
tot uitstel van de uitvoering. Brief 38/140B&W, 38/174B&W.
Verzoek van J. ERIKS c.s. te Burgum om terug te komen op het raadsbesluit
van 26 februari tot heffing van een bestelloon binnen de kring waar dit nu
gratis is. Het verzoek wordt afgewezen.
Schrijven van de directeur, H. LINTHOUT, van het telefoonkantoor te Burgum
over zijn loon en aanbeveling van Hidde DOUMA, schoenmaker te Burgum
als telegrambesteller. Brief 38/174B&W, 38/200B&W en 214B&W.
Schrijven van de stationschef te Hurdegaryp inhoudende klachten over
telegrambesteller J.K. WIJMENGA over te laat bestellen van telegrammen.
Brief 38/71B, 38/72B.
Verzoek van J.K. WIJBENGA te Hurdegaryp om ontslag, per 1 juli, als
besteller van telegrammen en pakketten aan het station te Hurdegaryp.
Ontslag wordt verleend, voorlopig zal Wietske KOSTER het overnemen.
Verzoek van Hidde P. DOUMA te Burgum om verhoging van bestelloon
telegrammen Burgum. Brief 38/228B&W.
Schrijven van de directeur, H. LINTHOUT, van het telefoonkantoor te Burgum
inhoudende voorstel om wijziging te brengen in de uren van openstellen
telefoonkantoor te Burgum. Brief 38/7B 1897, brief 38/36B 1897.

Schrijven van de directeur-generaal van de Posterijen en Telegrafie te Den
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3

29 november 1897

4

27 november 1897

6

18 februari 1898

2

1898
10 maart 1898

4

1898

5

2 september 1898

6

31 oktober 1898

2

1899
7 maart 1899

2

16 maart 1899

5

15 juni 1899

6

28 juni 1899

7

30 juni 1899

8

14 juli 1899

10

18 september
1899

11

14 november 1899

Haag over vestiging van telefoonkantoren te Garyp en Oentsjerk. Brief
24/98B 1898 en 24/101B 1898.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de vestiging van
hulppost- en telefoonkantoor te Gytsjerk en Oentsjerk.
Schrijven van R.A. DE JONG te Oentsjerk inhoudende opgave van het
vermoedelijk aantal ontvangen en verzonden telegrammen te Gytsjerk,
Oentsjerk en Aldtsjerk gedurende een jaar. Met schrijven van F. FEERSMA te
Oentsjerk over huur van een huis.
Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
antwoord op verzoek van het gemeentebestuur om vestiging van
telefoonkantoren te Oentsjerk, Garyp en Eastermar. Brief 24/27B&W 1898,
24/76B en 24/88B 1898.
Schrijven van de inwoners van Garyp inhoudende aanbeveling van Petrus P.
ELZINGA als telefonist. Sollicitatie van Rienk J. VAN KOTEN te Eastermar
naar de betrekking van telefonist te Eastermar. Brief 24/88B, 24/100B en
24/101B.
Correspondentie betreffende lokaliteit en kantoorhouders. Kantoorhouder te
Garyp wordt Petrus ELZINGA met als vervanging zijn vrouw Pietje ELZINGAVAN DER VEEN. Kantoorhouder Gytsjerk/Oentsjerk wordt Hendrik
MENNINGA met als vervanging zijn vrouw Gesien MENNINGA-MULDER.
Kantoorhouder te Eastermar wordt Pieter VAN KOTEN met als vervanging
zijn zuster Roelofke VAN KOTEN. Brief 24/138B, 24/140B, 24/228B&W.
Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
antwoord op schrijven van burgemeester over vervangend personeel voor de
telefoonkantoren te Garyp, Gytsjerk/Oentsjerk en Eastermar. Brief 24/250B.
Verzoek van de ingenieur van de telegrafie om inlichtingen i.v.m. het tot stand
brengen van een elektrische geleiding vestiging telefoonkantoren Gytsjerk,
Garyp en Eastermar en antwoord op schrijven van B&W betreffende
verbinding van Oentsjerk/Gytsjerk aan Drachten en niet aan Leeuwarden.
Brief 24/343B&W, 24/355B&W, 24/3656B&W.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om een voorstel te doen
over de uren van openstelling kantoren te Garyp en Eastermar. Brief 24/53B.
Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
beschikking i.v.m. de openstelling van de kantoren te Garyp en Eastermar en
het geven van onderricht aan de kantoorhouders en hun vervangsters. Brief
24/59B.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om een voorstel te doen
over de uren van openstelling kantoren Gytsjerk/Oentsjerk. Brief 24/105B.
Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
beschikking i.v.m. de openstelling van het kantoor Gytsjerk/Oentsjerk en het
geven van onderricht aan de kantoorhouder en zijn vervangster.
Mededeling van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden dat het kantoor
Gytsjerk/Oentsjerk zal worden opengesteld op 10 juli.
Schrijven van H. MENNINGA, kantoorhouder Gytsjerk/Oentsjerk over de
openingstijden van 8.30 uur tot 11.30 uur en de wijze van vervanging. Brief
24/124B.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over het voordragen
van een andere vervanger kantoorhouder Gytsjerk/Oentsjerk omdat de vrouw
van H. MENNINGA niet voor haar taak berekend is. Voorgedragen wordt
Gerrit BONNEMA, hij wordt ook benoemd. Brief 24/312B&W, 24/367B&W.
Verzoek van P. VAN KOTEN, kantoorhouder te Eastermar om zijn zuster
Sjoukje Als tweede vervangster te benoemen. Zij wordt ook benoemd.
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10, 11

14 februari 1900

12

15 november 1899

13

18 november 1899

14

1899

2

1900
1900

4

20 maart 1900

5

30 april 1900

6

11 oktober 1900

6

1901
19 maart 1901

7

12 april 1901

11

21 september
1901

1

1902
25 januari 1902

4

7 februari 1902

7

21 juni 1902

3

1903
18 maart 1903

4

24 april 1903

7

10 oktober 1903

Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
goedkeuring benoeming vervangers kantoren Gytsjerk/Oentsjerk en
Eastermar.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de
noodzakelijkheid van verwarming van het kantoor te Garyp. Er zal met de
kantoorhouder in overleg treden. Er wordt een vergoeding verstrekt voor
verwarming. Brief 24/93B&W 1900.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de regeling
bestelgelden voor telegrammen te Eastermar. Brief 24/183B&W, 24/27B&W
1900.
Verzameling van voorschriften betreffende post- en telegraafdienst.
Schrijven van diverse burgemeesters betreffende de regeling van
bestelgelden van telegrammen vanuit telefoonkantoren.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om te bevorderen dat
het kantoor in de wintermaanden naar eis worden verwarmd. Brief
24/93B&W.
Verzoek van H. MENNINGA, kantoorhouder Gytsjerk/Oentsjerk om
inlichtingen over de regeling van zijn beloning i.v.m. het aantal behandelde
telegrammen. Brief 24/135B&W.
Verzoek van de directeur van het Post- en telegraafkantoor te Drachten om
mee te delen van de regeling van bestelling van telegrammen vanuit de
kantoren Burgum, Garyp en Eastermar. Brief 24/253B&W, brief 24/7B&W
1901.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden inhoudende antwoord
op schrijven van de burgemeester over wijziging openstelling kantoor te
Burgum. Brief 24/53B, 24/60B.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om maatregelen te
nemen ter voorkoming van beschadiging van isolatoren.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over openstelling
telefoonkantoren Gytsjerk/Oentsjerk en Eastermar op zondag. Brief 24/170B.
Verzoek van H. MENNINGA, kantoorhouder Gytsjerk/Oentsjerk om in plaats
van G. BONNEMA aan te wijzen tot vervanger maar Jitze B. POPMA,
notarisklerk te Gytsjerk. Verzoek wordt afgewezen.
Verzoek (andermaal) van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om de
openstelling telefoonkantoor Gytsjerk te bepalen op zondagen van 7.30 uur
tot 8.30 uur. Brief 24/198B 1901, 24/27B.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden inhoudende voorstel
om een tweede vervanger te benoemen en wel Jitze B. POPMA, notarisklerk
te Gytsjerk naast Gerrit BONNEMA voor het kantoor Gytsjerk/Oentsjerk. Brief
24/100B, 24/101B en 24/102B.
Mededeling van de ingenieur van de telegrafie te Groningen dat het wenselijk
is om de telefoonplank en lessenaar kantoor Burgum door nieuwe te doen
vervangen. Brief 24/140B&W.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden inhoudende voorstel
om de officiële tijd van opening van het telefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk te
stellen om 9.00 uur in plaats van 8.30 uur voormiddag. Het voorstel wordt
goedgekeurd.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden inhoudende voorstel
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om de openstelling van de kantoren Garyp, Gytsjerk, Eastermar op zon- en
feestdagen te beperken tot één uur. Brief 24/225B.
403,
429,
501,
651

1904
6 april 1904

635,
669

juni 1904

1248

1 december 1904

172

1905
10 februari 1905

363,
461

31 maart 1905

624

17 juni 1905

741

2 augustus 1905

1025

8 november 1905

1074

28 november 1905

30

1906
8 januari 1906

74

16 januari 1906

97

23 januari 1906

182

9 februari 1906

316

9 maart 1906

498

25 april 1906

Verzoek van de ingenieur van de telegrafie om toestemming van een
ondergane wijziging van de telegraafleiding ten behoeve van het
telefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk. De telefoonlijn zal aangelegd worden
langs de gemeente weg vanaf de spoorbaan bij het station Tytsjerk tot
Swarteweisein. Brief 24/168B&W.
Schrijven van de directeur van het telefoonkantoor te Burgum inhoudende
voorstel tot wijziging in de uren van openstelling telefoonkantoor. Voorstel
wordt aangenomen door de inspecteur Posterijen te Leeuwarden. Brief
24/240B&W.
Verzoek van de directeur-generaal Posterijen om inlichtingen over lokaliteit
interlokale aansluiting van rijkstelefoonkantoren.
Verzoek van de directeur rijkstelegrafie te Leeuwarden om mee te delen de
vergoeding van de kosten van bestelling telegrammen buiten de
bestellingkring. Brief 24/83B&W.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de bestellingkring
van de telefoonkantoren, het strekt zich verder uit dan bij de rijkstelegraaf
gebruikelijk is. Brief 24/157B&W.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden inhoudende antwoord
op schrijven van B&W over de uitgestrektheid van de kosteloze bestelling van
telegrammen. Brief 24/167B&W.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de afstand van de
bestellingkring. Brief 24/220B&W.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de vaststelling
van de kosteloze bestellingkring van de hulptelegraafkantoren. Met een
kaartje.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de kosten van het
overbrengen van het hulptelegraafkantoor te Burgum naar de nieuwe lokaliteit
en over de interlokale aansluiting.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden, n.a.v. schrijven van
B&W, over vestiging hulptelegraafkantoor te Burgum en over de interlokale
aansluiting. Brief 24/403B&W 1905.
Schrijven van de opzichter telegrafie te Leeuwarden over de verrekening van
de kosten vallende op de overbrenging van de telefoondienst te Burgum.
Schrijven van de directeur, H. LINTHOUT, van het postkantoor te Burgum op
schrijven van burgemeester over de bediening van het eventueel op te richten
hulptelefoonkantoor te Burgum. Brief 24/28B.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over verlichting bij de
toegang van het kantoor te Burgum en mededeling dat de
directeur/kantoorhouder van het kantoor te Burgum wel belast wil worden met
de telefoondienst als J. NIELAND, klerk van dit kantoor vervangend
kantoorhouder wordt. Brief 24/75B&W.
Mededeling van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag over een
interlokale telefoongemeenschap kantoor te Burgum. De zuivelfabriek en
Gebr. W.A. VAN DER MEULEN te Burgum hebben wel belangstelling voor
een rechtstreekse verbinding.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over uitbreiding van de
kosteloze bestellingkring van het hulptelegraafkantoor te Burgum. Voorstel
om de Burgumerdaam erbij aan te sluiten. Er is geen bezwaar.
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Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
antwoord op schrijven van B&W over het vestigen van een
hulptelefoonkantoor in het hulptelegraafkantoor. Hier is geen bezwaar voor.
Brief 24/78B&W.
Mededeling van de directeur-generaal te den Haag dat voor de
telegraafdienst vooreerst een salaris voor de kantoorhouder van f 125 per
jaar voldoende wordt geacht.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om mee te delen of er
ook bezwaren tegen een regeling waarbij de uren van openstelling kantoor
Burgum worden vastgesteld als aangegeven in de brief. Brief 24/258B&W.
Schrijven van H. LINTHOUT, directeur Posterijen te Burgum inhoudende
antwoord op schrijven van B&W over zijn salaris dat door het voorstel; van
B&W vermindert. Brief 24/259B&W, brief 24/310B&W.
Verzoek van Petrus P. EZINGA, kantoorhouder te Garyp om zijn salaris van
telefoonhouder te verhogen met tenminste f 30 en te brengen op tenminste f
80.
Opgave van behandelde telegrammen aan diverse kantoren en beloning
kantoorhouders.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over openstelling van
hulptelegraafkantoren en om eventuele bezwaren aan hem mee te delen.
Brief 24/13B 1907.
Mededeling van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden van de uren van
openstelling van de hulptelegraafkantoren in de gemeente met ingang van 5
februari.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om bericht over een
nieuwe regeling van de openstelling van het postkantoor Gytsjerk/Oentsjerk
en Burgum. Brief 24/75B.
Verzamelstaat van stukken betreffende interlokale aansluiting
hulptelegraafkantoor Gytsjerk/Oentsjerk.
Verzoek van de burgemeester aan burgemeester Kollumerland over de
kosten van een spreekcel voor interlokale aansluiting. Antwoord
burgemeester Kollumerland op stuk.
Schrijven van de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Gytsjerk inhoudende antwoord op schrijven over het gebouw waarin H.
MENNINGA nu zijn hulptelegraafkantoor heeft en huurt van de Kerkvoogdij.
Brief 24 /172B&W, 24/315B.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om S.W. VAN DER LEI,
postbode, voor de telegraafdienst als vervanger aan te wijzen i.p.v. G.
BONNEMA, kantoor Gytsjerk/Oentsjerk. H. MENNINGA negeert BONNEMA
(hij wil BONNEMA niet als vervanger) zodat BONNEMA al 2 jaar niet in het
kantoor is geweest. Inspecteur wil, na overleg, S.W. VAN DER LEI aanwijzen
als tweede vervanger. Brief 24/195B&W, 24/197B&W. Zie ook 1902 nr. 1 en
7.
Verzoek van H.P. DOUMA te Burgum om verhoging van zijn salaris als
telegrambesteller.
Schrijven van de directeur van de Nederlandse Tramwegmaatschappij
inhoudende antwoord op schrijven van B&W over vervanging van de bokpaal
op “de Hoek” te Burgum door een ijzeren telefoonpaal. Brief 24/215B&W,
24/386B&W.
Verzoek van H. LINTHOUT, directeur postkantoor te Burgum om per 16
augustus ontslagen te worden van de waarneming van het
hulptelegraafkantoor en goedvindende om tot vervanger aan te wijzen W.
VAN DER LINDEN te Loppersum, als klerk verbonden aan het kantoor te
Burgum.
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Schrijven van H. POSTHUMUS, notaris te Gytsjerk over een toegezonden
concepthuurcontract van het huren door de gemeente van de Kerkvoogdij
van de Nederlands Hervormde Gemeente van het
catechisatiegebouw/telefoonkantoor. Brief 24/296B&W.
Mededeling van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag dat met ingang
van 27 augustus een hulptelefoonkantoor te Burgum voor het algemeen
verkeer zal worden opengesteld.
Schrijven van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag inhoudende
antwoord op schrijven van B&W betreffende salaris personeel hulptelegraafen telefoonkantoor te Burgum. Brief 24/302B&W.
Verzoek van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag om inlichtingen
over rechtstreekse aansluitingen, hulptelefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk. Met
divers schrijven van personen over wel of geen rechtstreekse aansluiting.
Brief 24/322B&W, 24/358B&W.
Verzoek van S.W. VAN DER LEI te Gytsjerk om teruggave van de gemaakte
kosten als plaatsvervanger telefonist.
Verzoek van B&W Achtkarspelen om medewerking tot het vestigen van een
hulptelegraafkantoor te Rottevalle.
Schrijven van VEENHUIS, waarnemend directeur postkantoor te Burgum
over kosteloze bestellingkring n.a.v. een verzoek van S. VAN DER WAL.
Schrijven van de minister van Waterstaat inhoudende antwoord op verzoek
van 16 september over vestiging van een hulptelefoonkantoor
Gytsjerk/Oentsjerk. Er is geen bezwaar.
Schrijven van de directeur-generaal te Den Haag over rechtstreekse
aansluiting hulptelefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk en over salaris voor de
telegraafdienst. Brief 24/403B&W.
Schrijven van de directeur rijkstelegraaf te Leeuwarden inhoudende
goedkeuring wijziging kosteloze bestellingkring te Burgum.
Schrijven van B&W Achtkarspelen inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over de gemeenschappelijke regeling hulptelegraafkantoor te Rottevalle
en de machtiging van Gedeputeerde Staten. Brief 24/26B&W.
Uittreksel uit besluiten van Gedeputeerde Staten inhoudende machtiging tot
gemeenschappelijke regeling met Smallingerland en Achtkarspelen van de
oprichting en instandhouding van een hulptelegraafkantoor te Rottevalle.
Verzoek van H. LINTHOUT te Uitgeest om uitbetaling van de beloning als
kantoorhouder van het hulptelegraafkantoor te Burgum, volgens raadsbesluit
van 11 augustus 1906.
Mededeling van VEENHUIS, waarnemend directeur postkantoor te Burgum
van zijn vertrek en van zijn opvolger J. DANS Wz.
Schrijven van B&W Achtkarspelen op schrijven van B&W over aanneming en
ontslag personeel hulptelegraafkantoor te Rottevalle. Brief 24/102B&W.
Mededeling van Johannes BRAAKSMA te Burgum dat de vernieuwing van de
telefoongeleiding hoek Burgum tot in huis H. DOUMA kost f 19.75.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om nadere inlichtingen
n.a.v. schrijven van 4 maart over de salariëring van de, gewezen,
kantoorhouder LINTHOUT en VEENHUIS te Burgum. Brief 24/95B&W.
Schrijven van H. LINTHOUT te Uitgeest over uitbetaling van het jaarsalaris
als kantoorhouder.
Mededeling van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag dat vooreerst
voldoende voorkomt, een salaris kantoorhouders telegraaf- en
telefoonkantoren voor Burgum f 125, Garyp f 75, Gytsjerk/Oentsjerk f 75 en
Eastermar f 75.
Verzoek van B&W Achtkarspelen om mee te delen van de uitslag van het
onderzoek over wat bedoeld wordt in het koninklijk Besluit van 12 oktober
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1899 in het artikel 126 van de gemeentewet “het gemeentebestuur”. Wordt er
bedoeld van gemeenteraad of B&W. Deze i.v.m. het hulptelegraafkantoor te
Rottevalle. Zie ook nr. 36. Brief 24/125B&W.
Schrijven van de ingenieur telegrafie over de inrichting van het kantoor en de
spreekcel voor de interlokale aansluiting Gytsjerk/Oentsjerk. Met tekening.
Brief 24/192B&W.
Schrijven van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag inhoudende
antwoord op schrijven van B&W over uit te keren beloning aan de gewezen
kantoorhouder te Burgum H. LINTHOUT. Er hoeft geen beloning worden
uitbetaald. Brief 24/95B&W.
Mededeling van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Gytsjerk dat de spreekcel is gemaakt.
Schrijven inhoudende goedgekeurd door Gedeputeerde Staten besluit van de
gemeenteraden van Achtkarspelen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel
betreffende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting en
instandhouding van een hulptelegraafkantoor te Rottevalle, gemeente
Achtkarspelen.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om toezending ter
inzage van de beschikking van de minister van 1898 waarbij de vervanging
van de vrouw van H. MENNINGA, telefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk, wordt
goedgekeurd. Brief 24/181B. Zie 4 en 5 1898.
Schrijven van B&W Achtkarspelen over vertraging vestiging
hulptelegraafkantoor te Rottevalle.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling aan H. LINTHOUT te Uitgeest dat de desgevraagd tussenkomst
tot uitbetaling jaarsalaris geen termen bestaan.

Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de opening- en
sluitingstijdstippen van de hulptelegraafkantoren met ingang van 1 mei.
Verzoek van de ingenieur telegrafie te Groningen om inlichtingen in
betrekking tot de aansluiting van Gytsjerk?Oentsjerk aan interlokaal
telefoonnet en het aanleggen van 2 rechtstreekse aansluitingen. Met kaartje
waarop de plaats van de palen tussen de Coöperatieve zuivelfabriek tot
Heemstra State.
Verzamelstaat van stukken betreffende het interlokaal telefoonnet Eastermar.
Verzoek van 10 inwoners te Eastermar om een aansluiting. Brief 23/156B&W.
Schrijven van A.J. VAN DER MEULEN te Eastermar inhoudende antwoord op
schrijven van B&W dat BUNING, zuivelfabrikant graag zijn perceel zou zien
verbonden. Brief 23/156B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het hulpkantoor van de
posterijen en telegrafie te Eastermar en de eventueel daarin aan te brengen
veranderingen voor een interlokale aansluiting.
Mededeling van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag welke
salarissen voor de kantoorhouders vooreerst voldoende wordt geacht.
Mededeling van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag dat met 4 mei
een hulptelefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk voor het algemeen verkeer zal
worden geopend.
Verzoek van H. MENNINGA te Gytsjerk om verhoging van jaarsalaris als
kantoorhouder van het hulptelegraaf- en telefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk.
Het wordt afgewezen. Brief 23/310B&W.
Verzoek van de ingenieur telegrafie te Groningen om maatregelen te nemen
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tegen moedwillige vernieling van isolatoren.
Schrijven van de minister van Waterstaat inhoudende goedkeuring opheffing
van het hulptelegraafkantoor en telefoonkantoor per 16 mei te Burgum en
vestiging van een rijkstelegraafkantoor en telefoonkantoor te Burgum in
vereniging met het postkantoor. Brief 23/168B&W (ontslag besteller DOUMA).
Verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen te Tytsjerk om bevorderlijk te
willen zijn aan de aanstelling van een besteller telegrammen enz. aan de
halte van het station van de Staatsspoorwegen te Tytsjerk.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over openstelling
kantoren op zon- en feestdagen. Brief 23/33B.
Mededeling van de directeur-generaal Posterijen te Den Haag dat de
hulptelegraafkantoren met 2 april op zon- en feestdagen zullen zijn geopend
van 8 tot 9 voormiddag.
Mededeling van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden dat de
telegrambestellers niet beneden de leeftijd van 16 jaar worden aangesteld.
Schrijven van de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Gytsjerk over het aanbrengen van verandering in het met de gemeente
aangegaan huurcontract telefoonkantoor, rooien van bomen en voetstraatjes.
Brief 23/45B&W en 23/88B&W.
Schrijven van de inspecteur Posterijen Leeuwarden over het intrekken van de
aanwijzing tot vervangend kantoorhouder van G. BONNEMA, hulptelegraafen telefoonkantoor Gytsjerk/Oentsjerk, als niet nodig meer. G. BONNEMA
krijgt eervol ontslag. Brief 23/289B&W, 23/290B&W.
Dagvaarding deurwaarder over het aangaan van een huurovereenkomst
Gytsjerk/Oentsjerk a. gemeente met kerkvoogden Nederlands Hervormde
Gemeente Gytsjerk, b. gemeente met H. MENNINGA, kantoorhouder. Brief
23/448B&W, 23/453B&W, 23/3B&W 1913, 23/6B&W 1913 en 23/33B&W
1913.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de aanwijzing van
een besteller telegrammen Eastermar omdat de tegenwoordige besteller
bezwaar maakt tegen het ’s avonds uitvoeren van de bestellingen. Brief
23/487B&W, 23/509B&W en 23/37B&W 1913.
Verzamelstaat van stukken betreffende het kantoor te Eastermar.
Schrijven van P. VAN KOTEN, brievengaarder en kantoorhouder te
Eastermar inhoudende antwoord op schrijven van B&W over het verplaatsen
van het hulptelegraafkantoor en vervanging van een telefoonkantoor. Hij is
hier niet mee eens. Brief 23/318B&W.
Mededeling van Auke A. JAARSMA te Eastermar dat hij voor zijn zaak geen
aansluiting voor de telefoon nodig heeft.
Mededeling van de directie van de Stoomzuivelfabriek “Welgelegen” te
Eastermar dat zij geen aansluiting voor de telefoon nodig hebben.
Verzamelstaat van stukken betreffende vestiging hulptelegraaf- en
hulptelefoonkantoor te Hurdegaryp.
Verzoek van N.V. de Friesche Maatschappij van Vlasindustrie te Oentsjerk
om aansluiting van de directeurswoning onder Ryptsjerk aan de interlokale
telefoondienst.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om inlichtingen en een
verklaring over aannemen als kantoorhouder te Hurdegaryp van A.
RAUWERDA en als zijn vervanger G. WADMAN, of er mensen die een
aansluiting willen, wanneer de lokaliteit met spreekcel opgeleverd kan
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worden. Brief 23/159B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de vestiging van een
hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Hurdegaryp in het huis van
brievengaarder A. RAUWERDA. Met schetstekening.
Schrijven van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden over de inrichting van
de spreekcel.
Schrijven van de ingenieur van de Telegrafie te Groningen inhoudende
antwoord op schrijven van B&W over de te bouwen spreekcel in het
hulptelefoonkantoor te Hurdegaryp. Er zijn geen bezwaren. Brief 23/184B&W
1914.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de spreekcel.
Schrijven van de minister van Waterstaat dat er geen bezwaar is tegen een
vestiging van een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Hurdegaryp.
Schrijven van de ingenieur Telegrafie te Groningen inhoudende antwoord op
schrijven van B&W over een losse spreekcel. Brief 23/378B&W 1914.
Schrijven van de minister van Waterstaat inhoudende antwoord op schrijven
van B&W dat er nog geen toezegging over het tijdstip van opening kan
worden gedaan. Brief 23/379B&W 1914.
Verzamelstaat van stukken betreffende vestiging hulptelefoonkantoor te
Aldtsjerk.
Verzoek van S.K. MIEDEMA c.s. te Aldtsjerk om vestiging van een
hulptelefoonkantoor te Aldtsjerk. Brief 23/149B&W.
Mededeling van VAN SMINIA te Aldtsjerk dat er voorlopig geen rechtstreekse
aansluiting wordt gewenst.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om inlichtingen i.v.m. de
vestiging van een hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Aldtsjerk.
Verzoek van de ingenieur van de Telegrafie te Groningen om een
plattegrondtekening van het gebouw waarin het telefoonkantoor zal worden
ondergebracht.
Schrijven van de ingenieur van de Telegrafie te Groningen houdende
antwoord op schrijven van B&W over een spreekcel en over de kosten. Met
plattegrondtekening. Brief 23/316B&W.
Schrijven van Joh. VAN DER LINDE te Rotterdam dat een spreekcel een
uitgaaf vraagt van f 215. Brief 23/361B&W.
Schrijven van Joh. VAN DER LINDE te Rotterdam dat de telefooncel gereed
is voor verzending.
Schrijven van de minister van Waterstaat dat tegen de vestiging van een
hulptelegraafkantoor te Aldtsjerk evenals de vestiging in dat kantoor van een
hulptelefoonkantoor geen bezwaren bestaat mitsdien tot die vestiging zal
worden overgegaan.
Schrijven van Joh. VAN DER LINDE te Rotterdam als vervolg van schrijven
zie 3/7.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA over een voorgenomen
verandering inrichting van het kantoor te Eastermar.
Verzamelstaat van stukken betreffende de vestiging van een
hulptelefoonkantoor in het hulptelegraafkantoor te Garyp.
Verzoek van J.G. HOEKSTRA c.s. te Garyp om een spreekcel aan te
brengen in het hulptelegraafkantoor te Garyp. Brief 23/346B&W aan de
minister.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over het
onderbrengen van een spreekcel in het hulptelegraafkantoor te Garyp. Met
schetstekening.
Verzoek van de inspecteur posterijen te Leeuwaren om inlichtingen i.v.m. met
vestiging spreekcel in het hulptelegraafkantoor te Garyp.

293

10/4

3 augustus 1914

10/5
10/6

25 september
1914
8 oktober 1914

10/7

26 oktober 1914

10/8

5 november 1914

10/9

9 december 1914

10/10

8 januari 1915

10/11

27 januari 1915

12

december 1914

13

14 december 1914

14

15 december 1914

15

28 december 1914

Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende nadere advies
over het onderbrengen van de spreekcel.
Schrijven van A.S. RIEDSTRA, eigenaar en P.P. ELZINGA, huurder te Garyp
over het onderbrengen en vertimmeren van het gebouw. Brief 23/364B&W.
Schrijven van A.S. RIEDSTRA, eigenaar en P.P. ELZINGA, huurder te Garyp
over het huren door de gemeente en onderverhuren aan de kantoorhouder.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om antwoord op zijn
brief van 25 juli. Zie 10/3. Brief 23/502B&W.
Verzoek van de inspecteur Posterijen te Leeuwarden om toezending van 2
verklaringen a. inzake de overbrenging en b. aanvaarding voorwaarden
Koninklijk Besluit 1 augustus 1904.
Schrijven van de minister van Waterstaat dat tegen de vestiging van een
hulptelefoonkantoor in het hulptelegraafkantoor te Garyp, behoudende enige
op te volgen voorwaarden, geen bezwaar is.
Schrijven van de inspecteur Posterijen over enkele veranderingen inrichting
van de kantoorlokaliteit. Brief 23/503B&W, 23/161B&W 1915, 23/162B&W
1915.
Rapport van de gemeentearchitect inhoudende advies over schrijven van
10/10.
Verzoek van Klaas KALMA te Hurdegaryp om eervol ontslag als besteller
telegrammen te Hurdegaryp. Hij krijgt eervol ontslag.
Schrijven van Geert KLEEFSTRA te Hurdegaryp inhoudende sollicitatie naar
de betrekking van besteller telegrammen en pakketten vanuit het station
Hurdegaryp.
Verzoek van het personeel van het station te Hurdegaryp om het bestellen
van telegrammen en pakketten te mogen overnemen van K. KALMA.
Schrijven van de chef van het haltestation Tytsjerk inhoudende antwoord op
schrijven van B&W over hoeveel telegrammen hij gemiddeld per jaar ontvangt
i.v.m. verzoek van Vereniging Dorpsbelangen Tietjerk om een besteller
telegrammen.

RUBRIEK 39/25, vaarten, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in
rubriek 25.
Volgnr.
Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
39 of 25/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
39 of 25/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
1

1893
februari 1893

3

13 maart 1893

4

16 maart 1893

5

25, 26 mei 1893

Verzoek van G.A. VAN DER WAL c.s. te Burgum om de vaart (Wâlster Feart)
langs Feanwâldsterwâl door te trekken, over Bergumerheide (Noardburgum),
langs de zogenaamde Boschvaart tot het nieuw provinciaal stroomkanaal te
Kûkherne en tevens hieraan tot te voegen een algemene opslagplaats aan de
Heidstreek. Brief 39/183B&W.
Schrijven van B.J. GROS, opzichter van de stoomzuivelfabriek “De
Eendracht” te Garyp over de verkoop van gedeelte grond, Bergum C nr.
1351, aan de gemeente voor opslag te Garyp. Brief 15/127B&W.
Uittreksel uit het besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende een
afwijzende beschikking op het verzoek van Andries H. FEENSTRA, visser te
Aldtsjerk om onderhandse aankoop van het Aldtsjerkster Mar.
Schrijven van M. GIJSWIJS en J. LASKEWITZ te Aldtsjerk inhoudende
klachten over een door A. VISSER en H. ZUIDERVELD gedempte sloot
dienende voor waterlossing.
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6

10 juni 1893

5, 6

22, 30 juni 1893

7

8 juni 1893

8

30 juni 1893

9

juli 1893

10

7 juli 1893

11

17 juli 1893

13

31 augustus 1893

14

augustus 1893

15

30 oktober 1893

16

30 oktober 1893

17

6 oktober 1893

18

10 oktober 1893

19

19 oktober 1893

20

30 oktober 1893

Schrijven van A. VISSER, winkelier, en H. ZUIDERVELD, karrijder te
Aldtsjerk over de sloot waarover klachten zijn ontstaan doordat hij gedempt
is. De sloot is gedempt omdat hij begon te stinken, maar ze zijn bereid om
met de buren en de gemeente er voor te zorgen dat er een waterlossing
komt.
Rapporten van de gemeentearchitect DE GROOT over de waterlossing in de
sloot te Aldtsjerk. De gemeente zal ervoor zorgen dat er een zinkput met een
open stenen goot komt Er komt een overeenkomst met de eigenaren van de
percelen langs de sloot, Giekerk C nr. 1207 van J.J. LASKEWITZ, nr. 1219
van H. ZUIDERVELD, nr. 1208 van wed. T.U. NOORDENBOS-DE JONG en
nr. 897 van A. VISSER, over het onderhoud van de sloot.
Verzoek van K. KINDERMAN c.s. te Oentsjerk om verbetering van de
Oentsjerkster Feart.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over een sloot tussen de
percelen Giekerk C nr. 1391 en 1386 eigendom van de diaconie aan de ene
kant en nr. 1387, 1388, 1389, 1390 van de diaconie en nr. 1384 van Wierd W.
DE BOER aan de andere kant te Aldtsjerk. De sloot is als waterlossing in
zeer slechte staat. Brief 39/123B.
Verzoek van A. WERUMEUS BUNING c.s. te Eastermar om verbetering van
de volgende vaarten: de haven in de buurt te Eastermar, de vaart naar de
opslag op Snakkerbuorren en het vervallen vaarwater de zogenaamde Oude
Lits. Deze wateren blijken geen gemeente-eigendom te zijn waardoor het
onderhoud ook niet voor de gemeente is.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT dat aan de rederij H.J. VAN
DER VEEN gelast is om de berging door hen gebouwd op de opslag te Garyp
te verwijderen.
Verzoek van G. WALDA en H.J. VAN DER VEEN te Garyp om een zonder
vergunning gebouwd hok op de opslag te Garyp mag blijven. Verzoek wordt
afgewezen, ze kunnen wel vergunning krijgen om het hok ergens anders op
de opslag te plaatsen. Brief 39/286B&W.
Verzoek van F.E. VAN DER MEULEN c.s. te Burgum, Geastmabuorren, om
verbetering van de Voetlingvaart, lopende uit de Wide Ie tot de Langelaan.
Verzoek is afgewezen omdat het gemeentebelang er niet in betrokken is.
Schrijven van K. KINDERMAN c.s. te Oentsjerk inhoudende verklaring dat zij
ten behoeve van het uitdiepen van de Oentsjerkster Feart zonder vergoeding
de slataarde zullen bergen.
Rapport van de raadscommissie op het verzoek van A. WERUMEUS
BUNING c.s. te Eastermar om verbetering van vaarten onder Eastermar. De
gecommitteerden (volmachten) krijgen een subsidie om de vaarten uit te
baggeren. Brief 39/393B&W.
Rapport van de raadscommissie over het voorstel van raadslid DIJKSTRA om
de Wâlster Feart door te trekken tot de Heidstreek met de bouw van een
opslag aan de Heidstreek. Het voorstel wordt afgewezen.
Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk om
vergunning voor het dempen van een sloot aan de straatweg voor zover die
langs het kerkhof loopt. Het dempen wordt toegestaan.
Verzoek van K. HEIDBUURT c.s. te Jistrum om tegen vergoeding in de
dorpsvaart cichorei te mogen wassen. Verzoek wordt toegestaan.
Schrijven van B. JONKMANS te Workum over de waterlossing bij de woning
van zijn schoonvader J. LASKEWITZ te Aldtsjerk, de woning komt bij
stortbuien en vriezend weer onder het vuile water, soms zelfs binnenin. Brief
39/379B&W.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “De
Eendracht” te Garyp om vergunning voor het dempen van de sloot tussen de
fabriek en de dorpsopslag en het rooien van 14 bomen die daar staan. De
vergunning wordt verleend.
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21

18 november 1893

22

25 november 1893

23

15 december 1893

24

18 december 1893

1

1894
28 maart 1894

3

27 juni 1894

4

3 oktober 1894

5

2 oktober 1894

6

18 oktober 1894

1

1895
1 april 1895

2

5 april 1895

3

13 april 1895

4B

september 1895

6

23 september

Verzoek van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Wyns om de
vernieuwing van de walbeschoeiing langs de Dokkumer Ie in onderhoud bij
de diaconie of geheel of voor minstens ¾ gedeelte voor rekening van de
gemeente te nemen. Brief 39/417B&W en 39/148B&W 1894.
Verzoek van R. VAN DER REGT, vishandelaar te Heerenveen en andere
schippers om verbeteringen van de volgende vaarwateren: het
Woudmansdiep bij de bocht van het Langdeel en het Alddeel, Alddeel bij de
Wielshals en bij de patroonsbrug. Brief 39/448B&W.
Verzoek van J.W. DRAIJER te Suwâld om vergunning voor het dempen van
een sloot voor een stuk bouwland genaamd “De Appelhof”, Hardegarijp D nr.
979, aan de straatweg te Suwâld. Het verzoek wordt toegestaan.
Verzoek van Sije M. KOOI, veehouder te Gytsjerk om vergunning voor het
dempen van een sloot aan de straatweg gelegen bouwland, Giekerk E nr.
806, omdat hij daar een huis wil bouwen. Verzoek wordt toegestaan.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het verzoek van Edze G.
WESTRA c.s. te Hurdegaryp om provinciale subsidie en om een subsidie uit
de slikgeldfondsen van de gemeente voor het verbeteren van de
Poltroksvaart, de Houtsteksvaart en de stroomsloot tot de brug in de
Rijksstraatweg te Hurdegaryp. Brief 39/151B&W aan de Commissaris der
Koningin.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over de Oentsjerkster Feart,
voorstel is om de vaart niet uit te diepen maar uit te baggeren. Het werk wordt
opgedragen aan A. COP voor f 500.
Mededeling van A. WERUMEUS BUNING te Eastermar, i.v.m. het
raadsbesluit van 30 oktober 1893, dat de haven te Eastermar is gebaggerd
met verzoek de toegezegde subsidie te mogen ontvangen.
Kennisgeving van G. SCHAAFSMA te Wyns dat de vernieuwing van de
walbeschoeiing waarvoor subsidie is verleend bij raadsbesluit van 25
november 1893 voor opneming gereed is.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde gemeente te
Oentsjerk om een gedeelte van de dorpsvaart, waar het in het dorp eindigt,
ongeveer 12 meter te mogen dempen. Ze krijgen toestemming maar 34
inwoners van Oentsjerk tekenen bezwaar aan. Na advies van de
raadscommissie wordt het verzoek afgewezen en mag er niet gedempt
worden.
Schrijven van de diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Garyp inhoudende klachten over stremming van de waterlossing van de
woning bewoond door H. VAN ELSLOO door demping van een gedeelte van
de Garypster Schipvaart en een klacht over verzameling van vuil.
Verzoek van Gerhardus TALSMA, arbeider te Bartlehiem om demping van
een sloot of het leggen van een dam aan de kunstweg en aan de weg Wyns Burdaard ten behoeve van Giekerk B nr. 549. Er wordt een vergunning
verleend voor het leggen van een dam.
Verzoek van J.A. VAN DER MEULEN c.s. te Eastermar om bij transactie de
haven met opslag tot de paaltjes op het zogenaamde Breed te laten
overschrijven naar hem en de andere onderschrijvers. Verzoek wordt
afgewezen.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende plan met
toelichting en begroting voor een houten walbeschoeiing langs de vaart bij de
buurt te Oentsjerk. Het werk wordt gegund aan S.B. SIKMA te Oentsjerk voor
f 225.
Verzoek van J. LASKEWITZ, rustend onderwijzer te Aldtsjerk om verbetering
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1896
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4 juli 1896

6A
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7

augustus 1896
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september 1896
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9 september 1896

13

oktober 1896

2

1897
rubrieknummer is
vanaf nu 25
mei 1897

van de waterlossing omdat het water al eens bijna zijn huis is
binnengekomen.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT dat hij het baggeren van
1107 meter van de Oentsjerkster Feart heeft uitbesteed voor f 758.
Verzoek van wed. Berendina DRAIJER-MELLEMA te Suwâld om vergunning
voor het dempen van de sloot tussen de straatweg en het perceel Hardegarijp
D nr. 977 en ook voor het rooien van stobben. De vergunning wordt verleend.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende raming
uitdiepen van de Oentsjerkster Feart en peil van de waterstand n.a.v. het
uitvoeren van het raadsbesluit van 25 februari 1896 tot het nemen van een
proef met uitdiepen van een gedeelte van de Oentsjerkster Feart, over een
lengte van +/- 200 meter en eventuele verdere uitvoering.
Mededeling aan de hoofdingenieur provinciale waterstaat van een gezonken
schip, van Pieter DE BOER te Poppenwier, in de Grinzer Feart nabij
Burgumerdaam. Brief 39/78B.
Verzoek van Berend DE JONG, vleeshouwer te Oentsjerk om vergunning
voor het dempen van een sloot aan de straatweg, ten behoeve van perceel
Giekerk E nr. 69 (1687) en tot het rooien van houtgewas alsook een verzoek
enige aankoop van grond. Verzoeken worden ingewilligd en goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten.
Verzoek van de Nederlandse Tramweg Maatschappij om vergunning voor het
dempen van een sloot en het rooien van bomen en houtgewas aan de
Garijperweg ten behoeve van de percelen Oostermeer E nr. 457 en 376. Met
schetstekening. Verzoek wordt toegestaan.
Schrijven van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende plan voor een
beschoeiing van een gedeelte straatweg aan het provinciaal vaarwater te
Skûlenboarch. En een schrijven van H. AALFS te Skûlenboarch inhoudende
antwoord op schrijven van B&W over een stuk oude weg daar. Brief
45/206B&W.
Mededeling van K. KINDERMAN te Oentsjerk dat de vaart is geschoond (het
cichoreiwassen is opgehouden). Brief 39/237B&W, 39/279B&W
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT inhoudende advies over het
huren van de baggermolen te van de gemeente Leeuwarden. Met werkstaten.
Bestek en voorwaarden, begrotingen en aanbestedingen
uitdiepen/uitbaggeren van de Burgumer Nieuwstadse vaart, de
Burgumerfeanster Feart en de Garijpervaart.
Verzoek van G. WALDA en H.J. VAN DER VEEN, stoombootondernemers te
Garyp om vergunning voor de bouw van een steiger in de vaart aan de
Garijperwal. Ze krijgen vergunning voor een steiger aan het noordelijke
gedeelte van opslagplaats in de Garijpervaart maar ze hebben bezwaar tegen
de voorwaarden waardoor het werk niet wordt uitgevoerd.
Rapport van veldwachter KROL te Eastermar over heffen van vaartgeld in de
haven van Eastermar. Daar staat een bord waarop staat hoeveel de heffing is
en dat er niet zonder toestemming aan de molen Wier geladen of gelost mag
worden. De molen is van IJme DROST en de heffing wordt gedaan door Jelle
A. BERGHUIS. Er staat een aantekening op het stuk.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het
uitdiepen/uitbaggeren van de Burgumer Nieuwstadse vaart, de
Burgumerfeanster Feart en de Garijpervaart.

Lijst van de percelen welke eigenaren belast zijn met het onderhoud van de
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3

25 augustus 1897

5

9 december 1897

opvaart te Lytse Geast.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het baggeren van droge
gedeelten in de vaarten te Wyns, Aldtsjerkster Feart, Aldtsjerk, bij de opslag
en de brug en Eastermar bij de opslag in de Oude Lits.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over de kosten van het
opzetten van de wallen aan de vaart te Garyp. Brief 25/322B&W.

1898
1
1

1898

2

1898

3

1898

5

21 oktober 1898
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18 augustus 1898

7

23 maart 1899

7A

24 november 1898

1

1899
5 augustus 1899

2

8 augustus 1899

3

augustus 1899

7

27 november 1899

2

1900
29 juni 1900

4

17 augustus 1900

5

24 augustus 1900

Schrijven van B&W inhoudende tijdelijke opdracht aan Tjibbe SPOELSTRA
tot invordering opslaggelden te Garyp.
Correspondentie betreffende een aanvraag van Alle H. HIEMSTRA,
veehouder in de Warren te Hurdegaryp (Geastmabuorren) om vaartgeld van
de Bartefeart gedurende 14 jaar. Met schetstekening. Brief 31/212B&W,
25/173B.
Correspondentie betreffende het maken van een walbeschoeiing en
herstellen van een gedeelte weg langs het Knillesdjip: bestek en
voorwaarden, begroting, aanbesteding en schetstekening. Het wordt gegund
aan Hendrik S. KIJLSTRA te Eastermar.
Verzoek van R.G. ROELVINK c.s. te Suwâld om verbetering van de
dorpsvaart te Suwâld. Brief 25/320B&W.
Verzoek van het bestuur van Dorpsbelangen Burgum om een walbeschoeiing
bij de opslagplaats noordzijde van het gemeenteland aan de Lageweg. Het
verzoek wordt afgewezen.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA over de waterlossing achter
de huizen aan de Lageweg te Burgum. Er komt een aanzegging aan de
eigenaren tot schoonmaken.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende toelichting en raming van de
kosten van het uitbreken van een gedeelte baksteenbestrating, het weer
bevloeren van een weg met straatklinkers en bakstenen en een gedeelte
sintelweg te Garyp. Met schetstekening.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het wegzakken van
gedeelten van de wal van de Eestrumervaart.
Mededeling van veldwachter COUPERUS te Oentsjerk over een ondiepte in
de Oentsjerkster Feart.
Verzoek van Sjoerd J. VAN DER WIELEN, beurtschipper te Burgum om een
vaste aanlegplaats op de opslag te Burgum bij het gemeenteland en tot het
aanbrengen van een stalt. Met schetstekening. Brief 25/331B&W.
Verzoek van G.A. VAN DER WAL c.s., gecommitteerden (volmachten) van de
vaart te Feanwâldsterwâl om een subsidie voor verbetering van de Wâlster
Feart. Subsidie wordt verleend. Brief 25/283B&W, 25/330B&W.
Verzoek van de Nederlandse Tramweg Maatschappij tot plaatsen van palen
in het Alddeel bij de kruising van de Rijksstraatweg voor een te maken brug
voor de trambaan. Met tekening. Verzoek wordt afgewezen. Brief
25/387B&W.
Verzoek van de gemeentearchitect VEENSTRA om inlichtingen over de wijze
van uitvoering van de walbeschoeiing te Earnewâld. Met bestek en
voorwaarden, begroting en tekening. Het werk wordt aanbesteed aan H.S.
KIJLSTRA te Eastermar.
Rapport van veldwachter KROL te Jistrum over de verwijdering van een
woonschip van de opslag te Eastermar.
Schrijven van gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over een
verwijding van de dorpsvaart, Oentsjerkster Feart, bij de opslag, R. DE
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JONG, te Oentsjerk en ook over aankoop grond. Aankoop grond voor
verbreding van die vaart wordt goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de verbeteringen die
moeten worden aangebracht in “het Hei” te Burgum.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over een
verzoek van J. PIJPKER, koopman te Gytsjerk om demping van een stuk van
de Ryptsjerkster Feart en afbreken van een schiphuis.
Verzoek van A.S. VAN HUIZEN c.s. te Gytsjerk en Aldtsjerk om zo spoedig
mogelijk in bevaarbare staat te brengen van de Aldtsjerkster Feart en De
Moark. Aan de gemeentearchitect VEENSTRA wordt opdracht gegeven de
wateren op plaatsen te verbreden.
Verzoek van Marten J. VAN DER ZEE, beurtschipper te Garyp om
vergunning voor het maken van een stalt voor aanleg en losplaats in de vaart
te Garyp.
Verzoek van Klaas B. KLEINHUIS c.s. te Earnewâld om verbetering van de
opvaart te Earnewâld door die vaart uit te baggeren, bij lage waterstand is hij
droog.
Schrijven van P. BOONSTRA en de gezamenlijke schippers te Mûnein
inhoudende klachten over de slechte staat van de opslag en de haven te
Mûnein.
Rapport van de inspecteur van de ijsbanen Adolf COP te Garyp over de
toestand van de ijsbanen.
Schrijven van H. TUININGA, stoombootkapitein te Rinsumageast over
gebruik van vaarten met de stoomboot, niet in de vergunning. Antwoord staat
op het stuk.
Verzoek van W.S. STENEKES c.s., schippers, te Quatrebras om afdoende
verbetering van de Burgumerfeanster Feart, hij is nu vaak onbevaarbaar.
Verzoek van Petrus G. MULDER en Pieter A. OOSTERHOF te Wytfean,
gecommitteerden van het Wytfeanster (dwars) Feart, om een bijdrage voor
het verbeteren van deze vaart. Brief 25/336B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het uitdiepen,
uitbaggeren van de Aldtsjerkster Feart vanaf de Dokkumer Ie tot De Moark.
Verzoek van 35 schippers om de verbetering van vaarten spoedig ter hand te
nemen.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten f 1223 van uitdiepen en uitbaggeren van de Burgumerfeanster Feart
met profielen en lijsten van eigenaren van aangrenzende percelen. Met
tekening.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten f 1353.50 van uitdiepen en uitbaggeren van de Eestrumervaart met
profielen en lijsten van eigenaren van aangrenzende percelen. Met tekening.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten f 5575 van uitdiepen en uitbaggeren van de Aldtsjerkster Feart en
lijsten van eigenaren van aangrenzende percelen.
Verzoek van Gooitzen L. VEENSTRA en Pieter A. OOSTERHOF te Wytfean,
gecommitteerden van het Wytfeanster (dwars) Feart, om uitstel tot uitvoering
van het uitdiepen van die vaart. Brief 25/31B&W 1907.
Verzoek van het bestuur van de IJsvereniging “Giekerk” om de ijsbanen in

299

868,
913

5 augustus 1906

1260

21 oktober 1906

1307A

29 december 1906

1

1907
1907

1A

23 januari 1907

1D

17 mei 1907

1E

17 mei 1907

1F

31 mei 1907

1G

12 juni 1907

1H

26 juni 1907

1I

27 juni 1907

1J

20 augustus 1907

1K

18 augustus 1907

1L

2 september 1907

1M

9 oktober 1907

1N

12 oktober 1907

1O

oktober 1907

1P

17 oktober 1907

goede staat te houden.
Verzoek van B.J. GROS te Garyp om een vergunning om tijdelijk een steiger
te mogen aanbrengen bij de stoombootaanlegplaats in de vaart te Garyp. De
vergunning wordt verleend.
Schrijven van Adolf COP te Burgum over een nota wegens dagelijks toezicht
op het uitdiepen van de Burgumerfeanster Feart met verklaring van de
burgemeester dat hij niet voor betaling vatbaar wordt geacht.
Schrijven van Adolf COP te Garyp dat hij bedankt als inspecteur ijsbanen in
het zuidelijk gedeelte van de gemeente.
Verzamelstaat van stukken betreffende a. verbetering van de Aldtsjerkster
Feart, b. klachten over bomen langs de Hurdegarypster Hoek en kolk en over
niet plaatsen van borden bij de bouw van nieuwe bruggen, c. De Moark, d.
Eestrumervaart.
Verzoek van het bestuur van de Schippersvereniging “Hoop op Forbettering”
te Gytsjerk om zo spoedig mogelijk de Aldtsjerkster Feart te verbeteren en als
er bruggen worden gebouwd de schippers daar duidelijk van in kennis te
stellen.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten wegens vaartverbetering vanaf het Langdeel nabij Rustenburg bij het
perceel Hardegarijp F nr. 588 en verder langs het Alddeel, De Moark,
Aldtsjerkster Mar tot de grens van de gemeente Dantumadiel bij het perceel
Giekerk B nr. 439. Met peilstaat.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten wegens vaartverbetering vanaf de Dokkumer Ie bij het perceel Giekerk
B nr. 578 langs de Aldtsjerkster Feart tot De Moark bij het perceel Giekerk B
nr. 487. Met peilstaat.
Schrijven van B&W van Leeuwarderadeel inhoudende antwoord op schrijven
van B&W over verbetering van het vaarwater Alddeel – De Moark. Brief
25/198B&W.
Schrijven van B&W van Leeuwarden inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over verbetering van het Alddeel onder Leeuwarden. Brief 26/199B&W.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten wegens vaartverbetering van de Eestrumervaart vanaf het oosteinde
bij de opslag tot in de mond van de Burgumer Mar.
Inschrijving van Wessel J. BOLTJES te Oudehaske op de aanbesteding van
het baggeren van de Aldtsjerkster Feart. Hij is de laagste inschrijving en het
wordt hem gegund. Met bestek en voorwaarden.
Schrijven van B&W van Leeuwarden in antwoord op schrijven van B&W dat
op de gemeentebegroting 1908 een post voor baggeren van het Alddeel zal
worden aangebracht. Brief 25/286B&W.
Schrijven van Wessel J. BOLTJES te Oudehaske over de uitvoering van het
baggeren in de Aldtsjerkster Feart. Met antwoord op het stuk.
Schrijven van Wessel J. BOLTJES te Oudehaske inhoudende antwoord op
het schrijven van B&W over de uitvoering van het baggeren in de
Aldtsjerkster Feart. Brief 25/298B&W.
Schrijven van B&W van Leeuwarden inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over het uitdiepen/uitbaggeren van de Aldtsjerkster Feart. Brief
25/345B&W, 25/360B&W.
Schrijven van B&W van Leeuwarden inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over het uitdiepen/uitbaggeren van De Moark bij de begroting 1908 ter
sprake te brengen. Brief 25/345B&W.
Rapport van de commissie van rapporteurs over het voorstel van B&W tot
verbetering van de Eestrumervaart.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de uitvoering van het
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baggeren van de Aldtsjerkster Feart.
Schrijven van het bestuur van de polder “de Olifant” over het ondermijnen van
de wallen van de landen aan de Aldtsjerkster Feart wegens het baggerwerk
met verzoek maatregelen te nemen.
Peillijst van de gemeentearchitect VEENSTRA van het uitgebaggerde
gedeelte van de Aldtsjerkster Feart gepeild uit de noordwal op zomerpeil
vanaf de Dokkumer Ie.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over gedeeltelijk uitdiepen
van de Eestrumervaart.
Verzoek van Wessel J. BOLTJES te Oudehaske om uitbetaling of
kwijtschelding van belopen boete wegens te late oplevering van het werk van
de Aldtsjerkster Feart. Met advies van de gemeentearchitect VEENSTRA om
hem de boete kwijt te schelden.
Schrijven van B&W van Leeuwarden dat er geen medewerking zal worden
verleend voor de verbetering van De Moark alvorens de Bonkevaart in
bevaarbare toestand is gebracht.
Verzoek van Tamme A. OOSTERHOF te Wytfean, lasthebber van de
gecommitteerden (volmachten) om uitbetaling van de bij raadsbesluit van 21
oktober 1905 toegekende subsidie voor verbetering van de Wytfeanster
Feart.
Verzoek van Bauke PETERSON, schipper, en Folkert BRUINING, machinist
te Rinsumageast om vergunning tot het bevaren van de Aldtsjerkster Feart tot
de Dokkumer Ie met de stoomboot “Rinsumageest”. Brief 25/365B&W.
Schrijven van H. TUININGA te Rinsumageast inhoudende antwoord op
schrijven van oktober 1907 betreffende het bevaren van de Aldtsjerkster
Feart met de stoomboot.
Verzoek van Edze ATEMA, arbeider te Skûlenboarch om het werk,
uitdiepen/uitbaggeren van de Burgumerfeanster Feart, af te nemen zonder te
grote korting op de betalingswijze. Brief 25/117B&W 1908.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. op verzoek van H.
TUININGA te Rinsumageast om aan de Koningin ter vernietiging voor te
dragen de verordening van 28 maart 1903 op het gebruik maken met
stoomboten van vaarwateren in eigendom, in onderhoud of beheer bij de
gemeente. Aanwezig uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten
houdende te kennen geven aan H. TUININGA dat aan zijn verzoek niet kan
worden voldaan.
Verzoek van de gecommitteerden (volmachten) van de polder “De Olifant” om
een nader verzoek van H. TUININGA te Rinsumageast om de Aldtsjerkster
Feart met een stoomboot te bevaren af te wijzen.
Verzoek van W.T. VELSTRA c.s. te Aldtsjerk om H. TUININGA te
Rinsumageast weer vergunning te verlenen voor het bevaren van de
Aldtsjerkster Feart vanaf Rinsumageast tot Aldtsjerk.
Verzoek van H. TUININGA te Rinsumageast om vergunning voor het weer
bevaren van de Aldtsjerkster Feart met een stoomboot.
Verzoek van Edze ATEMA te Jistrum om uitbetaling van enig
tegemoetkoming voor bijwerk (Burgumerfeanster Feart). Verzoek wordt niet
ingewilligd.
Verzoek van de Schippersvereniging “Hoop op Forbettering” te Mûnein om
verwijdering van een dam op de hoek van De Moark te Aldtsjerk. Er is
toestemming om die dam te verwijderen.
Verzoek van IJ. S. HOVINGA en G. BAARSMA, ondernemers van de
stoombootdienst van Rinsumageast op Leeuwarden en Sneek v.v., laatstelijk
door H. TUININGA bevaren om vergunning tot het bevaren van de
Aldtsjerkster Feart met een stoomboot.
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Verzoek van Edze ATEMA te Skûlenboarch om enige tegemoetkoming in de
schade welke hij heeft geleden bij de uitdieping/uitbaggering van de
Burgumerfeanster Feart.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA over de kosten voor de
verbetering van de Eestrumervaart. Met bestek en voorwaarden, blauwdruk
met peilstaat en tekening van een deel van Oostermeer G, inschrijving van
Jielt D. BROUWER te Koten voor de aanbesteding, het wordt hem ook
gegund.
Schrijven inhoudende bestek en voorwaarden aanbesteding van het
wegbreken en opruimen van het bestaande en het maken van een nieuw zet
en barten over de Bartefeart in de hooiweg naar Suwâld. Met blauwdruk van
de barten in de Bartefeart en inschrijving van A.A. VENINGA, timmerman te
Suwâld, het wordt hem ook gegund.
Verzoek van U.J. VEENLAND te Eastermar om vergunning om zijn aarde
langer dan de verordening (2 dagen) op de opslag te Eastermar te mogen
laten liggen. Hij krijgt toestemming om de terpaarde 14 dagen te laten liggen.
Verzoek van Jan J. VALK en zoon, vishandelaars te Warten om vergunning
met een motorboot gebruik te mogen maken van gemeentewater.
Verzoek van IJ. S. HOVINGA te Rinsumageast om vergunning voor gebruik
van De Moark met een stoomboot. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA over de uitvoering van het
baggerwerk van de Eestrumervaart door de aannemer Jielt D. BROUWER.
Verzoek van K.T. SIKMA c.s., ingelanden van de Grote Polder onder Gytsjerk
en Oentsjerk en van de Binnenmiede Zomerpolder, om in te trekken de
verleende vergunning aan IJ.S. HOVINGA te Rinsumageast om met een
stoomboot De Moark te bevaren.
Rapport van de inspecteur van de ijsbanen te Burgum Adolf COP over de
toestand van de ijsbanen.
Rapporten van G. NICOLAIJ, inspecteur ijsbaan te Aldtsjerk over de toestand
van de ijsbaan.
Rapport van Adolf COP, inspecteur van de ijsbanen te Burgum over de
toestand van de ijsbaan, het zuidelijke gedeelte.
Verzamelstaat van stukken betreffende de Garijpervaart.
Verzoek van Vereniging van Dorpsbelang te Garyp om verbreding en
beschoeiing van de dorpsvaart.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over de
dorpsvaart te Garyp. Met situatietekening.
Verzoek van K.O. GORTER c.s. te Garyp om verdieping en verwijding van de
Garijpervaart.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten f 1166.50 van de verbetering van de vaart te Garyp.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot aankoop van grond
van Arend HOEKSTRA te Sumar voor verbreding van de dorpsvaart te
Garyp, ongeveer 700 m2 van Bergum C nr. 4.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende plan en
tekening vaartverbetering te Garyp. Met een schrijven van IJpe A. MULDER,
Klaas POLITIEK, schippers, Klaas VAN DER LEIJ, winkelier, en Iete
SLOFSTRA, machinist, allen te Garyp over het voorlopige plan.
Schrijven inhoudende bestek en voorwaarden aanbesteding dempen,
verbreden en verdiepen van een gedeelte van de Garijpervaart. Met
blauwdruk.
Schrijven inhoudende bestek en voorwaarden aanbesteding van het maken
van een walbeschoeiing op het zuidelijk deel van de Garijpervaart. Met
blauwdruk.
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Inschrijving op het werk van nr. 8. Gegund aan Pieter W. VENEMA te
Bergumerheide (Noardburgum).
Inschrijving op het werk van nr. 9. Gegund aan Douwe M. VAN DER ZEE te
Garyp.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over gebruik van de vaart
door stoomboten. Brief 25/370B&W 1911.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over vernieling van de wallen
door de stoomboten; over beschoeiing van de wallen door de aannemers en
over het aanwijzen van een ligplaats voor de boot van VAN DER VEEN in de
Garijpervaart.
Schrijven van B&W van Leeuwarderadeel inhoudende antwoord op schrijven
van B&W over uitstorting van baggeraarde in de Wielshals. Brief 25/315B&W.
Verzoek van Edze ATEMA te Skûlenboarch om enige schadeloosstelling
betreffende verbeteren van de Burgumerfeanster Feart, de aannemingssom
is voor een goed gedeelte niet uitbetaald.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende antwoord
op schrijven van de burgemeester over een gezonken vaartuig, van Hendrik
ZUIDLAND, in het Burgumer Mar. Brief 25/1B.
Schrijven van M.K. MINNEMA c.s. te Aldtsjerk inhoudende klachten over een
waterlossing, door het dempen van een sloot tussen de huizen van Tjipke
VAN DER MEULEN en de straatweg komt het water nu bij hem in de schuur
en de stal.
Mededeling van veldwachter STUVELING te Garyp dat hij Taede SIBMA en
Wierd H. HOOGSTEEN te Garyp, eigenaren van de opslag te Garyp
aanwezige goederen heeft aangezegd deze te verwijderen.
Verzoek van D.S.SANDSTRA te Oosterend om gebruik te mogen maken van
gemeentewater met een stoomboot tussen 1 en 10 augustus. Vergunning
wordt verleend.
Verzoek van J.M. DE RUITER, namens de Vereniging “Hoop op
Forbettering”, te Mûnein om het aan brengen van verbeteringen nl. “De
Broek” te Mûnein, uitbaggeren van de geul; Tytsjerkster Feart ten oosten van
de brug te Tytsjerk en van P. WADMAN; het plaatsen van 2 bakens bij de “De
Grote Wielen”, e.a. wateren.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende bestek en
voorwaarden aanbesteding uitbaggeren van de Bergumernieuwstadservaart
tot de geul van de Grinzer Feart. Het wordt gegund aan Geert W. BOLTJES
te Heerenveen.
Verzamelstaat van stukken betreffende de opslagplaats te Tytsjerk.
Verzoek van de Schippersvereniging “Hoop op Verbetering” te Gytsjerk om
een ruimere en geschikte opslagplaats te Tytsjerk.
Verzoek van de Vereniging “Dorpsbelangen” te Tytsjerk, adhesiebetuiging
aan het verzoek van de Schippersvereniging”Hoop op Verbetering” te
Gytsjerk.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de opslag te Tytsjerk,
met tekening.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende een tekening
van het oostelijke gedeelte van Hardegarijp G nr. 943.
Schrijven van de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Tytsjerk inhoudende antwoord op schrijven van B&W over Hardegarijp G nr.
943 eigendom van de kerkvoogdij. Brief 25/212B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende opslag- en wisselplaats te Ryptsjerk.
Verzoek van de schippersvereniging “Hoop op Verbetering” te Gytsjerk om
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een opslag- en wisselplaats te Ryptsjerk.
Mondelinge mededeling van een lid van deze vereniging aan de
burgemeester over aankoop van een geschikt perceel.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van de
Schippersvereniging “Hoop op Verbetering” te Gytsjerk om een geschiktere
opslag- en wisselplaats te Ryptsjerk. Met tekeningen.
Schrijven van P.J. RIEDSTRA, namens de kerkvoogden van de Nederlandse
Hervormde Gemeente te Ryptsjerk, inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over de percelen Hardegarijp A nr. 2676, en 1980 eigendom van de
kerkvoogdij. Brief 25/211B&W en 25/220B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de inrichting en de
kosten voor een te maken opslag te Ryptsjerk. Met tekening.
Schrijven van P.J. RIEDSTRA, namens de kerkvoogden van de Nederlandse
Hervormde Gemeente te Ryptsjerk, over verkoop van een huis bij de brug,
dat i.v.m. een eventueel maken van een opslag.
Verzamelstaat van stukken betreffende verbetering haven te Earnewâld en
het vaarwater tot de geul, wegsloot en inlichtingen over eigendomsrechten.
Schrijven van Hilbrand J. VEENJE, koemelker te Garyp inhoudende bezwaar
tegen het onttrekken aan de publieke dienst van een gedeelte van de
Garijpervaart.
Verzamelstaat van stukken betreffende De Moark – Alddeel.
Mededeling van B&W van Leeuwarderadeel dat zij niet bijdragen in de kosten
van verbetering van De Moark.
Schrijven van B&W van Leeuwarden over verbetering van het Alddeel en het
verzoek hoever de verbetering is gevorderd. Brief 25/360B&W 1907,
25/194B&W.
Verzoek van Schippersvereniging “Hoop op Verbetering” te Gytsjerk om
verbetering van De Moark.
Schrijven van Gedeputeerde Staten houdende bericht op schrijven van B&W
over de weigering van Leeuwarderadeel om mee te betalen van de kosten
van verbetering van De Moark. Brief 25/97B&W 1912, 25/84B&W 1913.
Schrijven van de burgemeester van Leeuwarden over uitdieping van het
Kurkemeer i.v.m. eventuele verbetering van De Moark. Brief 25/125B 1913.
Schrijven van B&W van Leeuwarden over de verbetering van het vaarwater
Alddeel, verlengde van De Moark en het bijdragen van de kosten. Brief
25/152B&W.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “de
Eendracht” te Garyp om wel aan de publieke dienst te onttrekken van een
gedeelte van de Garijpervaart en dit gedeelte te dempen.
Kennisgeving van D.G. REITSMA te Eastermar van het graven van een sloot
tussen de straatweg onder Jistrum en Oostermeer G nr. 825.
Kennisgeving van D.G. REITSMA te Eastermar van het graven van een sloot
tussen de zogenaamde rietpoel, gelegen in het waterschap “De Putten”,
Oostermeer F nr. 84, 85, 90 en 91 en de kunstweg Eastermar – Sumar.
Verzoek van U.J. VEENLAND te Eastermar om gebruik te mogen maken van
de opslagplaats te Snakkerbuorren voor berging van terpaarde.
Verzoek van Edze ATEMA te Skûlenboarch om de laatste termijn van de
aannemingssom van f 675 voor het werk aan de Burgumerfeanster Feart uit
betaald te krijgen voordat hij gerechtelijke stappen zal ondernemen.
Verzoek van de burgemeester aan Mr. J.A. STOOP, advocaat te Leeuwarden
om advies over de vraag of een eventuele procedure, tegen Edze ATEMA,
kans heeft ten gunste van de gemeente.
Schrijven van Mr. J.A. STOOP, advocaat te Leeuwarden inhoudende het
advies om het met Edze ATEMA op een akkoord te gooien als de financiële
kant van de zaak het belangrijkste is of een dagvaarding af te wachten daar
hij voor de gemeente geen problemen verwacht.
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Schrijven van de burgemeester aan Mr. J.A. STOOP, advocaat te
Leeuwarden n.a.v. het advies van 16 november over een transactie met Edze
ATEMA.
Schrijven van Mr. J.A. STOOP, advocaat te Leeuwarden n.a.v. schrijven van
burgemeester van 18 november. Zijn advies is om wel een transactie aan te
gaan of zich moet verweren.
Schrijven van Edze ATEMA inhoudende zijn teleurstelling van het niet
uitbetalen van f 725 door de gemeente en voorstel voor een schikking van f
400.
Verzoek van Edze ATEMA om hem toch f 400 te geven ondanks dat zijn
eerdere verzoek is afgewezen.
Verzoek van L.J. MELLEMA, fabrikant van cementwerken te Marrum om
vergunning tot het bevaren van het gemeentewater met een motorpraam.
Advies van de gemeentearchitect is om een vergunning te verlenen.
Verzamelstaat van stukken betreffende de schipvaart te Burgum.
Schrijven van A.J. KRAMER, houthandel te Burgum dat hij geen bezwaar
heeft tegen de voorgenomen demping onder mededeling dat de vaart langs
zijn eigendom over de gehele breedte aan hem behoort.
Schrijven van G. DOUMA c.s., allen hebben een bedrijf te Burgum, houdende
bezwaar tegen de voorgenomen demping.
Schrijven van P. SIEBMA c.s. , allen hebben een bedrijf te Burgum,
houdende dat zij geen bezwaar, onder voorwaarden, hebben tegen de
demping.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende plannen A en B
over demping en baggeren van de vaart met tekening.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten wegens het dempen van een gedeelte van de Burgumer opvaart over
een lengte van +/- 45 meter (tot de scheiding van de percelen tussen G.
BAKKER en T. HOOGEVEEN).
Raadsbesluit tot het dempen van een gedeelte van de vaart, voorbehouden
verkregen recht van eigendom. Schrijven gaat naar A.J. KRAMER, P.
SIEBMA en G. BAKKER. Brief 25/109B&W.
Schrijven van A.J. KRAMER te Burgum in antwoord op schrijven van B&W tot
demping van een gedeelte van de Burgumer schipvaart. Hij maakt bezwaar
over het afstand doen van eigendomsrecht en voor eigen rekening
aanbrengen van een houten afscheiding. Brief 25/109B&W.
Schrijven van P. SIEBMA te Burgum dat hij genegen is een contract met de
gemeente aan te gaan waarbij hij afstand doet van bestaande rechten n.a.v.
schrijven van B&W. Brief 25/109B&W.
Schrijven van G. BAKKER te Burgum in antwoord op schrijven van B&W dat
hij geen bezwaar maakt tegen de demping onder bepaalde voorwaarden.
Brief 25/109B&W.
Schrijven inhoudende raadsvergadering over de schipsloot te Burgum en of
het stuk vaart langs de percelen van A.J. KRAMER eigendom is van A.J.
KRAMER of niet. Hoewel dit twijfelachtig is wil de gemeente, om een
procedure te voorkomen, de rechten wel aankopen.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten, bestek en voorwaarden aanbesteding van a. het dempen en door
slat- of baggerwerk verbeteren van een gedeelte van de Burgumer opvaart en
b. het aanbrengen van riolen, zinkputten, walbeschoeiing en stekwerk. Met
inschrijvingen van Jochum SPOELSTRA en Bertus WIERSMA, aannemers te
Franeker en Errit A. DE GROOT, aannemer te Burgum.
Schrijven inhoudende raadsbesluit van 27 juni tot aankoop van A.J. KRAMER
te Burgum voor f 100 van zijn rechten op de vaart langs zijn eigendommen.
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Besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Schrijven van Jochum SPOELSTRA en Bertus WIERSMA te Franeker om
ontheven te worden van het slatwerk en het overdragen aan J.D. BROUWER
te Koten. Brief 25/161B.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het dempen van een
sloot achter de woning bewoond door Jan HUIZEN en eigendom van de
diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente te Ryptsjerk. Advies is het
aan hen over te laten omdat het een particuliere sloot betreft.
Schrijven van P.P. OOSTENBRUG te Oudwoude over de verkoop van een
stuk grond, gehuurd door Douwe H. VENEMA, aan de gemeente voor de
verbreding van de haven te Mûnein. De gemeenteraad besluit tot de aankoop
van de grond, Giekerk D nr. 642. Brief 10/89B&W.
Schrijven van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Trijnwouden” dat zij in
koop afstaan aan de gemeente een stuk grond van Giekerk C nr. 1827 voor
een wisselplaats te Gytsjerk. Brief 25/350B&W.
Verslag van het ongeval overkomen aan het vissersbootje van Reint DE
JONG te Earnewâld op It Wiid.
Schrijven van de regenten van de stichting “Op Toutenburg” over afstand van
+/- 3 meter van de punt van het land bij de Patroonsbrug, Hardegarijp G nr.
727, en over verkoop van de vaart. Brief 7/268B&W.
Schrijven van A. PLANTINGA en P.H. VAN ELSLOO te Garyp inhoudende
een klacht dat na demping van een gedeelte van de Garijpervaart de
afwatering van de weg onvoldoende is. Brief 25/164B&W.
Verzoek van de Schippersvereniging “Hoop op Verbetering” om wegruiming
van ondiepten en zogenaamde spoken in de vaart naar Mûnein.
Kennisgeving van D.G. REITSMA te Eastermar van het uitgraven van een
sloot tussen de straatweg en perceel Oostermeer A nr. 185.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verbeteren van het
vaarwater de Oosterse Hei bij de Burgumerdaam, met uittreksel uit
besluitenboek van Gedeputeerde Staten of dit onderhoud plaatselijk,
particulier of provinciaal te beschouwen is.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende voorstel voor
een nieuwe regeling betreffende de ijsbanen.
Verzoek van Edze ATEMA te Skûlenboarch om uitbetaling van de hem
toekomende gelden wegens het aannemen van de verbetering van de
Burgumerfeanster Feart. Zie ook nr. 13 van 1911.
Schrijven van IJ. STEENSMA te Burgum over de opslag te Hurdegaryp.
Verzoek van S. LINDEBOOM te Drachten om vergunning voor het langer
verblijven op de opslag te Eastermar van bouwmaterialen dan in de
politieverordening is geoorloofd.
Verzoek van L. en K.R. SEINSTRA te Aldtsjerk om vergunning tot het
plaatsen van een beschoeiing in de Aldtsjerkster Feart ter plaatse van het
hooghout.
Schrijven over het onderhoud van de draai over de haven te Eastermar.
Verzoek van Vereniging “Dorpsbelangen” te Tytsjerk om een opslagplaats te
Tytsjerk aan de weg naar Lytse Geast even voorbij de brug.
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RUBRIEK 40/26, veeartsen, veeziekten, veeartsenijkundig toezicht, periode 1893-1914.
Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in rubriek 26.
Volgnr.
Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
40 of 26/nr.B. = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
40 of 26/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
11

1894
28 september
1894

12

6 november 1894

16

1894

2

1895
6 december 1895

5

1895

2

1896
14 februari 1896

12

16 december 1896

7
9

1898
rubrieknummer is
vanaf nu 26
15 december 1898
15 december 1898

10

30 december 1898

4

1899
23 januari 1899

Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende benoeming tot
tijdelijk buitengewoon onbezoldigd veldwachter, speciaal tot het verrichten
van werkzaamheden, genoemd in de art, 3 t/m 8 van de bijgevoegde regelen
betreffende het merken en beschrijven van de herkauwende dieren en
varkens, door mond- en klauwzeer aangetast en daarvan verdacht, Klaas A.
POSTMA te Wytfean. POSTMA wordt per 10 november eervol ontslagen.
Schrijven van de districtsveearts te Leeuwarden in antwoord op schrijven van
burgemeester: toekennen van een beloning aan de opzichters in de
verdachte kring om Wytfean i.v.m. mond- en klauwzeer. Brief 40/197B.
Lijst van zaken betreffende het veeartsenijkundig staatstoezicht in 1894. Het
zijn 104 zaken over o.a. behandeling miltvuur en mond- en klauwzeer (vooral
in Eastermar), vlekziekte en schurft.
Schrijven van de burgemeester inhoudende lastgeving aan Jan K.
WIJMENGA, slager te Hurdegaryp om een koe te begraven die gestorven is
aan tuberculose.
Lijst van zaken betreffende het veeartsenijkundig staatstoezicht in 1895. Het
zijn 33 zaken o.a. over ontsmetten van stallen, vlekziekte en varkensziekte.
Schrijven van P.A. OOSTERHOF te Wytfean om B&W in kennis te stellen van
het verzoek van Jan BENEDICTUS, 56 jaar, te Wytfean, met
ondersteuningsverzoek van inwoners, om hem alsnog vergunning te verlenen
de veeartsenijkunde uit te oefenen. BENEDICTUS oefent al vanaf zijn 17de
de veeartsenijkunde uit, toen hoefde er nog geen examen voor worden
gedaan.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende benoeming tot
tijdelijk buitengewoon onbezoldigd veldwachter, om toezicht te houden op de
kring Garyp waaruit veevervoer verboden is i.v.m. mond- en klauwzeer,
Adrianus SOLIEN te Garyp en Oebele VAN DER KOOI te Burgum. Hun
beloning is f 1 per dag. Ze krijgen per 20 januari 1897 eervol ontslagen.

Boekje: instructie voor de gemeenteveearts van Tytsjerksteradiel.
Uittreksel uit het besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de door de raad vastgestelde instructie voor een veearts,
van het bedrag van het jaarsalaris op f 400 en toekenning van een jaarlijkse
bijdrage van 50% uit de provinciale fondsen in het jaarsalaris.
Sollicitatie van Harm IJMKER Rz., rijksveearts te Oosterwolde naar de
betrekking van gemeenteveearts. Hij wordt ook benoemd en treed per 15
februari 1899 in functie. Zijn woonplaats wordt Hurdegaryp.
Afschrift van de beschikking van het verbod van vervoer van herkauwers en
varkens uit een kring om Gytsjerk. Afschrift van een beschikking van 28
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5

31 januari 1899

6

31 januari 1899

17

1899

28

1900
1900

17

1901
1901

12

1902
11 oktober 1902

15

1902

17

1903
22 december 1903

1342

1904
27 december 1904

190

1905
9 januari, 14
februari 1905

288

16 maart 1905

1170

december 1905

februari dat de beschikking van 23 januari is ingetrokken.
Schrijven van de Commissaris der Koningin in antwoord op schrijven van de
burgemeester: aanstellen van tijdelijke buitengewone veldwachters voor de
naleving van de beschikking van 23 januari. Brief 26/20B.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende benoeming tot
tijdelijk buitengewoon onbezoldigd veldwachter, om toezicht te houden op de
kring Gytsjerk waaruit veevervoer verboden is i.v.m. mond- en klauwzeer,
Pieter CARELSE, onbezoldigd rijksveldwachter te Hurdegaryp en Sake P.
VEENSTRA, werkman te Oentsjerk. Ze worden op 2 februari beëdigd. Hun
beloning is f 1 per dag. Ze krijgen per 1 maart eervol ontslagen.
Verslag van de gemeenteveearts IJMKER te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1899 in de gemeente.
Verslag van de gemeenteveearts IJMKER te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1900 in de gemeente.
Verslag van de gemeenteveearts JERONIMUS te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in de gemeente t/m november 1901.
Verslag van de gemeenteveearts JERONIMUS te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in de gemeente van 1 december 1901
t/m 15 oktober 1902.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in de gemeente van 15 oktober 1901
t/m 31 december 1902.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1903 in de gemeente.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1904 in de gemeente.
Proces-verbaal van eedsaflegging van de beëdiging van Willem H. HAISMA
te Burgum als deskundige voor de schatting van tuberculose.
Proces-verbaal van eedsaflegging van de beëdiging van Sijtse W.
OOSTENBRUG als deskundige voor de schatting van tuberculose.
Proces-verbaal van eedsaflegging van de beëdiging van Fedde K. WIERSMA
als deskundige voor de schatting van tuberculose.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1905 in de gemeente.

1906
38

9 januari 1906

339

17 maart 1906

1313

31 december 1906

Schrijven van de districtsveearts over de behandeling van een aan
tuberculose gestorven koe van S.F. BOSMA te Jistrum.
Proces-verbaal van eedsaflegging van de beëdiging van Jan R. WIJMENGA
te Garyp als deskundige voor de schatting van tuberculose.
Proces-verbaal van eedsaflegging van S.W. OOSTENBRUG te Tytsjerk als
deskundige voor de schatting van tuberculose.
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1

1907
2 januari 1907

2

1907

7
8

1907
1907

10

1907

12

6 april 1907

14
18
19
26
30

1907
1907
1907
1907
31 oktober 1907

34

30 december 1907

106
439

1908
januari 1908
25 april 1908

1197

3, 4 januari 1909

1

1909
1909

2

januari 1909

5

1909

15
17

1909
19 april 1909

18
22

1909
5 mei 1909

3
4
5

1910
1910
1910
1910

Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1906 in de gemeente.
Verzamelstaat van stukken betreffende tuberculose onder runderen.
Beschikkingen van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
houdende overneming door het Rijk van runderen.
Verzamelstaat van stukken betreffende miltvuur.
Verzamelstaat van stukken betreffende niet lijdende aan klinische tuberculose
of wel niet overgenomen runderen.
Verzamelstaat van stukken betreffende declaraties aanplakken en wegnemen
borden.
Schrijven van de burgemeester inhoudende benoeming van P. SANTEMA te
Leeuwarden tot deskundige schatting aan tuberculose lijdende vee van S.W.
OOSTENBRUG te Tytsjerk.
Verzamelstaat van stukken betreffende rotkreupel.
Verzamelstaat van stukken betreffende vlekziekte bij varkens.
Verzamelstaat van stukken betreffende schurft (schapen).
Verzamelstaat van stukken betreffende mond- en klauwzeer.
Schrijven (afschrift) van de Commissaris der Koningin inhoudende besluit dat
het verzoek van Jan P. KROL te Sumar om vergunning tot invoer van vee uit
Utrecht is afgewezen.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1907 in de gemeente.
Schrijven inhoudende een vragenlijst over veeverloskundige hulp.
Schrijven van de burgemeester inhoudende benoeming van J. GEERLIGS te
Rottevalle ten bepaling rund, tuberculose, van S.W. OOSTENBRUG te
Tytsjerk.
Processen-verbaal van eedsaflegging van Tjalling S. HAISMA te Hurdegaryp,
Fedde K. WIERSMA te Oentsjerk en Errit VRIEZEMA te Burgum als
deskundigen voor de schatting van tuberculose.
Verzamelstaat van stukken betreffende overgenomen door het Rijk of niet
van niet lijdende runderen aan tuberculose.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1908 in de gemeente.
Verzamelstaat van stukken betreffende tuberculose onder runderen.
Beschikkingen van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
houdende overneming door het Rijk van runderen.
Verzamelstaat van stukken betreffende miltvuur.
Mededeling van de districtsveearts dat personen die 2 runderen hebben
moeilijk veefokkers kunnen worden genoemd. N.a.v. een verzoek van
Jochum INIA te Tytsjerk die overname wil door het rijk van zijn aan
tuberculose lijdende rund. Brief 26/101B en 26/114B.
Verzamelstaat van stukken betreffende rotkreupel.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende antwoord op
schrijven van de burgemeester over overname van het Rijk van aan
tuberculose lijdende runderen. Brief 26/101B. Zie nr. 17.
Verzamelstaat van stukken betreffende rotkreupel en schapenschurft.
Verzamelstaat van stukken betreffende miltvuur.
Verzamelstaat van stukken betreffende tuberculose onder runderen.
Beschikkingen van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
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9
13

1910
24 november 1910

2

1911
januari 1911

5
7
7/8

1911
1911
19 april 1911

7/12

4 mei 1911

7/15

18 mei 1911

11
16

1911
8 november 1911

16

14 november 1911

20

1911, 1912

1
1/3A

1912
1912
1912

5

januari 1912

6
13

1912
1912

1
2
2/1

1913
1913
1913
3 april 1913

6
8

1913
1913

2

1914
januari 1914

8
10

1914
1914

houdende overneming door het Rijk van runderen.
Verzamelstaat van stukken betreffende vlekziekte bij varkens.
Verzoek van de districtsveearts om de veehouders te verbieden dat
schurftige schapen in het land lopen wanneer ze wegens vorst of sneeuw
over de sloten naar andere landen kunnen lopen. Dit is meegedeeld aan Jan
J. KLOOSTERMAN te Garyp die schapen heeft met schurft.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1910 in de gemeente.
Verzamelstaat van stukken betreffende miltvuur.
Verzamelstaat van stukken betreffende mond- en klauwzeer.
Schrijven van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel inhoudende
dat met ingang van 20 april het houden van markten van herkauwende dieren
en varkens is verboden in deze gemeente.
Schrijven van de Commissaris der Koningin: beschikking houdende verlenen
van vergunning tot het houden van een schapenmarkt te Burgum op 15 mei.
Schrijven van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel inhoudende
intrekking van de beschikking van 19 april met ingang van 19 mei.
Verzamelstaten (11 stuks) van aangiften van mond- en klauwzeer.
Mededeling van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel dat aan J.P.
KROL te Bergumerheide (Noardburgum) f 500 uit de Rijkskas wordt
toegekend als tegemoetkoming in de door mond- en klauwzeer geleden
schade.
Mededeling van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel dat aan
S.W. OOSTENBRUG te Tytsjerk f 463 en aan G. WIJMA te Ryptsjerk f 220
en aan D.J. VAN DER HEIDE te Hurdegaryp f 140 uit de Rijkskas wordt
toegekend als tegemoetkoming in de door mond- en klauwzeer geleden
schade.
Verzamelstaat van stukken betreffende adviezen van de districtsveearts tot
opheffing van de maatregelen i.v.m. mond- en klauwzeer en tot ontsmetting.
Verzamelstaat van stukken betreffende mond- en klauwzeer.
Schrijven inhoudende leidraad voor de bewaker van een hoeve welke is
afgesloten i.v.m. mond- en klauwzeer.
Verslag van de gemeenteveearts TEN HOOPEN te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1911 in de gemeente.
Verzamelstaat van stukken betreffende miltvuur.
Verzamelstaat van stukken betreffende rotkreupel.
Verzamelstaat van stukken betreffende miltvuur.
Verzamelstaat van stukken betreffende mond- en klauwzeer.
Schrijven van de districtsveearts over het nemen van aangewezen
maatregelen om verspreiding van smetstof te voorkomen.
Verzamelstaat van stukken betreffende vlekziekte.
Verzamelstaat van stukken betreffende rotkreupel.
Verslag van de gemeenteveearts DE RAADE te Hurdegaryp over de
gezondheidstoestand van de veestapel in 1913 in de gemeente.
Verzamelstaat van stukken betreffende schapenschurft.
Verzamelstaat van stukken betreffende rotkreupel.
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RUBRIEK 41/27, verkiezingen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd
in rubriek 27.
Volgnr.
Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
41 of 27/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
41 of 27/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
5

1893
januari 1893

24A

1897
rubrieknummer is
vanaf nu 27
29 april 1897

36

22 mei 1897

42

16 juni 1897

44A

26 juni 1897

45

27 juni 1897

49

7 juli 1897

50

7 juli 1897

11

1903
30 juni 1903

12

9 juli 1903

14

20 juli 1903

17

27 augustus 1903

Verzoek van P. LUB c.s. te Earnewâld en Garyp om een stembureau te
Garyp. Verzoek wordt toegestaan. Brief 41/112 B&W en 41/113B&W.

Schrijven van de raad inhoudende verordening houdende aanwijzing van 5
stemlokalen. De lokalen zijn: Burgum – gemeentehuis, Eastermar, Oentsjerk
en Garyp – openbare lagere scholen en Swarteweisein – wachtkamer van het
regentenhuis “Vijversburg”.
Schrijven van de Commissaris der Koningin in antwoord op schrijven van
B&W over het al of niet houden van een tussentijdse verkiezing van een lid
van de raad voor S. ANTONIDES die de gemeente heeft verlaten en met
september aan de beurt van aftreden is. Er is geen bezwaar om geen
verkiezing te houden. Brief 27/141B&W.
Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van
de uitslag van de stemming ter verkiezing van één lid van de Tweede Kamer
in het kiesdistrict Tytsjerksteradiel op 15 juni. De meeste stemmen zijn voor
P.J. TROELSTRA en J.D. DE VRIES.
Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van
de uitslag van de herstemming ter verkiezing van één lid van de Tweede
Kamer in het kiesdistrict Tytsjerksteradiel op 25 juni. Benoemd wordt P.J.
TROELSTRA.
Schrijven van P.J. TROELSTRA te Utrecht inhoudende bewijs van ontvangst
van de stukken bedoeld in art. 135 van de kieswet. Met geboorteaangifte.
Verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken om hem mee te delen of
Mr. P.J. TROELSTRA bericht heeft gezonden over de aanneming van zijn
benoeming tot lis van de Tweede Kamer.
Kennisgeving van P.J. TROELSTRA te Wijk aan Zee dat hij de benoeming tot
lid van de Tweede Kamer in het kiesdistrict Tytsjerksteradiel aanneemt.
Lijsten (2) van kandidaatstelling verkiezingen van 5 leden van de
gemeenteraad. Op lijst 1 zijn kandidaat: H.J. GROS te Gytsjerk, J.H.
WEEBER te Burgum, B.J. WIJMENGA te Garyp, R.T. ATSMA te Eastermar
en K.G. VAN DER VEEN te Hurdegaryp en
op lijst 2 staan: K.J. BLOEMSMA te Burgum, O.W. HOEKSTRA te Garyp,
K.S. MIEDEMA te Aldtsjerk, S.W. OOSTENBRUG te Tytsjerk en G.J.
WIERSMA te Burgum.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus en van de
stemopnemingen.
Processen-verbaal van de uitslag van de herstemming van de verkiezing van
3 leden van de gemeenteraad. Gekozen worden O.W. HOEKSTRA, K.S.
MIEDEMA en H.J. GROS.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen de mededeling van de gemeente dat is toegelaten als
raadsleden Kornelis G. VAN DER VEEN, Sijtze W. OOSTENBRUG, Klaas S.
MIEDEMA, Oege W. HOEKSTRA en Hendrik J. GROS.
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779,
993,
1307

1904
28 juli 1904

1245

5 december 1904

1281

14 december 1904

6

1905
3 januari 1905

136

2 februari 1905

173

11 februari 1905

587

6 juni 1905

588

6 juni 1905

617

16 juni 1905

645

27 juni 1905

689

10 juli 1905

703

17 juli 1905

750

3 augustus 1905

703

1906
2 juni 1906

Verzoek van Gedeputeerde Staten om mee te delen of door opgedane
ervaringen wijzigingen van de bestaande indeling van de gemeente in
stemdistricten nodig of wenselijk is. Met naamlijsten van kiezers die meer dan
een uur van een stembureau af wonen. Schrijven van Gedeputeerde Staten
dat de minister het niet wenselijk vind dat 1 op de 7 kiezers meer dan een uur
van een stembureau af wonen en dat de minister een gewijzigde indeling
wenst. Brief 27/312B&W, 27/385B&W en 27/462B&W.
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 1 lid van de gemeenteraad.
Op lijst 1 staat kandidaat: A. HARTMAN te Burgum,
op lijst 2 staat: Sijbren POSTHUMUS te Gytsjerk en
op lijst 3 staat: IJ. STEENSMA te Burgum.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus en van de
stemopnemingen. Benoemd word IJ. STEENSMA te Burgum. (vacature Jhr.
A.J. VAN SMINIA)
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen de mededeling van de gemeente dat is toegelaten als
raadslid IJbele STEENSMA te Burgum.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen van het raadsbesluit van 23 januari houdende vaststelling
van een verordening tot verdeling van de gemeente in 7 stemdistricten voor
de verkiezingen van leden van de raad.
Proces-verbaal van de vernietiging van de stukken betrekking hebbende op
de verkiezing van IJ. STEENSMA te Burgum tot lid van de gemeenteraad.
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 1 lid van de Tweede Kamer
in het district Tytsjerksteradiel. Op lijst 1 staat kandidaat: H.G. BORGESIUS
te Den Haag,
op lijst 2 staat: A.S. TALMA te Den Haag en
op lijst 3 staat: Mr. P.J. TROELSTRA te Amsterdam.
Lijst van de kandidaten en proces-verbaal art. 132 van de kieswet. (Tweede
Kamer).
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus, verkiezing Tweede
Kamer kiesdistrict Tytsjerksteradiel. Benoemd is A.S. TALMA.
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 5 leden van de
gemeenteraad. Op lijst 1 staan kandidaten: B.J. GROS te Garyp, W.H.
HAISMA te Burgum, Mr. E. SCHAAFSMA te Burgum, H.P. SMIDS te
Hurdegaryp en S.A. VAN DER WAL te Garyp,
op lijst 2 staan: T.D. BLOEMHOF te Gytsjerk, T.D. DE BOER te Jistrum, J.M.
KROL te Sumar, G.H. WALDA te Garyp en J.H. WEEBER te Burgum en
op lijst 3 staan: T.J. BOUMA te Burgum, K. VAN LUNZEN te Sumar, G.H.
VAN OS te Burgum en D. ZIJLSTRA te Hurdegaryp. Met kandidatenlijst en
proces-verbaal.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus. (stemming verkiezing
5 leden gemeenteraad)
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus. (herstemming
verkiezing 3 leden gemeenteraad)
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen de mededeling van de gemeente dat is toegelaten als
raadsleden Mr. E. SCHAAFSMA te Burgum, H.P. SMIDS te Hurdegaryp, B.J.
GROS te Garyp, W.H. HAISMA te Burgum en S.A. VAN DER WAL te Garyp.
Processen-verbaal van de vernietiging van de stukken betrekking hebbende

312

op de verkiezing van een lid van de Tweede kamer en van de verkiezing van
5 leden van de gemeenteraad in 1905.
1
1/J

1907
1907
23 februari 1907

3

1907

5

1907

5/1

25 juni 1907

5/2
5/3

25 juni 1907
4 juli 1907

5/8

15 juli 1907

5/12

10 augustus 1907

5/13

12 augustus 1907

5/14

22 augustus 1907

5/15

22 augustus 1907

5/16

21 september
1907

169

1908
18 februari 1908

210

22 februari 1908

Verzamelstaat van stukken voor de opmaking van de kiezerslijst 1907/1908.
Lijst B vermeldende de namen van de personen die voor plaatsing op de
kiezerslijst 1907/1908 in aanmerking kunnen komen en niet voorkomen op de
van kracht zijnde kiezerslijst of de lijst A bedoeld bij art. 23 van de kieswet.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verkiezing voor leden van de
Provinciale Staten.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verkiezing van 5 leden van de
gemeenteraad.
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 5 leden van de
gemeenteraad. Op lijst 1 staan kandidaten: H.H. BOSMA te Oentsjerk, P.J.
VAN DER BIJ te Jistrum, G.H. VAN OS te Burgum, D.D. WESTERLAAN Jr.
te Burgum en G.J. WIERSMA te Burgum,
op lijst 2 staan: P. KLOPPENBURG te Burgum, J.B. VAN DER MEER te
Oentsjerk, K.J. SIKMA te Gytsjerk en Jhr. H. VAN BAERDT VAN SMINIA te
Aldtsjerk en
op lijst 3 staan: W. BERGSMA te Ryptsjerk, T.D. BLOEMHOF te Gytsjerk,
P.P. VAN DER MEULEN te Eastermar, D.G. REITSMA te Eastermar en IJ.
STEENSMA te Burgum.
Lijst van de kandidaten en proces-verbaal.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus. (stemming verkiezing
5 leden gemeenteraad)
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus. (herstemming
verkiezing 3 leden gemeenteraad)
Uittreksel uit Besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit dat
betreffende het raadsbesluit van 3 augustus voor zover toelating van P.J.
VAN DER BIJ te Jistrum betreft, ambtshalve uitspraak zal worden gedaan,
deze zaak i.v.m. het besluit tot schorsing wegens overtreding van art. 24 4de
lid van de gemeentewet.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen de mededeling van de gemeente dat is toegelaten als
raadsleden J.B. VAN DER MEER te Oentsjerk, D.G. REITSMA te Eastermar,
Jhr. H. VAN BAERDT VAN SMINIA te Aldtsjerk en IJ. STEENSMA te Burgum
en ten aanzien van P.J. VAN DER BIJ te Jistrum wordt verwezen naar besluit
van 10 augustus.
Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit waarbij P.J. VAN
DER BIJ te Jistrum wegens handelen in strijd met art. 24 van de
gemeentewet wordt vervallen verklaard van zijn lidmaatschap van de raad.
Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit waarbij gehandhaafd
wordt de beslissing van de gemeenteraad van 3 augustus tot toelating van
P.J. VAN DER BIJ te Jistrum als lid van de raad vanaf de eerste dinsdag van
september.
Proces-verbaal van vernietiging van de in art. 98 van de kieswet bedoelde
stukken betrekking hebbende op de verkiezing van 5 leden van de raad
waarvoor stemming en herstemming is gehouden op 4 en 15 juli.
Schrijven van de Commissaris der Koningin betreffende de verkiezing en zo
nodig stemming en herstemming van een lid van de Tweede Kamer in het
district Tytsjerksteradiel, vacature TALMA.
Lijst B vermeldende de namen van de personen die voor plaatsing op de
kiezerslijst 1908/1909 in aanmerking kunnen komen en niet voorkomen op de
van kracht zijnde kiezerslijst of de lijst A bedoeld bij art. 23 van de kieswet.

313

220

3 maart 1908

221

3 maart 1908

248

12 maart 1908

249

13 maart 1908

516

18 mei 1908

552

27 mei 1908

583

4 juni 1908

864

1 september 1908

2
2/14

1909
1909
1909

4

1909

4/5

1 juni 1909

4/6
4/9

1 juni 1909
11 juni 1909

4/10

12 juni 1909

5

1909

5/1

29 juni 1909

Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 1 lid van de Tweede Kamer
in het district Tytsjerksteradiel. Op lijst 1 staat kandidaat: G. VAN DER
VOORT VAN ZIJP te Doesburg,
op lijst 2 staat: W.H. VLIEGER te Amsterdam en
op lijst 3 staat: P. RINK te Den Haag.
Lijst van kandidaten en proces-verbaal van de verkiezing van de Tweede
kamer.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus in het kiesdistrict
Tytsjerksteradiel van de verkiezing van een lid van de Tweede kamer. 7
processen-verbaal: van Tytsjerksteradiel, 5 van Kollumerland, 4 van
Achtkarspelen en 5 van Smallingerland.
Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau bedoeld bij art. 93
van de kieswet. Gekozen is G. VAN VOORT VAN ZIJP te Doesburg.
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 1 lid van de gemeenteraad,
vacature P.J. VAN DER BIJ te Jistrum. Op lijst 1 staat kandidaat: S.S.
BRANDSMA te Garyp,
op lijst 2 staat: W.J. BERGSMA te Ryptsjerk en
op lijst 3 staat: D.D. WESTERLAAN Jr. Met kandidatenlijst en proces-verbaal.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus. (verkiezing van 1 lid
van de gemeenteraad). Met proces-verbaal van de zitting van het
hoofdstembureau.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus. (herverkiezing van 1
lid van de gemeenteraad). Met proces-verbaal van het hoofdstembureau.
Benoemd wordt W.J. BERGSMA te Ryptsjerk.
Proces-verbaal van vernietiging van de stukken behorende bij de verkiezing
van een lid van de Tweede Kamer gehouden op 3 maart 1908.
Verzamelstaat van stukken voor het opmaken van de kiezerslijst.
Verslag betreffende de uitkomsten van het voorlopig onderzoek bedoeld in
art. 25 van de kieswet.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verkiezing van leden voor de
Tweede Kamer van de Staten Generaal.
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 1 lid van de Tweede Kamer
in het district Tytsjerksteradiel. Op lijst 1 staat kandidaat: C. VAN DER
VOORT VAN ZIJP te Den Haag,
op lijst 2 staat: W.H. VLIEGER te Amsterdam en
op lijst 3 staat: Mr. Dr. H.J. ROMEIJN te Den Haag.
Kandidatenlijst en proces-verbaal.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus in het kiesdistrict
Tytsjerksteradiel van de verkiezing van een lid van de Tweede kamer. 7
processen-verbaal van Tytsjerksteradiel, 7 van Kollumerland, 4 van
Achtkarspelen en 6 van Smallingerland.
Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau. Gekozen is C. VAN
VOORT VAN ZIJP te Den Haag.
Verzamelstaat van stukken betreffende verkiezing van 5 leden van de
gemeenteraad (gewone aftreding)
Lijsten (4) van kandidaatstelling verkiezingen van 5 leden van de
gemeenteraad.
Op lijst 1 staat kandidaat: K.G. VAN DER VEEN te Hurdegaryp,
op lijst 2 staan: T.D BLOEMHOF te Gytsjerk, H.J. GRAS te Oentsjerk, L.
LAMBARTS te Jistrum, P.J. RIEDSTRA te Ryptsjerk en J.D. DE VRIES te
Burgum,
op lijst 3 staan: D.D. WESTERLAAN Jr. te Burgum en K. VAN LUNZEN te
Sumar en op lijst 4 staan: O.W. HOEKSTRA te Garyp, S.W. OOSTENBRUG
te Tytsjerk en J.L. TALSMA te Aldtsjerk.
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5/4

8 juli 1909

5/9

19 juli 1909

5/14

31 juli 1909

2

1910
1910

1
1A

1911
1911
1911

6

1911

6/1

27 juni 1911

6/3
6/4

10 juli 1911
11 juli 1911

6/6

juli 1911

6/7
6/9

17 juli 1911
11 augustus 1911

1
1A
3

1912
1912
1912
14 februari 1912

Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus met uitslag van de
stemming.
Processen- verbaal van de zitting van de stembureaus (herstemming) met
uitslag van de stemming.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen de mededeling van de gemeente dat is toegelaten als
raadsleden S.W. OOSTENBRUG te Tytsjerk, O.W. HOEKSTRA te Garyp,
D.D. WESTERLAAN Jr. te Burgum, K. VAN LUNZEN te Sumar en van J.L.
TALSMA te Aldtsjerk.
Verzamelstaat van stukken voor het opmaken van de kiezerslijst 1910/1911.
Verzamelstaat van stukken voor het opmaken van de kiezerslijst 1911/1912.
Lijst houdende mutaties en vermelding van bijzondere postbestellingen.
Kiezerslijst 1911/1912.
Verzamelstaat van stukken betreffende verkiezing van 5 leden van de
gemeenteraad (gewone aftreding)
Lijsten (4) van kandidaatstelling verkiezingen van 5 leden van de
gemeenteraad.
Op lijst 1 staan kandidaten: B.J. GROS te Hurdegaryp, E. SCHAAFSMA te
Burgum en S.A. VAN DER WAL,
op lijst 2 staan: C.G.A. VAN ESSEN te Garyp en D. TASMA te Oentsjerk,
op lijst 3 staan: A. HOEKEMA te Burgum, S.P. HOEKSTRA te Sumar, T.D.
BLOEMHOF te Gytsjerk, L.P. LAMBARTS te Jistrum en J.J. VAN DER
MEULEN te Garyp en
op lijst 4 staan: S.H. MEIJER te Aldtsjerk, W.A. DE BOER te Gytsjerk, T.H.
HAISMA te Burgum en G.S. HOVINGA te Burgum.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus.
Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van
de uitslag van de stemming van de verkiezing van 5 leden van de raad. Met
kandidatenlijst en proces-verbaal. Benoemd wordt T.D. BLOEMHOF te
Gytsjerk.
Schrijven van T.D. BLOEMHOF te Gytsjerk houdende aanneming van de
benoeming tot lid van de raad en toezending van de geloofsbrieven en
verdere stukken.
Processen-verbaal van de zittingen van de stembureaus. (herstemming)
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen de mededeling van de gemeente dat is toegelaten als
raadsleden T.D. BLOEMHOF, A. HOEKEMA te Burgum, S.P. HOEKSTRA te
Sumar, L.P. LAMBARTS te Jistrum en J.J. VAN DER MEULEN te Garyp.
Verzamelstaat van stukken voor het opmaken van de kiezerslijst 1911/1912.
Kiezerslijst 1912/1913.
Schrijven van B&W inhoudende samenstelling van de stembureaus.
Burgum: voorzitter de burgemeester, leden IJ. STEENSMA en A. HOEKEMA,
plaatsvervangende leden J. WEEBER en J. FALKENA vierde lid A.J.
KRAMER en plaatsvervangende vierde lid W. VAN DER MEER,
Burgum (noord): voorzitter S.W. OOSTENBRUG, leden D. WESTERLAAN en
J.D. DE VRIES, plaatsvervangende leden A. RODENBURG en B.
KOOISTRA, vierde lid H. SINNEMA en plaatsvervangende vierde lid R. DE
GROOT,
Eastermar: voorzitter D.G. REITSMA, leden L. LAMBARTSS en T.A.
OOSTERHOF, plaatsvervangende leden H. PRINS en R.T. ATSMA, vierde
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1912

1
3
6

1913
1913
1913
1913

6A

12 en 23 juni 1913

7

1913

7/4

3 juni 1913

7/5
7/9

3 juni 1913
17 juni 1913

7/10
9

18 juni 1913
24 mei 1913
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1913

10/1

24 juni 1913

10/2

24 juni 1913

10/3
10/4

24 juni 1913
24 juni 1913

lid D. WIJBENGA en plaatsvervangende vierde lid W. BOUWES,
Garyp: voorzitter K. VAN LUNZEN, leden O.W. HOEKSTRA en S.P.
HOEKSTRA, plaatsvervangende leden S.P. BRANDSMA en J. MULDER,
vierde lid B. WIJMENGA en plaatsvervangende vierde lid A. RIEDSTRA,
Suwâld: voorzitter J. VAN DER MEULEN, leden K. EPEMA en L. BOUMA,
plaatsvervangende leden J. OOSTERHUIS en W.J. MULDER, vierde lid T.
DILLINGH en plaatsvervangende vierde lid P. DE BOER,
Swarteweisein: voorzitter W. BERGSMA, leden J.L. TALSMA en S. DE
JONG, plaatsvervangende leden P.J. RIEDSTRA en T. TEUNISSEN, vierde
lid K. VLIEGER en plaatsvervangende vierde lid R. WIJMENGA,
Oentsjerk: voorzitter J.B. VAN DER MEER, leden Jhr. VAN SMINIA, T.
BLOEMHOF, plaatsvervangende leden B.R. DE JONG en S. GROENEVELD,
vierde lid H.J. GRAS en plaatsvervangende vierde lid L.W. KIJLSTRA.
Verzamelstaat van bezwaarschriften kiezerslijst 1912/1913.
Verzamelstaat van stukken voor het opmaken van de kiezerslijst 1913/1914.
Verzamelstaat van bezwaarschriften tegen de kiezerslijst 1913/1914.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verkiezing, stemming en
herstemming Provinciale Staten (periodieke aftreding).
Schrijven inhoudende uitslagen van de stemming en herstemming van 5
leden van de Provinciale Staten.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verkiezing, stemming en
herstemming Tweede Kamer (periodieke aftreding).
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 1 lid van de Tweede Kamer
in het district Tytsjerksteradiel. Op lijst 1 staat kandidaat: C. VAN DER
VOORT VAN ZIJP te Den Haag,
op lijst 2 staat: W.H. VLIEGER te Amsterdam en
op lijst 3 staat: J.H. FABER te Zwolle.
Kandidatenlijst en proces-verbaal.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus in het kiesdistrict
Tytsjerksteradiel van de verkiezing van een lid van de Tweede kamer. 7
processen-verbaal van Tytsjerksteradiel, 7 van Kollumerland, 7 van
Achtkarspelen en 6 van Smallingerland.
Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende antwoord op
schrijven van de burgemeester over het gebruik van een cliché (stembiljet
handtekening burgemeester art. 72 van de wet). Brief 27/100B.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verkiezing, stemming en
herstemming gemeenteraad.
Lijsten (4) van kandidaatstelling verkiezingen van 5 leden van de
gemeenteraad.
Op lijst 1 staan kandidaten: W. BERGSMA te Ryptsjerk, A.G. VAN DER
PLOEG te Eastermar, D.G. REITSMA te Eastermar, IJ. STEENSMA te
Burgum en J.D. DE VRIES te Burgum,
op lijst 2 staan: Jelte B. VAN DER MEER te Oentsjerk, Jhr. H. VAN BAERDT
VAN SMINIA te Aldtsjerk en Sjoerd K. VAN DER WAL te Eastermar,
op lijst 3 staan: S.J. ATSMA te Sumar, J.B. VAN DER MEER te Oentsjerk, H.
VAN BAERDT VAN SMINIA te Aldtsjerk, Hendrikus DE VRIES te Burgum en
S.K. VAN DER WAL te Eastermar en
op lijst 4 staan: S. ATSMA te Sumar en H. DE VRIES te Burgum.
Lijsten (3) van kandidaatstelling verkiezingen van 1 lid van de gemeenteraad.
Op lijst 1 staat kandidaat: C.G.A. VAN ESSEN te Garyp, op lijst 2 staat:
C.H.J. GRAS te Oentsjerk, op lijst 3 staat: C.G.A. VAN ESSEN te Garyp.
Kandidatenlijst en proces-verbaal. (5 leden)
Kandidatenlijst en proces-verbaal. (1 lid)
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10/5

30 juni 1913

10/6

30 juni 1913

10/8

7 juli 1913

10/12

2 augustus 1913

1
2

1914
1914
april 1914

Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus met proces-verbaal
van de zitting van het hoofdstembureau, vacature VAN LUNZEN, gekozen
wordt H.J. GRAS te Oentsjerk.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus met proces-verbaal
van de zitting van het hoofdstembureau, gewone aftreding van W.J.
BERGSMA, J.B. VAN DER MEER, D.G. REITSMA, Jhr. H. VAN BAERDT
VAN SMINIA en IJ. STEENSMA, gekozen worden J.B. VAN DER MEER te
Oentsjerk, Jhr. H. VAN BAERDT VAN SMINIA te Aldtsjerk en H. DE VRIES te
Burgum. Herstemming S.J. ATSMA te Sumar, D.G. REITSMA te Eastermar,
S.K. VAN DER WAL te Eastermar en IJ. STEENSMA te Burgum.
Processen-verbaal van de zitting van de stembureaus met proces-verbaal
van de zitting van het hoofdstembureau. (herstemming) Gekozen zijn D.G.
REITSMA te Eastermar en IJ. STEENSMA te Burgum.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat als kennisgeving
wordt aangenomen de mededeling van de gemeente dat is toegelaten als
raadsleden H.J. GRAS te Oentsjerk, J.B. VAN DER MEER te Oentsjerk, Jhr.
H. VAN BAERDT VAN SMINIA te Aldtsjerk, H. DE VRIES te Burgum, D.G.
REITSMA te Eastermar en IJ. STEENSMA te Burgum.
Verzamelstaat van stukken voor het opmaken van de kiezerslijst 1914/1915.
Verzamelstaat van bezwaarschriften tegen de kiezerslijst 1914/1915.

RUBRIEK 42/28, verordeningen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering
veranderd in rubriek 28.
Volgnr. Datum ingekomen Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
42 of 28/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
42 of 28/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en Wethouders.
1

1893
9 februari 1893

2

9 februari 1893

4

6 april 1893

5

4 mei 1893

6

18 mei 1893

8

5 september 1893

Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen tegen de op 20 december 1892 vastgestelde verordening
algemeen begraafplaats. De begraafplaats is verdeeld in 3 afdelingen n.l. A
koopgraven, B huurgraven en C voor lijken die door tussenkomst van een
burgerlijk armbestuur begraven werden. Met verordening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen tegen de op 20 december 1892 vastgestelde verordening tot
heffing van begrafenisrechten voor het begraven van lijken op de algemene
begraafplaats. De begrafenisrechten zijn voor afdeling A koopgraven worden
voor onbepaalde tijd afgestaan en bedraagt f 5, B huurgraven voor 20 jaar en
bedraagt f 1.50. Met verordening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
terug te zenden de Koninklijke goedgekeurde verordening op de heffing van
de begrafenisrechten. Met uittreksel en afschrift van het Koninklijk Besluit.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat het afschrift van de
verordening tot wijziging en aanvulling van het algemeen huishoudelijk of
politiereglement, vastgesteld op 27 april 1893, is ontvangen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat de verordening tot
benoeming van kiezersinwoners van de gemeente waaruit het dagelijks
bestuur plaatsvervangende leden kan aanwijzen in de bureaus tot het
inleveren van stembiljetten.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende een verordening ter voorkoming
van de overbrenging en verspreiding van cholera.
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30 oktober 1893

10

2 november 1893

2

1894
31 januari 1894

3A

1 februari 1894

3B
6

3 februari 1894
5 juli 1894

7

27 augustus 1894

6

1895
29 juni 1895

9

3 september 1895

9A

29 oktober 1895

10

9 december 1895

1

1896
27 december 1895

2

21 januari 1896

Schrijven van de gemeenteraad inhoudende verordening ter verzekering van
het onderhoud van tot gemene dienst van allen bestemde wegen en
voetpaden, welke niet aan het rijk, de provincie of de gemeente behoren,
noch bij één van deze in onderhoud en beheer zijn.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat het afschrift van de
verordening ter verzekering van het onderhoud van tot gemene dienst van
alle bestemde wegen en voetpaden, vastgesteld op 30 oktober 1893, is
ontvangen.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over een stookhut die
verbouwd is tot een woning. De stookhut/woning staat op kadastraal
gemeente Bergum A nr. 1849 en eigendom van Johannes DE WAL en is
bewoond door wed. Adriaantje F. HULZENGA-BOOMSMA.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten dat de verordening van
het huishoudelijk of politiereglement is ontvangen en dat er wijzigingen nodig
zijn die in de nota van opmerkingen zijn aangegeven.
Reglement van orde voor de vergaderingen van B&W.
Verzoek van A. WEREMEUS BUNING te Eastermar om wijziging van de
brandverordening. Hij wil graag in elk dorp een korps van brandweergasten.
Het verzoek wordt afgewezen.
Afkondiging van de verordening ter voorkoming van verspreiding van cholera
door binnenschepen.
Verzoek van Joeke W. VEENSTRA te Sumar om ontheffing van de
verbodsbepalingen van art. 113 en 116 van het politiereglement betreffende
het bouwen van woningen. (het gaat om de afmetingen van de woning te
Sumarreheide) Hij krijgt de ontheffing.
Schrijven van B&W inhoudende besluit om de bestaande verordening
betreffende de algemene armbesturen, art. 4 en 6, welke volgens art. 25
moet worden herzien te wijzigen.
Schrijven van gemeenteraad inhoudende verordening op de heffing van
bruggeld bij de draaibrug over het nieuw kanaal onder Garyp, schrijven van
gemeenteraad inhoudende verordening op de invordering van bruggeld bij
het doorvaren van de draaibrug onder Garyp, schrijven van gemeenteraad
inhoudende verordening op de heffing van bruggeld bij de wipbrug over de
Moark te Aldtsjerk, schrijven van gemeenteraad inhoudende verordening op
de invordering van bruggeld bij het doorvaren van de wipbrug over de Moark
te Aldtsjerk (deze verordeningen worden ingetrokken) en een
ontwerpverordening tot heffing van een belasting, onder de naam van
marktgeld, voor het gebruik van de veemarkten in de gemeente
Tytsjerksteradiel.
Uitreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek tot
het verstrekken van inlichtingen aan de minister over het aantal schepen van
31 – 60 ton en van boven 60 ton die bruggeld bij de brug te Garyp hebben
betaald.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordening van 29 oktober 1895 tot heffing van en belasting onder de naam
van marktgeld, voor het gebruik van de veemarkten in de gemeente
Tytsjerksteradiel, tot 31 december 1898. Met verordening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
opmerkingen tegen de verordeningen tot heffing van bruggeld te Garyp en
Aldtsjerk.
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27 maart 1896
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27 oktober 1896

6

22 december 1896

7

5 januari 1897
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1897
rubrieknummer is
vanaf nu 28
augustus 1897

4

18 november 1897

2

1898
19 april 1898

2A

25 april 1898

3A

24 augustus 1898

4

6 oktober 1898

5

29 november 1898

3

1899
12 oktober 1899

Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordening van 25 februari 1896 op de heffing van bruggeld bij de draaibrug
over het nieuw kanaal onder Garyp en op de heffing van bruggeld bij de
wipbrug over de Moark te Aldtsjerk, tot 1 april 1897. Met verordening.
Schrijven van gemeenteraad inhoudende besluit tot vaststelling van de
verordening op de heffing van bruggeld bij de draaibrug over het nieuw
kanaal onder Garyp, schrijven van gemeenteraad inhoudende besluit tot
vaststelling van de verordening op de invordering van bruggeld bij het
doorvaren van de draaibrug onder Garyp, schrijven van gemeenteraad
inhoudende besluit tot vaststelling van de verordening op de heffing van
bruggeld bij de wipbrug over de Moark te Aldtsjerk, schrijven van
gemeenteraad inhoudende besluit tot vaststelling van de verordening op de
invordering van bruggeld bij het doorvaren van de wipbrug over de Moark te
Aldtsjerk.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordening van 27 oktober 1896 op de heffing van bruggeld bij de draaibrug
over het nieuw kanaal onder Garyp, tot 1 april 1898. Met verordening.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordening van 27 oktober 1896 op de heffing van bruggeld bij de wipbrug
over de Moark te Aldtsjerk, tot 1 april 1898. Met verordening.

Rapport over de voorgestelde wijzigingen van B&W en gewenste wijzigingen
van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad. Met boekje
van het reglement.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordening van 7 september 1897 op de heffing van bruggeld bij de
draaibrug over het nieuw kanaal onder Garyp en op de heffing van bruggeld
bij de wipbrug over de Moark te Aldtsjerk, tot 12 mei 1901. Met schrijven van
gemeenteraad inhoudende vaststelling van de verordening op de heffing van
bruggeld bij de draaibrug over het nieuw kanaal onder Garyp, schrijven van
gemeenteraad inhoudende vaststelling van de verordening op de heffing van
bruggeld bij de wipbrug over de Moark te Aldtsjerk van 7 september 1897.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit tot vaststelling van de
(politie) verordening op de herbergen, tapperijen, koffiehuizen en dergelijke
en op het houden van openbare vermakelijkheden.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring, dat
wordt afgeschaft de heffing van opslaggeld op de opslagplaats te Eastermar
en op de dorpsopslag te Garyp. Met verordening.
Rapport over het voorstel van B&W tot wijziging en aanvulling van het
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordening tot heffing van en belasting onder de naam van marktgeld, voor
het gebruik van de veemarkten in de gemeente Tytsjerksteradiel van 30
augustus 1898, tot 1 januari 1902. Met verordening.
Schrijven van Mr. E. SCHAAFSMA te Burgum inhoudende voorstel, als
raadslid, tot wijziging van het geneeskundig reglement van 30 augustus 1892
betreffende het verstrekken van levertraan, melk en eieren aan armen. Brief
3/95B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
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bedenkingen over de heffing van schoolgelden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen over de heffing van schutstalrechten.
Verzoek van de directeur van de Nederlandse Tramweg Maatschappij om
wijziging van het politiereglement wegens aanleg stoomtramweg Leeuwarden
– Quatrebras i.v.m. wet van 23 mei 1899, staatsblad 129, en idem lijn Sumar
– Quatrebras. Brief 28/378B&W.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring tot 1
januari 1901 van de verordening van 6 november 1899 betreffende heffing
van vergoeding voor het aanhouden, opbrengen, in bewaring houden en
voeden van vee en andere dieren, aangetroffen op de gronden van een
ander of op de publieke weg. Met verordening.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van
de verordeningen van 5 september 1899 betreffende heffing van bruggeld bij
de draaibrug over de Lits te Eastermar (tot 1 januari 1905), heffing van
rechten onder de naam van leges ter secretarie op de afgifte van geschreven
en gedrukte stukken en heffing van begrafenisrechten in zake het begraven
van lijken op de Algemene Begraafplaats. De verordeningen zijn erbij.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van
de verordening van 6 november 1899 betreffende heffing van schoolgeld voor
Openbaar Lager Onderwijs. Met verordening.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van
de verordening van 18 april 1900 betreffende heffing van vergoeding voor het
aanhouden, opbrengen, in bewaring houden en voeden van vee en andere
dieren, aangetroffen op de gronden van een ander of op de publieke weg.
Met verordening.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordening van 29 oktober 1900 op de heffing van bruggeld bij de draaibrug
over het nieuw kanaal onder Garyp en op de heffing van bruggeld bij de
wipbrug over de Moark te Aldtsjerk, tot 12 mei 1906. Met verordening.
Uittreksel (afschrift van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van de
verordening van 5 mei 1900 betreffende heffing van schoolgeld voor
Openbaar Lager Onderwijs. Met verordening.
Kennisgeving van W.C. DE GROOT, architect te Leeuwarden dat door Mr.
R.A. FOEKEMA te Leeuwarden op het perceel Giekerk B nr. 537 een dubbele
arbeiderswoning zal worden gebouwd.
Rapport van de gemeentearchitect, VEENSTRA over het verzoek van Harrit
G. WESTER te Earnewâld om aanwijzing rooilijn voor te bouwen woning te
Earnewâld op Bergum E nr. 407.
Rapport van de gemeentearchitect, VEENSTRA over het verzoek van S.W.
TERPSTRA, slager te Burgum om aanwijzing rooilijn voor te bouwen woning
te Burgum op Bergum B nr. 1916.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende verordeningen vastgesteld op 20
juni 1901 n.l. : Verordening van politie op de openbare reinheid en
gezondheid, verordening van politie op de markten, verordening van politie op
het schutten van loslopend vee en andere dieren, verordening van politie op
het houden van loterijen, dobbelarijen en collecten en een verordening van
politie betreffende de verdeling van de gemeente in wijken, de aangifte voor
bevolkingsregisters en de rooiing en nummering van de gebouwen.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van
de verordening van 3 september 1901 betreffende heffing en invordering van
de hoofdelijke omslag. Met correspondentie en verordening.
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Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring tot 1
januari 1905 van de verordening van 3 september 1901 betreffende heffing
van een belasting onder de naam van marktgeld voor het gebruik van
veemarkten. Met verordening.
Verordening van politie op de openbare orde, rust en veiligheid, zindelijkheid
en zedelijkheid in de gemeente Tietjerksteradeel. Is een boekje.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat aan de regering is verzocht om te willen vernietigen art. 19
van de politieverordening van 22 maart 1902, houdende verbodsbepalingen
om de openbare weg, zonder vergunning, te gebruiken met vervoermiddelen
door mechanische kracht voortbewogen. Met Koninklijk Besluit van 5
augustus waarbij wegens strijd met het algemeen belang art. 19 wordt
vernietigd.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende verordening ter bevordering van
schoolbezoek.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende dat de
verordening van politie op het gebruik maken van stoomboten van vaarwaters
in eigendom, in onderhoud of in beheer bij de gemeente is ontvangen. Met
verordening.
Schrijven van Gedeputeerde Staten inhoudende ontwerpreglement van politie
op de tot de gemene dienst van alle bestemde waterstaatswerken niet in
onderhoud en beheer bij de provincie of het rijk.
Schrijven van B&W inhoudende ontwerpverordening op het bouwen,
verbouwen enz. van woningen als bedoeld bij art. 1 van de woningwet.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende verordening op het aanvragen
en verlenen van vergunningen als bedoeld bij art. 5 van de woningwet en van
het beroep op de gemeenteraad.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om
het verzoek van de gemeente om vrijstelling van de verplichting tot het
vaststellen van een plan van uitbreiding als bedoeld in art. 28 van de
woningwet terug te zenden met verzoek om alsnog het advies van de
gezondheidscommissie in te winnen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit de
verordening betreffende de cursus voor Uitgebreid Lager Onderwijs te
Burgum ter kennisgeving aan te nemen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit om
aan de gemeente vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het vaststellen
van een plan van uitbreiding als bedoeld in art. 28 van de woningwet.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen op verordeningen tot heffing van schoolgeld voor het Openbaar
Uitgebreid Lager Onderwijs en tot invordering van deze heffing.
Correspondentie betreffende de bouw- en woningverordening.
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Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende bericht van
ontvang van afschrift van een besluit van de gemeenteraad van 30 maart
houdende vaststelling van een verordening tot aanvulling en wijziging van de
verordening van politie op de openbare orde, rust en veiligheid, zindelijkheid
en zedelijkheid. Met de verordening.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van
de verordeningen van 20 juli 1904 tot heffing van een belasting, onder de
naam van marktgeld, voor het gebruik van de veemarkten en op de heffing
van bruggeld bij de draaibrug over de Lits te Eastermar. Met de
verordeningen.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van
de verordening van 8 februari 1904 tot heffing van schoolgeld voor het
Openbaar Uitgebreid Lager Onderwijs, tot 1 oktober 1906.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen tegen de op 10 december vastgestelde verordening op het
brandwezen en de brandweer.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
bedenkingen tegen de op 10 december vastgestelde verordening to heffing
van een vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit waarbij ongegrond is verklaard
het raadsberoep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot niet
goedkeuring van de bouw- en woningverordening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
om wijziging van de heffingsverordening van het vergunningsrecht.
(drankwet)
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende bericht van
ontvangst van de afschriftverordening op het brandwezen en brandweer van
8 maart 1905. Met verordening (is een boekje).
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de op 8 maart 1905 vastgestelde bouw- en
woningverordening.
Schrijven van Gedeputeerde Staten over de verschillen van de goedgekeurde
bouw- en woningverordening van 8 maart en de verordening die bij hun in het
archief ligt.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om de vereiste wijziging in de verordening
op de heffing van een vergunningsrecht te bevorderen. (drankwet)
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit inhoudende goedkeuring van
de verordening van 20 maart 1905 op de heffing van het vergunningsrecht
voor de verkoop van sterke drank in het klein. Met de verordening.
Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
dat goedkeuring op de verordening van 23 december 1902 geen sprake is
zolang er geen spoorwegdienst in de gemeente is.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek tot
opheffing van de bedenkingen op de verordening van 10 mei 1905 op de
herbergen, tapperijen, koffiehuizen en dergelijke, en op het houden van
openbare vermakelijkheden.
Schrijven van de gezondheidscommissie inhoudende advies over de
politieverordening op de openbare rust en veiligheid, zindelijkheid en
zedelijkheid.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende aanneming
voor mededeling van afschrift verordening van 21 oktober 1905 op de
instelling en van de werkkring van de algemene armbesturen.
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Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordeningen van 21 oktober 1905 op de heffing van bruggeld bij de
draaibrug over het nieuw kanaal onder Garyp en op de heffing van bruggeld
bij de wipbrug over de Moark te Aldtsjerk, tot 12 mei 1911. Met
verordeningen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van de ontvangst van afschrift van het raadsbesluit van 4 oktober
tot vaststelling verordening van politie op het gebruik van de aanlegsteiger
aan de Wide Ie te Suwâld.
Schrijven van raadslid P.J. VAN DER BIJ inhoudende voorstel tot wijziging en
aanvulling van de verordening op het brandwezen en brandweer.
Verzoek van het comité drankbestrijding om te bepalen dat bij het bedienen
van de gemeentebrandspuiten ingeval van brand geen sterke drank mag
worden gebruikt. Brief 28/119B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van de ontvangst van afschrift raadsbesluit van 25 maart 1908 tot
wijziging verordening op het brandwezen en brandweer.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende oordeel over de
werking van de bouwverordening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van de ontvangst van afschrift van het raadsbesluit van 17
februari 1910 tot wijziging en aanvulling van de verordening van politie op de
openbare orde, rust en veiligheid, zindelijkheid en zedelijkheid. Met
verordening.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de
verordeningen van 27 oktober 1910 op de heffing van bruggeld bij de
draaibrug over het nieuw kanaal onder Garyp. Met verordening
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende bezwaar
tegen enkele bepalingen van de verordening tot heffing van bruggeld bij het
doorvaren van de draaibrug onder Garyp.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het raadsbesluit van 27 oktober 1910 tot het vaststellen van
een regeling (met uitzondering van art. 113 van de gemeentewet) van de
inning van verschillende ontvangsten door anderen dan de
gemeenteontvanger.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het raadsbesluit van 29 oktober 1910 tot het geven van de
bevoegdheid aan B&W om het opnemen van de boeken en kas van de
gemeenteontvanger op te dragen aan een lid van het college.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verordening op de herbergen,
tapperijen, koffiehuizen en dergelijke, en op het houden van openbare
vermakelijkheden.
Schrijven van raadslid WESTERLAAN inhoudende voorstel tot wijziging van
art. 4 van de verordening op de herbergen, tapperijen, koffiehuizen en
dergelijke, enz.
Schrijven van B&W inhoudende verordening als bedoeld bij art. 178 van de
gemeentewet, houdende verklaring welke strafverordeningen nog gelden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
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Verzamelstaat van stukken betreffende de politieverordening op de openbare
orde, rust en veiligheid, zindelijkheid en zedelijkheid.
Schrijven van A.A. HOEKEMA en L.P. LAMBARTS inhoudende voorstel om
wijziging van art. 93 van de verordening van politie betreffende de ijsbanen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van de ontvangst van afschrift van het raadsbesluit van 17
oktober 1912 tot wijziging en aanvulling van de verordening van politie op de
openbare orde, rust en veiligheid, zindelijkheid en zedelijkheid. Met
verordening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het raadsbesluit van 25 april 1914 tot vaststelling van een
verordening op het beheer van het elektriciteitsbedrijf. Met verordening.
Verzoek van Dorpsbelangen Bergum om een verordening vast te stellen over
het rijden met automobielen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van ontvangst van afschrift van het raadsbesluit van 23 juli 1914
tot vaststellen van een verordening op het rijden met motorrijtuigen en met
rijwielen, met bedenkingen. Met uittreksel goedkeuring, verordening en
schetstekeningen van de wegen in de bebouwde kommen.
Verzamelstaat van stukken betreffende politieverordening.
Rapport van de afdelingen over de verordening van politie.
Schrijven van de gezondheidscommissie inhoudende advies over de
verordening.
Schrijven inhoudende vaststelling verordening van politie.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van ontvangst van afschrift van het raadsbesluit van 2 september
1914 tot vaststellen van een verordening van politie en bedenkingen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van ontvangst van afschrift van het raadsbesluit van 29
september 1914 tot vaststellen van een verordening van politie.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van ontvangst van afschrift van het raadsbesluit van 29
september 1914 tot wijziging en aanvulling van de verordening op het
brandwezen en brandweer.
Schrijven van de raadsleden A.A. HOEKEMA en L.P. LAMBARTS
inhoudende voorstel tot wijziging van het reglement op het beheer van en de
verpleging in het armhuis. Met besluit.
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RUBRIEK 43/29, verveningen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering
veranderd in rubriek 29.
Volgnr. Datum ingekomen
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
43 of 29/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
43 of 29/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en
Wethouders.
1

1893
26 januari 1893

2
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4
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5
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20 april 1893
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27 april 1893
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29 juni 1893
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18 mei 1893

13

29 juni, 30
november 1893 en
19 juli 1894

14

30 augustus 1893

Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: verzoek van Edze
G. WESTRA te Hurdegaryp om vrijstelling betaling aanslag slikgeld 1892
niet ontvankelijk te verklaren en af te wijzen. Brief 43/20B&W.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om bericht enz. op verzoek aan de
Koningin van Vrouwe W.S. BUMA, Douairière Jhr. H.A. Jz. VAN SMINIA
te Aldtsjerk tot vervening van Giekerk E nr. 249. Vergunning wordt voor 10
jaar verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek
van J. FOLMERS c.s. te Earnewâld tot intrekking van het raadsbesluit van
14 november 1871 betreffende vaststelling veenkring met bepoldering
Garyp – Earnewâld – Oudega i.v.m. aanvraag subsidie uit het
slikgeldfonds tot indijking en droogmaking gronden en daarop genomen
beschikking en een verzoek aan Tytsjerksteradiel en Smallingerland om
staten van de kadastrale aanduiding en grootte van de percelen en
eigenaren.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
tot het oproepen en horen van verveners en andere belanghebbenden
over een wijziging van de veenkring met bepoldering Garyp – Earnewâld Oudega. Brief 43/150B&W.
Verzoek van K.G. VAN DER VEEN c.s. om een betere regeling tot
uitkering van de slikgelden. Brief 43/176B&W (is een lange brief).
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over een verzoek
van D. VAN KONIJNENBURG c.s. om uitkering van slikgelden opgebracht
voor 1870 met het doel een waterschap onder Garyp en Earnewâld op te
richten en voor verbetering van de gronden kadastraal Bergum E. Brief
43/181B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: verzoek tot het
doen van opgaven betreffende de belegging op het grootboek van
nationale werkelijke schuld en het afschrijven van dat grootboek.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
uitnodiging om het overtollige kasgeld te beleggen. Brief 43/218B&W.
Uitreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek van
E.K. DE VRIES c.s. te Hurdegaryp om een uitkering uit de slikgeldfondsen
tot verbetering van de Rietlandse vaart onder Tytsjerk door uitbaggering
en uitdieping. Brief 43/182B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: uitnodiging om de
stukken na aankondiging gedurende 6 weken ter inzage te leggen
(veenkring Garyp – Earnewâld – Oudega). Brief 43/241B&W.
Uittreksels uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek
van ingelanden van waterschap “Suawoudsterveld” om subsidie van
slikgeldfondsen van voor 1870 voor verbeteringen van in dat waterschap
gelegen vaarten en waterlossingen. Brief 42/212B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek
van Jentje en Gerhard BROUWER te Gorredijk om vergunning tot
bepoldering van een oppervlakte van 3272.90 hectare water gelegen in de
gemeenten Idaarderadeel en Tytsjerksteradiel en grotendeels besloten
tussen Nauwe Saiter, Lange Sleatten en Sydsdjip ( Warga B nr. 1130,

325

17

28 augustus 1893

18

21 september 1893

19

30 september 1893

20

21 september 1893

21

19 juli 1894

24

28 december 1893

25

13 november 1893

2

1894
8 februari 1894

3

20 juni 1894

6

18 juni 1894

7

23 juli 1894

8

31 mei 1894

10

19 juli 1894

727, 880 en 1131 en Bergum E nr. 378 en 380. Het verzoek wordt
toegestaan. Brief 43/342B&W.
“Kohier van aanslag der verschuldigde slikgelden wegens verveeningen in
den veenkring gelegen in de gemeente Tietjerksteradeel over den jare
1893”.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT n.a.v. een verzoek aan
Gedeputeerde Staten van D.J. DE HOOP te Burgum om een
tegemoetkoming uit de slikgeldfondsen wegens verbetering van 2
percelen vergraven land, Hardegarijp C nr. 514 en 517. Verzoek wordt
afgewezen. Brief 43/341B&W.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT n.a.v. een verzoek aan
Gedeputeerde Staten van Edze G. WESTRA, smid te Hurdegaryp om een
subsidie uit het slikgeldfonds van voor 1870 voor de uitgeveende percelen
land, Giekerk E nr. 466, 472 en 471. Verzoek wordt toegewezen. Brief
43/349B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
antwoord op schrijven van B&W met verzoek alsnog gevolg te geven aan
het besluit van 10 augustus (geldbelegging). Brief 43/325B&W,
13/367B&W en 43/69 1894.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over de verzoeken
van J.B. WIJMENGA c.s., D.J. DE HOOP en E.G. WESTRA waarbij
subsidie uit de slikgeldfondsen wordt verzocht. Het verzoek van J.B.
WIJMENGA c.s. om subsidie voor het verbeteren van de Eensloot met 2
uitlopende sloten en een derde sloot lopende uit de viermadsloot ten
behoeve van Bergum E nr. 545, 62, 544, 63, 64, 65, 367, 305, 75, 306,
77, 76, 79, 92, 91 en D nr. 572, 860, 859, 820, 336, 340, 341, 343 en 342
wordt toegekend, het verzoek van D.J. DE HOOP wordt afgewezen en het
verzoek van E.G. WESTRA voor het doen graven van sloten en vaarten
ten behoeve van Giekerk E nr. 466, 472, 471, 982, 981, 465, 463, 461,
460, 485, 473 t/m 478 en 983 wordt ook toegekend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek
van Oege W. HOEKSTRA, landbouwer te Garyp om vergunning tot
vervening van Bergum D nr. 899, 900, 904 en 905 voor 20 jaar. De
vergunning wordt gegeven voor 10 jaar.
Staat van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1893 en van het betaalde slikgelden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
uitnodiging tot belegging van overtollig kasgeld.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten houdende
toezending van het Koninklijk Besluit van 5 juni houdende voorwaardelijke
vergunning van 10 jaar aan D.A. ATSMA te Jistrum tot vervening van
Oostermeer G nr. 898.
Uittreksel (afschrift) van het Koninklijk Besluit om vergunning te verlenen
aan P.K. DE BOER te Geastmabuorren tot vervening van Hardegarijp C
nr. 353.
Uittreksels (afschriften) van het Koninklijk Besluit om vergunning te
verlenen aan R.R. WIJMENGA te Garyp tot vervening van Bergum D nr.
823 en aan B.J. KLOOSTERMAN te Garyp tot vervening van Bergum D
nr. 801.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: uitnodiging tot
belegging van overtollig kasgeld voor juli 1894. Brief 43/209B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: verzoek om nadere
inlichtingen over het verzoek van E.G. WESTRA c.s. te Hurdegaryp om
subsidie van het slikgeldfonds voor verbetering de Houtsteks- en
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Poltroksvaarten en de stroomsloot te Hurdegaryp. Zie ook rubriek 39.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: verzoek om nader
bericht over de aanvragen om verlenging van de vergunning tot vervening
van Dirk A. ATSMA, Pieter G. HOEKSMA en Jan G. DE BOER te Jistrum.
“Kohier van aanslag der verschuldigde slikgelden wegens verveeningen in
den veenkring gelegen in de gemeente Tietjerksteradeel over den jare
1894”.
Schrijven van B&W inhoudende toezending van een rapport en
raadsbesluit over het gebruik van de armengelden uit het fonds van de
verveningen met verzoek het besluit bij instemming met een verzoek van
subsidie te steunen bij Gedeputeerde Staten. Met rapport.
Staat van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1894 en van het betaalde slikgelden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
toekenning van een subsidie uit de slikgeldfondsen voor 1870 opgebracht,
tot een bedrag van f 523 voor de verbetering van de Houtsteks- en
Poltroksvaarten en de stroomsloot te Hurdegaryp.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
uitnodiging tot belegging van overtollig kasgeld.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het verzoek van
Wilhelm B.A. THODEN VAN VELZEN te Murmerwoude om teruggave van
betaald slikgeld wegens Hardegarijp A nr. 813 en 814. Brief 43/175B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
vaststelling van de verveningrekening over 1894/1895.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging te verlenen tot het aanbrengen op de gemeentebegroting
1896 van de armengeldenrente.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: verzoek van Sape
LAURMAN te Gytsjerk om teruggave van betaalde slikgelden. Brief
43/232B&W.
“Kohier van aanslag der verschuldigde slikgelden wegens verveeningen in
den veenkring gelegen in de gemeente Tietjerksteradeel over den jare
1895”.
Uittreksels uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het
toekennen van een vergunning tot vervening aan Hendrik W. IESTRA te
Burgum voor perceel Oostermeer F nr. 3.
Uittreksel ut besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek
van J. PIETERSMA te Burgum om hem een zeker bedrag als bijslag op
zijn lage beloning over 1895 f 16.82 toe te kennen.
Staat van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1895 en van het betaalde slikgelden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: verzoek van Mr.
Horatius ALBARDA te Leeuwarden om machtiging tot vervening van
Hardegarijp C nr. 197 en 198. Machtiging wordt verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
uitnodiging tot belegging van overtollig kasgeld.
Verzoek van Gedeputeerde Staten tot het inzenden van opgaven enz.
betreffende verveningen n.a.v. het nieuwe reglement, provinciaal blad nr.
22 van 1896. Brief 43/106B
Schrijven van Gedeputeerde Staten over het toezenden van formulieren
onder mededeling van inlichtingen voor uitvoering van provinciaal blad nr.
22 van 1896 reglement op de verveningen buiten de veenpolders. Brief
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43/185B&W, 43/261B&W.
Verzoek van waterschap “De Putten”, onder Eastermar, om inlichtingen
over subsidie uit het slikgeldfonds voor het graven van vaarten. Antwoord
staat op het stuk.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
tot het geven van een machtiging aan B&W om de verveningrentes voor
zoveel de armengelden betreft aan te brengen in ontvang en uitgaaf op de
gemeentebegroting 1897. Brief 43/190B&W.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om toezending ter gebruik van
de archiefstukken en registers voor 1871 plaatsgehad hebbende
verveningen.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1896”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek
van Sape LAURMAN te Gytsjerk om teruggave van slikgeld wegens
vervening in Hardegarijp A nr. 96, 93, 2116, 2120 en Oostermeer A nr.
332 en B nr. 309. Brief 43/299B&W.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het verzoek van
waterschap “De Putten”, onder Eastermar, tot de verbetering of te graven
vaarten: de Tikesleat, vaart van de Burgumer Mar tot de grindweg Sumar
– Eastermar, vaart van de Leien tot de grindweg, de Bloedwijk en in de
Tikesleat uitlopende afvoersloot. Brief 43/341B&W.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het verzoek van J.B.
WIJMENGA c.s. tot verbetering van de Earnsleat. Met schetstekening.
Brief 43/303B&W.
Staat van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1896 en van het betaalde slikgelden.

Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
om inlichtingen over hoever het onderzoek is n.a.v. verzoeken van
waterschap “de Putten” om subsidie uit het slikgeldfonds voor verbetering
van de vaarten in het waterschap en van J.B. WIJMENGA c.s. te Garyp
over het in 1894 toegezegde subsidie uit het slikgeldfonds voor
verbetering van de Earnsleat. Brief 29/37B&W en 29/127B&W.
Schrijven van B&W: 14 aanvragen om vergunning tot vervening, met
gunstig advies aan Gedeputeerde Staten. Brief 29/68B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: goedkeurend
besluit tot geven van vergunningen (19 stuks) tot vervening. Brief
29/89B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Foppe A. VAN DER VEEN te Feanwâldsterwâl vergunning te
verlenen tot vervening van Veenwouden E nr. 77 en 10 en Hardegarijp A
nr. 57 en 76.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: besluit om aan
Oebele A. BROUWER, veehouder te Eastermar vergunning te verlenen
tot vervening van Oostermeer G nr. 725 en 911.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan J. PIETERSEN te Burgum eervol ontslag te verlenen als meter,
afwijzing verzoek om gratificatie.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Ubele J. VEENLAND, veehouder te Eastermar vergunning te
verlenen tot vervening van Oostermeer B nr. 291, 291a, 488 t/m 490a,
493 en 494 en aan Albert OTTEMA, notaris te Leeuwarden van Giekerk E
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nr. 1705. Brief 29/148B&W en 29/156B&W.
Schrijven van B&W inhoudende rekening en verantwoording wegens de
vervening over 1896.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1897”.
Lijst van sollicitanten voor meter voor de lage verveningen, met sollicitatie
van Johannes F. BRAAKSMA, timmerman te Burgum. Brief 29/26B&W
1898.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: besluit om aan
Sijbe J. REKKER, koemelker te Oentsjerk vergunning te verlenen tot
vervening van Giekerk E nr. 493, 495 en 486.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Edze G. WESTRA te Hurdegaryp vergunning te verlenen tot
vervening van Hardegarijp C nr. 422.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: benoeming van
Johannes BRAAKSMA te Burgum tot meter voor lage verveningen.
Schrijven van de Commissaris der Koningin dat verzoeken om een
vergunning tot verveningen alleen kan worden aangevraagd door de
eigenaar en bij een minderjarige door een voogd, n.a.v. van een verzoek
van Jhr. Hector W. M. VAN COEHOORN VAN SMINIA te Heemstede voor
Hardegarijp A nr. 110. Vergunning wordt verleend. Brief 29/110B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1899 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: besluit om aan
Thomas, koopman, en Allert OTTEMA, notaris te Leeuwarden vergunning
te verlenen tot vervening van Giekerk E nr. 503.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de verveningrekening 1897/1898.
Staat van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1897 en van het betaalde slikgelden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Jan J. TINGA, veehouder te Sumar en wed. Hiltje VAN KAMMENHOEKSTRA, boerin te Opeinde vergunning te verlenen tot vervening van
Oostermeer E nr. 1137. en mededeling dat Oostermeer E nr. 490, 548 en
1143 niet als laagveen kunnen worden aangemerkt.
Uttreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
het register van veenderijen met aanvulling en wijziging terug te zenden.
Brief 29/286B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: besluit om aan
Teunis A. VAN DER VEEN, veehouder te Hurdegaryp vergunning te
verlenen tot vervening van Hardegarijp A nr. 182.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1898”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Haije R. VAN DER MEULEN, veehouder te Oentsjerk vergunning
te verlenen tot vervening van Giekerk E nr. 463, 473 en 470.
Staat aanwijzende het vermoedelijk bedrag, waarop aanspraak kan
worden gemaakt na droogmaking en in cultuur brengen van de percelen in
overeenstemming met de bepalingen van art. 9 van het reglement op de
lage verveningen, buiten de veenpolders in de provincie Fryslân. In dit
boekje staan de gemeenten met perceelnummers van vroeger en
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bestaande nummers (van 1899) en gecombineerde percelen in
verschillende secties.
Schrijven inhoudende bezwaren tegen de door Gedeputeerde Staten
opgemaakte staat van terugbetaling slikgelden. Zie nr. 3. Brief
29/189B&W.
Schrijven inhoudende rekening en verantwoording verveningen
1898/1899.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1900 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling een onderzoek zal worden ingesteld op de secretarie naar
verveningstukken.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten: ontwerpen van een
register van percelen welke verveend zijn in de jaren 1823 t/m 1834 en
het wijzigen van de staat over de jaren 1835 t/m 1896. Zie nr. 3.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1899”.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1898 en van het betaalde slikgelden.
Schrijven van Gedeputeerde Staten betreffende bijwerking enz. van het
bestaande algemene register van slikgeld en wijziging van het reglement
op de lage verveningen en ter visie legging rekeningen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Jan R. WIJMENGA, herbergier en slager te Sumar vergunning te
verlenen tot vervening van Bergum C nr. 125 en 135.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1899/1900.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1901 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1899 en van het betaalde slikgelden.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1900”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het verzoek
van DRIJBER c.s. om uitbetaling van de slikgelden ingeschreven op
percelen behorende tot het op te richten waterschap “De Warren”
Hardegarijp G. Brief 29/277B&W.
Schrijven van Gedeputeerde Staten over opmaken en wijziging van
stukken betreffende de slikgeldfondsen. Brief 29/88B&W.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om inlichtingen over vervening zonder
vergunning. Brief 29/109B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
om aan de ambtenaar provinciale griffie SCHEFFELAAR KLOTS inzage
te geven van de verveningstukken.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1900/1901.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1902 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1900 en van het betaalde slikgelden.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
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verveningen jaar 1901”.
Schrijven van Gedeputeerde Staten over het aanleggen van registers
slikgeld. Vervolg van nr. 1. Brief 29/304B&W.
Schrijven van Dominicus VAN KONIJNENBURG te Leeuwarden
inhoudende bezwaar tegen vaststelling register slikgeld zolang aan de
graverij van Bergum E nr. 525 niet het bedrag van opbrengst wordt
toegekend. Brief 29/333B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Gerrit J. HOEKSTRA te Garyp vergunning te verlenen tot
vervening van Bergum C nr. 890.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om inlichtingen over een aanvraag om
teruggave van slikgeld, ter zake van vervening in de gemeente
Idaarderadeel.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Liesbeth A. VAN DER WAL, echtgenote van Klaas J. VEENSTRA
te Hurdegaryp vergunning te verlenen tot vervening van Hardegarijp A nr.
2486.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Hendrik DE JAGER te Hurdegaryp vergunning te verlenen tot
vervening van Hardegarijp A nr. 689.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Geert DE JONG te Burgum vergunning te verlenen tot vervening
van Giekerk E nr. 488 en 489.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1901/1902.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1901 en van het betaalde slikgelden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1903 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1902”.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
O.OLIVIER te Huizum om uitkering van slikgeld ingeschreven op
Oostermeer G nr. 250 (nieuw 760). Brief 29/96B&W
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over de toegekende
subsidie van f 359 voor verbetering van de Eensloot.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht op verzoeken om
teruggave van slikgeld voor percelen in het waterschap “De Warren”. De
verzoeken zijn van: P.A.J.D.M.D EN C.M. RINIA VAN NAUTA voor
Hardegarijp G nr. 148 en 149, S.G. VAN DER MEER voor Hardegarijp G
nr. 627 en 176, G.A. DE VRIES voor Hardegarijp G nr. 146, 146A, 147,
170, 900, 167 en 901, H. POSTHUMUS voor Hardegarijp G nr. 126, IJ.J.
RIEDSTRA voor Hardegarijp G nr. 142 en 628 en T.W. HOEKSTRA voor
Hardegarijp G nr. 153, 154, 160, 161, 138, 139 en 151. Brief 29/95B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Antje R. REELING te Eastermar om uitkering van slikgeld ingeschreven
op Oostermeer G nr. 902. Brief 29/201B&W.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1902/1903.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1902 en van het betaalde slikgelden.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Geert E. BOERSMA, veehouder te Koten om uitkering van slikgeld
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11

10 juni 1903

13

6 juli 1903

14

6 juli 1903

15

12 september 1903

16

29 oktober 1903

17

1 oktober 1903

19

28 januari 1904

110,
451

1904
3 februari 1904

309

10 maart 1904

351

25 maart 1904

366,
405
384

24 maart 1904

385

24 maart 1904

532

11 mei 1904

541,
670

1904

557

19 mei 1904

24 maart 1904

ingeschreven op Oostermeer G nr. 252, 253, 253A en 256. Brief
29/225B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Bein P. HOEKSTRA, koopman te Kootstertille om uitkering van slikgeld
ingeschreven op Oostermeer G nr. 255. Brief 29/226B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van A.
ANTONIDES, rustend onderwijzer te Suwâld om uitkering van slikgeld
ingeschreven op Hardegarijp D nr. 247, 1468, 1469, 1470 en 1471 (de
laatste 4 oud nr. 257, 863 en 967). Brief 29/250B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
O.S. HOEKSTRA, rentenier te Garyp om uitkering van slikgeld
ingeschreven op Bergum G nr. 961, 964 en 968. Brief 29/249B&W.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1903”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Oege S. HOEKSTRA te Garyp vergunning te verlenen tot
vervening van Bergum D nr. 969 en aan Oege W. HOEKSTRA voor
Bergum D nr. 899, 900, 904 en 905.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over het
terugzenden van de registers slikgeld 1823 – 1834 en 1835 – 1896 met
verzoek ter inzage te leggen en daarvan advertentie te plaatsen en
aanplakking te doen en ander i.v.m. aanvragen om teruggave van
slikgeld.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Pieter K. DE BOER te Hurdegaryp vergunning te verlenen tot
vervening van Hardegarijp C nr. 353.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Bonne R. VAN DER KOOI, arbeider te Burgum om teruggave van slikgeld
ingeschreven op Hardegarijp A nr. 2489. Er wordt geen teruggave
verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Klaas A. POSTMA te Wytfean vergunning te verlenen tot
vervening van Oostermeer B nr. 496.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Floris T. KONING, landbouwer te Burgum om uitkering van slikgeld
ingeschreven op Bergum A nr. 326.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om inlichtingen over het maar ten dele
plaatsen van de verveningadvertentie. Brief 29/137B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan G. MAST, J. MONING en D. WESTERLAAN te Burgum
vergunning te verlenen tot vervening van Hardegarijp C nr. 59.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Binne J. KLOOSTERMAN, arbeider te Garyp vergunning te
verlenen tot vervening van Bergum D nr. 801 en aan Reinder R.
WIJMENGA, veehouder te Garyp van Bergum D nr. 823.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten in houdende
verlening van machtiging om op de gemeentebegroting voor 1905 aan te
brengen de verveningrenten.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1903 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
toezending van een schrijven van Dominicus VAN KONIJNENBURG te
Leeuwarden met de vraag of de kennisneming daarvan ook wijziging
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18 mei 1904

814

11 augustus 1904

815

11 augustus 1904

1023

10 september 1904

141

1905
2 februari 1905

545,
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25 mei 1905

664
724,
773
936

mei 1905
20 juli 1905
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5 september 1905
1906
17 mei 1906

613,
788

19 mei 1906

787
1083

mei 1906
4 oktober 1906

1

1907
7 mei 1907

2
3

mei 1907
23 mei 1907

5

28 september 1907

532

1908
21 mei 1908

585
586

9 mei 1908
9 mei 1908

brengt in de zienswijze bedoeld bij schrijven van 26 november 1901 (brief
29/333B&W 1901), zie nr. 8 van 1901. Er is geen verandering in de
zienswijze.
Schrijven inhoudende rekening en verantwoording verveningen
1903/1904.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan wed. G. VAN DER PLOEG-VAN DER WERF, B.F. VAN DER
PLOEG, R.O. DE VRIES en A.S. ROORDA te Koten vergunning te
verlenen tot vervening van Oostermeer G nr. 898.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Liebbe A. DE BOER te Jistrum vergunning te verlenen tot
vervening van Oostermeer G nr. 897.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1904”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
machtiging tot uitbetaling aan S.H. ZWART te Heerenveen van f 153.05
wegens verrichte werkzaamheden. (slikgeld)
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1904 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1904/1905.
Circulaires tot uitvoering van het reglement op de lage verveningen
opgenomen in het provinciaal blad nr. 71 van 1905.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1905”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1907 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1905 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1905/1906.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1906”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1908 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1906/1907.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1906 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1907”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1909 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1907/1908.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
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24 september 1908
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1909
15 mei 1909
18 mei 1909

4

25 september 1909

5

21 oktober 1909

2
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1910
18 mei 1910
1910

5

27 oktober 1910

7

1910

7/1

1910

7/2

24 november 1910

8

1 december 1910

2

1911
1911

4

11 mei 1911

8
9

20 mei 1911
22 juni 1911

11

30 september 1911

12, 13

25 september 1911

14

22 november 1911

15

22 november 1911

1

1912
1912

gedurende het jaar 1907 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1908”.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1908/1909.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1908 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1909”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1910 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1909/1910.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1909 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1910”.
Verzamelstaat van stukken betreffende het grondregister van de
verveningen, art. 47 provinciaal blad nr. 776 van 1905.
Mededeling van H. POLLEMA, lid van Gedeputeerde Staten, dat het
grondregister gereed is en over het houden van een conferentie.
Antwoord op stuk.
Schrijven van Gedeputeerde Staten Inhoudende toezending van het
grondregister.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
machtiging tot betaling aan de adjunct-commies eerste klasse N.
STRUIKSMA van f 186 voor de berekening van de nominale bedragen op
1 mei 1910 in het grondregister vermeld.
Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om teruggave van
slikgelden. Er zijn 277 aanvragen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om het grondregister vast te stellen en het plaatsen van een advertentie
betreffende die vaststelling.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1910/1911.
Schrijven van de provincie griffie afdeling Waterstaat over het opmaken
van het nieuw register, art. 48 van het reglement.
Mededeling van Schelte WESTRA te Sneek dat hij eigenaar is geworden
van Hardegarijp C nr. 381, waarop aan slikgeld is ingeschreven f 1115.03.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1911”.
Schrijven van S.H. ZWART te Heerenveen inhoudende zijn rapport van de
tot 1 september 1911 ontvangen slikgelden en advies over 150 verzoeken
om teruggave.
Schrijven van S.H. ZWART te Heerenveen over een nieuwe regeling van
de beloning slikgelden. (opneming percelen).
Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om vergunning voor
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7 maart 1912

2

7 november 1912

4

1912

8
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30 mei 1912
30 mei 1912

11

1 augustus 1912

12A

12 september 1912

13

2 oktober 1912
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28 november 1912
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1912

1

1913
10 maart 1913

2
3

20 mei 1913
30 mei 1913

4

3 juli 1913

5

1913

5/8

1 mei 1913

5/12

4 september 1913

5/13

16 oktober 1913

5/14

oktober 1913

vervening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Anne A. VAN DER VEEN te Tytsjerk vergunning te verlenen tot
vervening van percelen Hardegarijp D nr. 626 en 1343.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten over uitkering van
slikgelden aan Mr. J. HAITSMA MULIER te Den Haag, echtgenoot van Ina
P. FERF, voor Hardegarijp A nr. 336 en 2490 en C nr. 381 en 397; W.G.,
G.W. en A.E. WESTRA te Hurdegaryp voor Hardegarijp C nr. 378; K.
VLIEGER te Hurdegaryp voor Hardegarijp B nr. 803 en C nr. 370, 375,
377, 421, 760 en 256A en aan S. WESTRA te Sneek voor Hardegarijp C
nr. 422, 376, 379 en 380. Brief 29/202B&W.
Verzamelstaten (10 stuks) van stukken betreffende aanvragen om
teruggave van slikgeld. Er zijn 245 aanvragen. Aanwezig zijn 176
uittreksels uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
over aanvragen.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1911/1912.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1911 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring afschrijving van de inschrijving op het Grootboek van
nominaal f 15000 ten behoeve van waterkeringen wegens verveningen.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1912”.
Schrijven van B&W inhoudende besluit tot afschrijving van de inschrijving
op het Grootboek van nominaal f 12000 ten behoeve van waterkeringen
wegens verveningen. Besluit wordt goedgekeurd.
Schrijven van B&W inhoudende besluit tot afschrijving van de inschrijving
op het Grootboek van nominaal f 8000 ten behoeve van waterkeringen
wegens verveningen. Besluit wordt goedgekeurd.
Correspondentie met Hendrik E. WESTRA te Feanwâldsterwâl over
uitkering slikgelden aan hem en niet aan de vorige eigenaar van
Hardegarijp C nr. 381, Mr. J. HAITSMA MULIER te Den Haag. Brief
29/517.
Schrijven van B&W inhoudende besluit tot afschrijving van de inschrijving
op het Grootboek van nominaal f 2500 ten behoeve van waterkeringen
wegens verveningen. Besluit wordt goedgekeurd.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1912/1913.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1912 en van het betaalde slikgelden. Het register is
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om machtiging aan B&W te geven tot het aanbrengen op de begroting
1914 van de rente van het verveningfonds wat betreft het armengeld.
Verzamelstaten van stukken betreffende slikgelden, zaak MULIER –
WESTRA.
Schrijven van Hendrik E. WESTRA over uitkering van slikgeld aan de
eigenaar van het perceel. Brief 29/89B.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
dat er geen reden is tot tussenkomst.
Schrijven van notaris BLOEMERS te Feanwâlden over uitbetaling aan
HAITSMA MULIER overleggende een verklaring van vrijwaring voor alle
gevolgen. Slikgeld wordt 15 november uitbetaald.
Schrijven inhoudende verklaring waarbij notaris D. BLOEMERS te
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5/15

10 december 1913

5/16

6 januari 1914

5/17

12 januari 1914

5/18

5 februari 1913

8

24 september 1913

5
6

1914
30 mei 1914
30 mei 1914

7

17 september 1914

Feanwâlden, last wordt gegeven tot ontvangen van het slikgeld en tot
verlenen van kwijting en decharge.
Mededeling van Hendrik E. WESTRA dat hij de stukken bedoeld bij brief
van B&W heeft ontvangen. Brief 29/467B&W.
Verzoek van Hendrik E. WESTRA te Feanwâldsterwâl aan Gedeputeerde
Staten om alsnog uitbetaling slikgeld. Brief 29/49B&W 1914.
Schrijven van Hendrik E. WESTRA te Feanwâldsterwâl dat beroep is
gedaan op Gedeputeerde Staten over uitbetaling van slikgeld aan
MULIER.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
waarbij voor kennisgeving wordt aangenomen een schrijven van Hendrik
E. WESTRA te Feanwâldsterwâl om tussenbeiden te willen komen, ten
einde te bevorderen dat aan het besluit van 7 november 1912 voor zoveel
betreft de uitbetaling van slikgelden van Hardegarijp C nr. 381, behoorlijk
uitvoering wordt gegeven.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1913”.
Schrijven: rekening en verantwoording verveningen 1913/1914.
Register van opgave van de kadastrale percelen waaruit geveend is
gedurende het jaar 1913/1914 en van het betaalde slikgelden. Het register
is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
“Kohier van aanslag van de te betalen slik- of turfgelden wegens
verveningen jaar 1914”.

RUBRIEK 44/30, waterschappen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering
veranderd in rubriek 30.
Volgnr. Datum ingekomen
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
44 of 30/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
44 of 30/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en
Wethouders.
5

1896
20 oktober 1896

6

30 oktober 1896

7

12 december 1896

1

1897
rubrieknummer is
vanaf nu 30
30 januari 1897

2

4 februari 1897

5
7

1897
1897

8

5 juni 1897

Verzoek van het waterschap “De Putten” om inlichtingen over
eigendomsrechten en over een verzoek van Teie H. DALSTRA te Rottevalle
om schadeloosstelling voor afsnijding en aardberging. Antwoord op het stuk.
Schrijven van het waterschap “De Eernewoudster Warren” inhoudende
toezending van en ontwerppolitieverordening. Met ontwerpverordening.
Schrijven van het waterschap “Het Stoekveld” inhoudende toezending van
en ontwerppolitieverordening. Met ontwerpverordening.

Schrijven van het waterschap “Het Suawoudsterveld” inhoudende
toezending van en ontwerppolitieverordening. Met ontwerpverordening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van de goedkeuring van de politieverordening voor het
waterschap “Het Stoekveld”.
Politieverordening voor het waterschap “Het Stoekveld”. (boekje)
Politieverordening voor het waterschap “De Eernewoudster Warren”.
(boekje)
Schrijven van het waterschap “De Putten” inhoudende toezending van en

336

9
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13 februari 1908
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31 december 1910

9
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9/1

29 mei 1911

9/2

18 januari 1912

9/3

15 februari 1912

9/4

29 februari 1912

9/5, 9/7

25 april 1912

9/6

2 mei 1912

9/8

3 oktober 1912

10

25 oktober 1911

ontwerppolitieverordening. Met ontwerpverordening.
Politieverordening voor het waterschap “Het Suawoudsterveld”. (boekje).
Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor het waterschap
“Roozendaal”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de politieverordening voor het waterschap “Roozendaal”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de politieverordening voor waterschap “Suawoudsterveld”.
Met politieverordening (boekje).
Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor waterschap “Het
Stoekveld”.
Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor waterschap “De
Putten”.
Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor waterschap “De
Putten”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring politieverordening voor waterschap “De Putten”.
“Reglement op het beheer en de instandhouding van de Grooten Polder
onder Giekerk en Oenkerk”.
Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor waterschap “De
Wieren”.
Verzoek van de Commissaris der Koningin om bericht enz. over een klacht
van J.J. FEENSTRA te Burgum, over verschillende maatregelen van het
waterschapbestuur van “De Heidloane”. Brief 30/24B&W 1911.
Verzamelstaat van stukken betreffende de oprichting van waterschap “De
Zomerweg”.
Verzoek van B&W aan Gedeputeerde Staten om oprichting van waterschap
“De Zomerweg” in de gemeenten Bergum en Hardegarijp. Met plan.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om inlichtingen over de eigendam van de
Zomerweg. Brief 30/63B&W 1912.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
over aanvulling van het plan.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om de stukken van 7 maart 1912 af,
gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage neer te leggen in het
gemeentehuis.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
om bericht en raad en samenspraak over klachten van L.F. KINGMA te
Burgum e.a., T.M. ALBARDA te Zuidlaren e.a. en S. WESTRA te Sneek.
Brief 30/206B&W en 30/355B&W 1912.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om de conferentie op maandag 6 mei te houden.
Schrijven van Gedeputeerde Staten op schrijven van B&W 30/206 en
30/355. Brief 30/473B&W 1912.
Rapport van veldwachter KRÖTTJE van het onderzoek betreffende het
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geschil van de aandeelhouders van de Stinspolder in Geastmabuorren
onder Hurdegaryp over de onhoudbare toestand van de administratie van
die polder. Brief 30/451B&W
5
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8
9

11 november 1912
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3/2
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14 juni 1913
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3

30 maart 1914

4

12 maart 1914

6
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10
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11

3 september 1914

17

1914
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1 september 1914

Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor waterschap “De Oude
Hooiweg” te Suwâld.
Schrijven inhoudende politieverordening voor waterschap “De Zanjesreed”.
Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor waterschap “Het
Nieuwland”.
Verzamelstaat van stukken betreffende waterschap “De Zomerweg” in de
gemeenten Bergum en Hardegarijp.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende opdracht
aan K.G. VAN DER VEEN c.s. om wijzigingen aan te brengen in het plan
voor de oprichting van waterschap “De Zomerweg” in de gemeenten Bergum
en Hardegarijp.
Schrijven inhoudende politieverordening voor waterschap “Het Nieuwland”.
Schrijven inhoudende (gewijzigde) politieverordening voor waterschap “De
Zanjesreed”.
“Verordening van politie voor het waterschap “De Heidloâne” in
Tietjerksteradeel”.
Schrijven van het voorlopig bestuur van waterschap “Het Witveen” over
afstand van voor het waterschap benodigde grond van perceel Oostermeer
B nr. 646.
Rapport van wethouder D.G. REITSMA over het plan van de oprichting van
waterschap “Oostermeer” in de gemeente Oostermeer A en H.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de oprichting van
waterschap “Eernewoude c.a.” in de gemeenten Bergum C, D en E en
Oostermeer E en Oudega, Smallingerland, C. Brief 30/217B&W
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van een politieverordening voor het waterschap “De
Zanjesreed”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van een politieverordening voor het waterschap “Het
Nieuwland”.
Correspondentie over een eventuele subsidie aan het waterschap “Het
Witveen” voor de aanleg van een kunstweg met 2 bruggen. Brief
30/374B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende antwoord
op schrijven van B&W over de oprichting van waterschap “De
Zwartkruispolder” en of die waterschap ook op te nemen is in waterschap
“Eestrum”. Brief 30/375B&W.
Correspondentie met waterschap “Het Witveen” over de aanbesteding
wegen, afwijkende van de beslissing over het verzoek om subsidie. Zie ook
nr. 10. Brief 30/548B&W, 30/578B&W
Schrijven inhoudende ontwerppolitieverordening voor waterschap “Het
Witveen”.
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RUBRIEK 45/31, wegen, periode 1893-1914. Vanaf 1897 is de rubriekennummering veranderd in
rubriek 31.
Volgnr. Datum ingekomen
Omschrijving van het bewaarde stuk aan de hand van het
stuk
inschrijvingsregister.
45 of 31/nr.B = nummer uitgaande brieven Burgemeester.
45 of 31/nr.B&W = nummer uitgaande brieven Burgemeester en
Wethouders.
1

1893
24 januari 1893

2

25 januari 1893

4

3 februari 1893

7

8 maart 1893

9

24 april 1893

11

april 1893

12

6 mei 1893

15

29 mei 1893

17

13 juni 1893

18

4 september 1893

23

1894

24

30 mei 1895

4

1894
26 februari 1894

6

1894

7

4 april 1894

Schrijven van A.H. KOOISTRA te Garyp over de aanleg van een sintelweg
tussen Garyp en Sigerswâld.
Verzoek van H.H. EVERS te Aldtsjerk om vergunning tot het leggen van een
dam in de sloot aan de straatweg en aan de pastorietuin, Giekerk D nr. 37.
Verzoek van wed. Geertje A. SIBMA-DE BOER te Suwâld om een
vergunning tot het dempen van een sloot aan de kunstweg ten behoeve van
Hardegarijp D nr. 974.
Verzoek van L. HALBESMA c.s. (uit naam van commissie van beheer) te
Hurdegaryp om subsidie voor het onderhoud van de sintelweg Hurdegaryp
tot de weg Burgum – Suwâld. Er wordt subsidie van f 100 verleend.
Verzoek van Jochum P. INIA, tuinman te Ryptsjerk om vergunning om
houtgewas te rooien en het dempen van een slot aan de weg onder Tytsjerk
ten behoeve van Hardegarijp A nr. 2185.
Verzoek van W.U. NOORDENBOS, voorzitter van de Coöperatieve
stoomzuivelfabriek te Bartlehiem om vergunning tot het leggen van een dam
in de sloot aan de grindweg te Bartlehiem, gemeente Hallum E nr. 484. Met
schetstekeningen.
Verzoek van wed. A. VAN DER PLAATS te Leeuwarden om vergunning tot
het verplaatsen van een dam tussen de straatweg en Giekerk D nr. 616 te
Mûnein.
Verzoek van L.H. PIJKSTRA c.s. te Kûkherne om verbetering van de
Zwette. Met boekje “Zwetteweg”. Brief 45/282B&W en 45/284B&W.
Verzoek van Reinder R. WIJMENGA c.s. te Garyp, bestuur van de
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Garyp om vergunning om het behoud
van een dam tussen Bergum C nr. 1351 en de dorpsopslag en verharding
van de weg. Brief 45/279B&W.
Schrijven van B&W van Dantumadeel over het gratis afstand doen van de
Zwette door de eigenaren van die weg. Brief 45/397B&W.
Schrijven van B&W inhoudende voorstel aan de raad tot aankoop van een
paar percelen sintelweg Garyp – Sigerswâld eigendom van minderjarigen en
mededeling van overdracht. De weg wordt overgenomen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit tot
vaststelling van de gewijzigde en aangevulde staat van de
waterstaatswerken, i.v.m. overname en in eigendom enz. van de door
particulieren aangelegde sintelweg Garyp – Sigerswâld.
Verzoek van Jan P. BOSMA, grondbezitter te Suwâld om vergunning voor
het dempen van een sloot te Suwâld, Hardegarijp D nr. 1400, en rooien van
70 à 80 stobben.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Tytsjerk om vergunning tot het planten van een haag tussen Hardegarijp A
nr. 2185 en de straatweg te Tytsjerk voor Jochum P. INIA. Brief 45/118B&W,
45/169B&W en 45/344B&W.
Verzoek van Sjieuwe J. BORGER te Eastermar om vergunning tot het
maken van een reed en voetpad over de bermen naar de straatweg van
Oostermeer H nr. 18, bij Skûlenboarch.
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8

5 april 1894

10

1894

11

29 maart 1894

12

5 mei 1894

22

22 oktober 1894

24

30 oktober 1894

26

13 november 1894

27

14 november 1894

29

16 januari 1895

2

1895
4 februari 1895

4

17 februari 1895

4A

juni 1895

5

25 maart 1895

8

21 mei 1895

9

29 mei 1895

10

11 juni 1895

14

16 oktober 1895

16

20 november 1895

Verzoek van Douwe P. GRAANSMA te Ryptsjerk om de door hem geplante
haag te mogen laten staan. Brief 45/119B&W.
Verzoek van Lipke R. SOLDAAT te Ryptsjerk om vergunning tot het leggen
van een dam in de sloot aan de Westerdijk ten behoeve van Hardegarijp G
nr. 396.
Verzoek van Kornelis G. VAN DER VEEN, landbouwer en Lieuwe H.
HALBESMA (uit naam van de commissie van beheer) te Hurdegaryp om
een subsidie voor het goede onderhoud van de sintelweg onder Hurdegaryp
over 1893. Er wordt een subsidie verleend van f 100.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende begroting van de kosten
voor het uitbreken van een gedeelte van de keibestrating langs de buurt te
Eastermar en het bestraten van dat gedeelte met waalklinkers. Met bestek
en voorwaarden. Het wordt gegund aan Geert A. VAN DER WAL te
Kootstertille.
Verzoek van het bestuur van Plaatselijk Belang te Eastermar om een
voetpad te maken vanaf de school te Wytfean tot de straatweg tussen
Eastermar en Rottevalle. Verzoek wordt afgewezen.
Verzoek van W.R. VRIESENGA c.s. te Eastermar om de Susterwei (grens
Smallingerland) in een betere en veiliger toestand te brengen. Verzoek
wordt afgewezen.
Verzoek van E.R. BOONSTRA c.s. te Garyp om 2 openingen in de sintelweg
van Garyp naar Earnewâld (Eernewoudsterweg) te maken tot afvoer van het
overtollige water. Verzoek wordt afgewezen.
Verzoek van iemand (anoniem) te Oentsjerk om de zandweg de Douwelaan
onder Oentsjerk meer passabel te maken of dat te bevorderen.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het verzoek van de
directeur van de Tramwegmaatschappij te Heerenveen over de aanleg van
de tramweg Drachten – Burgum. Brief 45/79B&W 1895.
Verzoek van O.S. HOEKSTRA c.s. te Garyp om het verzoek van E.R.
BOONSTRA c.s. tot het maken van 2 openingen in de sintelweg Garyp naar
Earnewâld (Eernewoudsterweg) af te wijzen. Het verzoek van E.R.
BOONSTRA c.s. was al afgewezen.
Verzoek van Kornelis G. VAN DER VEEN, landbouwer en Lieuwe H.
HALBESMA (uit naam van commissie van beheer) te Hurdegaryp om een
subsidie voor het goede onderhoud van de sintelweg onder Hurdegaryp over
1894. Er wordt een subsidie verleend van f 100.
Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden aanbesteding levering van
grind. Gegund aan B.G. STEENSMA te Lemmer.
Verzoek van de diakenen van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Eastermar om vergunning voor het leggen van een dam in de sloot aan de
straatweg ten behoeve van Oostermeer G nr. 604.
Verzoek van H. VEENJE te Garyp om overgang van voetpad over de
gedempte schipsloot en de berm van de weg ten behoeve van Bergum C nr.
1516 en 1517. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Jochum P. INIA te Tytsjerk om van de gemeente te kopen een
gedeelte berm aan de weg naast zijn woning, Hardegarijp A nr. 2185. Brief
45/197B&W.
Mededeling van A. ROUKEMA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Wytfean van gedane opzegging van het gebruik van de reed naar en van
Wytfeanster Feart en verzoek om raad. Met schetstekening.
Verzoek van Mr. W.J. VAN WELDEREN BARON RENGERS om vergunning
tot het leggen van een pomp onder de straatweg ten zuiden van de ingang
van Stania State te Oentsjerk. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van J.J. DE BOER c.s. te Wytfean om een voetpad vanaf de school
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te Wytfean tot aan de Achttienenweg. Brief 45/93B&W, 45/107B&W 1896.
1

1896
januari 1896

2

24 januari 1896

4

20 februari 1896

5

februari 1896

6

4 maart 1896

7

24 maart 1896

8

1896

10

april 1896

11

29 april 1896

13

12 mei 1896

14

mei 1896

20

7 augustus 1896

21

1896

23

12 september 1896

28

12 november 1896

29

10 november 1896

30

22 december 1896

Verzoek van Albert VEENINGA, timmerman te Suwâld om vergunning voor
het rooien van stobben en het planten van een haag langs het Hiemsteed,
Hardegarijp D nr. 976. Vergunning wordt verleend.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het verzoek van Lieuwe
J. FEENSTRA, wonende op Lucht en Veld, te Ryptsjerk betreffende
boomgewas naast Hardegarijp A nr. 1406 en 2214. Brief 45/62B&W.
Verzoek van Lieuwe H. HALBESMA (uit naam van commissie van beheer)
te Hurdegaryp om een subsidie voor het goede onderhoud van de sintelweg
onder Hurdegaryp over 1895. Er wordt een subsidie verleend van f 100.
Verzoek van A.H. BOUMA om 10 stobben aan de straatweg kort te mogen
houden, voor “Vredeshiem”.
Verzoek van Gerben J. VAN DIJK, timmerman te Lytse Geast om
vergunning voor het rooien van stobben en het dempen van een sloot ten
behoeve van Hardegarijp F nr. 972. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Meindert J. DEELSTRA te Garyp om vergunning tot het leggen
van een dam in de sloot aan de straatweg en aan Bergum C nr. 1110.
Correspondentie betreffende het recht van reed en voetpad over land van
T.A. OOSTERHOF van en naar de openbare lagere school te Wytfean en de
Achttienenweg. Zie ook nr. 10 en 16 van 1895. Brief 45/107 B&W,
45/183B&W, 45/228B&W.
Verzoek van Jan F. VAN DER MEER, arbeider te Ryptsjerk om vergunning
tot het leggen van een dam in de sloot en het rooien van aan de kunstweg
en aan en tevens ten behoeve van Hardegarijp G nr. 1045.
Verzoek van Anne W. HIEMSTRA, veehouder te Wyns om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot aan de grindweg Bartlehiem – Aldtsjerk
naast Giekerk B nr. 559. Vergunning wordt verleend.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het leggen van een
dam in de sloot zonder vergunning aan de straatweg naar Garyp, terrein van
het tramstation.
Correspondentie over het wegruimen van een woning, zonder toestemming
gebouwd door Taeke S. VAN DER HOEK te Eastermar op een openbare
weg. (en op grond van R.H. ZIJLSTRA)
Schrijven van T.A. OOSTERHOF te Wytfean dat hij het raadsbesluit van 18
juli 1896 behoudens een paar voorwaarden aanneemt betreffende de reed
en voetpad naar de openbare lagere school te Wytfean en de
Achttienenweg. Zie ook nr. 10 en 16 van 1895 en nr. 8 van 1896. Brief
45/239B&W, 45/244B&W en 45 /139B.
Staat van inschrijvingen op de straatverlichting 1896/1897 volgens de
voorwaarden vastgesteld door B&W.
Verzoek van waterschap “De Putten” om vergunning tot het leggen van een
duiker in de grindweg van Sumar tot Eastermar, naast Oostermeer C nr. 160
en 15. Vergunning wordt verleend.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over de boog over de
draaibrug te Garyp en het afgraven van de bermen aan de straatweg vanaf
de tramweg tot het erf van O. DE VRIES onder Garyp.
Verzoek van T.HOOGEVEEN en 25 anderen te Burgum om plaatsing van 3
straatlantaarns op de Burgumerdaam.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek “Trijnwâlden
e.o.” te Gytsjerk om vergunning voor het rooien van 2 stambomen en 30
stobben aan de weg voor de fabriek. Brief 31/8 1897.

1897
rubrieknummer is
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5

vanaf nu 31
13 maart 1897

6

17 april 1897

7

10 april 1897

8

20 april 1897

9

12 mei 1897

10

15 mei 1897

11

19 mei 1897

12

2 juni 1897

13

1897

15

22 juni 1897

16

22 juli 1897

19

10 september 1897

20

16 september 1897

21

23 september 1897

24

27 oktober 1897

28

9 november 1897

Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden van aanbesteding de levering
van de benodigde straatklinkers voor onderhoud van de wegen, wordt
gegund aan Roelof VERMEULEN, steenfabrikant te Leeuwarden.
Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden van aanbesteding de levering
van de benodigde sintels voor onderhoud van de wegen, wordt gegund aan
Hendrik J. VAN DER VECHT te Hasselt. Schrijven van B&W inhoudende
voorwaarden van aanbesteding de levering van het benodigde grind voor
onderhoud van de wegen, wordt gegund aan Johannes L. BURGERS te
Zutphen.
Verzoek van de directeur van de Nederlandse Trammaatschappij te
Heerenveen om vergunning om stoom of andere mechanische kracht als
trekkracht te mogen gebruiken op de tramweg in het dorp Burgum voor
zover in eigendom van de gemeente. Verzoek wordt afgewezen.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het verzoek van de
Coöperatieve Zuivelfabriek “Trijnwâlden e.o.” te Gytsjerk om vergunning tot
het maken van een afscheiding aan de weg voor Giekerk E nr. 808, 809 en
1404. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Gjalt S. BEARDA (uit naam van de commissie van beheer) te
Hurdegaryp om een subsidie voor het goede onderhoud van de sintelweg
onder Hurdegaryp over 1896. Er wordt een subsidie verleend van f 100.
Verzoek van Harke D. AALFS, olieslager te Skûlenboarch om vergunning
om een eindje sloot tussen de straatweg en Oostermeer G nr. 1142 te
mogen dempen en de stobben te rooien. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Binne J. KLOOSTERMAN, landbouwer te Garyp om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg en aan
en ten behoeve van Bergum G nr. 44.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek “Trijnwâlden
e.o.” te Gytsjerk om aankoop van een stuk bermgrond voor de fabriek voor
Giekerk E nr. 808, 809 en 1404. Ze kunnen het stuk bermgrond kopen.
Verzoek van Dirk F. BERGSMA, arbeider te Suwâld om vergunning tot het
leggen van een dan en tot rooien van houtgewas aan de straatweg te
Suwâld naast Hardegarijp D nr. 553. Vergunning wordt verleend.
“Rekening en verantwoording van de kunstweg van Bergum enz. naar
Heerenveen, dienst 1896”
Verzoek van Arnoldus W. BUNING te Eastermar om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot aan de straatweg ten behoeve van
Oostermeer H nr. 581. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden van aanbesteding
straatverlichting gedurende de herfst en winter van 1897 en 1898. Met
inschrijvingen.
Verzoek van R.R. WIJMENGA en H.G. VEENSTRA, gecommitteerden
(volmachten) van de Polder in de Broek onder Garyp om het boomgewas
aan weerszijden van de sintelweg naar Sigerswâld over een lengte van 216
meter te mogen kappen en houden op een hoogte van 1 meter. Brief
31/255B&W, 31/285B&W en 31/313B&W.
Schrijven van Harke D. AALFS, olieslager te Skûlenboarch over de slechte
toestand van de weg bij Skûlenboarch langs het Knillesdjip. Brief
31/314B&W, 31/325B&W.
Verzoek van Ds. Hendrik W. TER HAAR te Franeker om vergunning tot het
dempen van een sloot tussen Bergum D nr. 651 en de grindweg onder
Garyp.
Verzoek van B&W van Achtkarspelen om subsidie voor de aanleg van de
zandweg Twijzelerheide – Kûkherne. B&W zien geen belang in deze
zandweg en verleend daarom geen subsidie.
Verzoek van J. SCHOLTE te Suwâld om vergunning tot damlegging en te
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29

27 oktober 1897

30

10 december 1897

32

december 1897

33

29 december 1897

34

23 december 1897

35

6 januari 1898

36

16 februari 1898

1

1898
4 januari 1898

2

10 januari 1898

3

14 januari 1898

4

29 januari 1898

5

6 februari 1898

6

10 februari 1898

7

11 februari 1898

8

25 februari 1898

9

5 maart 1898

rooien van stobben aan de kunstweg te Suwâld ten behoeve van
Hardegarijp D nr. 987. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van A. MOOIWEER c.s. om een eventueel in te dienen verzoek om
een stoom- of gastram langs de publieke weg af te wijzen.
Verzoek van de gemeentearchitect DE GROOT om inlichtingen over het
doen planten van bomen door H. PEL te Burgum aan de straatweg naast
Bergum B nr. 170 (Nieuwstad).
Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk om
een boom voor de woning bewoond door Jan R. VAN DER WAL te mogen
kappen. De boom mag gekapt worden.
Verzoek van wed. Grietje DE VRIES-RIJPKEMA te Lytse Geast om
vergunning voor het dempen van een sloot aan de kunstweg en Hardegarijp
F nr. 962 en het rooien van houtgewas. Vergunning wordt verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende verzoek
om advies op een verzoek aan de minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid van de directeur van de Nederlandse Tramwegmaatschappij om
vergunning spoorstaven te mogen leggen in de bermen van de
Rijksstraatweg Leeuwarden – Quatrebras tot exploitatie van een tramweg
met mechanische trekkracht. Brief 31/67B&W 1898 en 31/240B&W 1898.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het plaatsen van een
straatlantaarn bij de brug te Burgumerdaam.
Rapport van veldwachter COUPERUS te Garyp over de slechte toestand
van het voetpad vanaf de weg Sumar – Drachten naar De Tike betreffende
het gedeelte pad dat over de percelen van Jan TINGA loopt.
Verzoek van Ludzer D. ALGRA, veehouder te Suwâld om vergunning tot het
dempen van een sloot aan Hardegarijp D nr. 575 en 575A en de straatweg
en het rooien van stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Marten O. VAN DER BIJL, arbeider te Tytsjerk om vergunning
tot het verleggen van een dam in de sloot aan de kunstweg en zijn erf,
Hardegarijp D nr. 1309 en het rooien van stobben. Vergunning wordt
verleend.
Verzoek van Rinze F. RINSMA, koopman te Bartlehiem om vergunning tot
het verleggen en verbreden van een dam aan de kunstweg onder Aldtsjerk
en aan Giekerk B nr. 426. Vergunning wordt verleend.
Rapport van de gemeentearchitect DE GROOT over het slechte onderhoud
van de bomen te Garyp en het houtgewas aan de sintelweg te Garyp. Brief
31/38B.
Schrijven van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk
over het schenken en het plaatsen van een straatlantaarn in de
onmiddellijke nabijheid van het schoolplein te Aldtsjerk. Brief 31/71B&W.
Schrijven van Mr. Horatius ALBARDA, advocaat en notaris te Leeuwarden
over overdracht aan de gemeente van de door particulieren aangelegde
sintelweg weglopende van de Rijksstraatweg van Hurdegaryp tot aan de
gemeentestraatweg bij Geastmabuorren. Brief 31/87B&W.
Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden van aanbesteding de levering
van de benodigde straatklinkers voor onderhoud van de wegen, schrijven
van B&W inhoudende voorwaarden van aanbesteding de levering van de
benodigde sintels voor onderhoud van de wegen, schrijven van B&W
inhoudende voorwaarden van aanbesteding de levering van het benodigde
grind voor onderhoud van de wegen.
Verzoek van Gjalt S. BEARDA (uit naam van de commissie van beheer) te
Hurdegaryp om een subsidie voor het goede onderhoud van de sintelweg
onder Hurdegaryp over 1897. Er wordt een subsidie verleend van f 100.
Verzoek van F. BROUWER te Leeuwarden, architect van 4
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10

10 maart 1898

11

1898

12

16 maart 1898

14

18 februari 1898

15

26 maart 1898

17

11 april 1898

19

1898

25A

20 september 1898

26

1898

30

13 oktober 1898

31

november 1898

32

30 november 1898

34

19 december 1898

1

1899
8 januari 1899

2

12 januari 1899

8

5 maart 1899

9

1899

werkmanswoningen bij de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Bartlehiem,
om vergunning tot het leggen van een loopbruggetje of plank vanaf Hallum
D nr. 419 op de kunstweg Wyns – Burdaard. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Tjipke R. VAN DER VEEN, werkman te Surhuisterveen om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg onder
Wytfean ten behoeve van Oostermeer H nr. 588 en daar een huis te
bouwen.
Inschrijvingen en gegund: levering straatklinkers aan Douwe VAN DER
WERF te Bolsward, levering keislag aan B.G. DE BOER namens
kerkvoogden Drachten en levering grind aan Jan WEENER te Hasselt.
Verzoek van T. VAN WELDEREN Baron RENGERS te Oentsjerk om
vergunning tot het planten van wilg in de slootwal aan de westzijde van de
straatweg voor Heemstra State van af het hek tot het erf van Johannes
BAKSTRA. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van O.S. HOEKSTRA en 34 anderen te Garyp om een kortere
communicatie tot stand te brengen tussen de dorpen Garyp en Suwâld. Met
een plattegrond tekening van Bergum D. Brief 31/285B&W en 31/267B&W
1899.
Verzoek van Edze WESTRA te Hurdegaryp om vergunning tot het leggen
van een dam in de sloot aan de Zomerweg en aan Hardegarijp C nr. 422.
Verzoek van Hans HAMSTRA, meester-schoenmaker te Hurdegaryp om
vergunning tot het maken van een straatje in de berm aansluitend aan de
straatweg ten behoeve van Hardegarijp A nr. 2081 (nieuw 2419).
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Vereniging
Stoomzuivelfabriek “De Eendracht” te Garyp om de dorpsopslag te bestraten
met aanbieding van een tegemoetkoming in de kosten van f 100.
Schrijven van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid inhoudende
antwoord op verzoek van de gemeenteraad om voor de aanleg van de
tramweg, Rijksweg Leeuwarden – Groningen, geen bomen worden gekapt
en dat de rails in de bermen aan de buitenkant van de bomen worden
gelegd. Brief 31/240B&W.
Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden aanbesteding van de
bevordering van de straatverlichting.
Rapport van E. SCHAAFSMA en T.G. DE VRIES, leden van het bestuur van
Dorpsbelang Bergum over de verbetering van De Zwette.
Verzoek van Willem J. VISSER, arbeider te Oentsjerk om vergunning tot het
dempen van een sloot aan de kunstweg en voor zijn erf, Giekerk D nr. 521
en tot het uitroeien van enkele boomstronken. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van T. VAN WELDEREN Baron RENGERS te Oentsjerk om enige
verandering te brengen in het plan van de gemeentearchitect VEENSTRA
betreffende het kappen van houtgewas naast Stania State.
Verzoek van de commissie van beheer voetpad tussen Miedum en Wyns om
een subsidie van 50% van f 235 tot verbetering van het voetpad, de kerk van
Wyns neemt het volgend onderhoud op zich. Brief 31/24B&W 1899.
Verzoek van Meint W. BOTTEMA, timmerman te Readtsjerk om vergunning
tot het dempen van een sloot aan de kunstweg Aldtsjerk – Steenendam en
aan Birdaard D nr. 70. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van J.W. TOERING en 56 anderen te Earnewâld om verbetering
van de dorpsstraten te Earnewâld.
Verzoek van Albert ANTONIDES te Suwâld om vergunning tot het dempen
van een gedeelte sloot tussen Hardegarijp D nr. 967 en de straatweg op het
Noorderend en tot het rooien van stobben. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van B&W inhoudende voorwaarden van aanbesteding de levering
van de benodigde straatklinkers voor onderhoud van de wegen, wordt

344

10

15 maart 1899

10A

24 maart 1899

12

24 maart 1899

13

9 mei 1899

14

april 1899

17

1899

19

20 juli 1899

21

20 juli 1899

22

1899

23

28 augustus 1899

24

18 september 1899

25

30 september 1899

27

9 oktober 1899

28

9 oktober 1899

32

30 oktober 1899

33

1 november 1899

gegund aan firma D. VAN DER WERF te Bolsward. Schrijven van B&W
inhoudende voorwaarden van aanbesteding de levering van het benodigde
grind voor onderhoud van de wegen, wordt gegund aan Hendrik J. VAN
DER VECHT te Hasselt. Inschrijving van KLOOS & VAN LIMBURGH te
Rotterdam levering 70 stère porfierslag.
Verzoek van Geert H. INIA te Tytsjerk om vergunning tot het rooien van
stobben aan de weg naar Lytse Geast naast Hardegarijp D nr. 1347 en tot
het slatten van een gedeelte sloot Hardegarijp D nr. 1132.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende toelichting en
raming van de kosten voor een te maken kunstweg vanaf de straatweg te
Aldtsjerk langs de oude weg tot aan het hek voor het land van L.
SEVENSTER.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende plan en
begroting kosten van een kunstweg van Garyp naar Suwâld met een pont
over de vaart te Suwâld, de weg in beide dorpen aansluitende aan de
kunstwegen van de gemeente. Met schetstekening. Zie ook nr. 14 van 1898.
Brief 31/267B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA n.a.v. een schrijven van de
eigenaren van de sintelweg vanaf Hurdegaryp tot de kunstweg bij
Geastmabuorren welke aanbieden genoemde weg over te dragen aan de
gemeente. Met rapport van de commissie van rapporteurs. Brief
31/289B&W.
Verzoek van T.VAN WELDEREN Baron RENGERS te Oentsjerk en 25
anderen om het verzoek van nr. 13 niet in te willigen. Brief 31/300B&W.
Verzoek van K.S. MIEDEMA c.s. te Aldtsjerk om vergunning tot het leggen
van een pomp of duiker onder de grindweg, bij de Moark, en de berm langs
de weg te mogen gebruiken als molenaar. Met tekening. Vergunning wordt
verleend.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van Albert
G. DE VRIES te Gytsjerk om vergunning tot het leggen van een riool onder
de straatweg ten behoeve van Giekerk E nr. 1125 (nieuw 1273). De
vergunning wordt aan Albert G. DE VRIES verleent.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
over het onderhoud van de Dokkumer Trekweg. Met 17 bijlagen.
Verzoek van Dorpsbelangen te Burgum om de eigendom van De Zwette te
aanvaarden en de weg een harde weg van te maken. Brief 31/302B&W.
Schrijven inhoudende bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie
voor de lantaarnopstekers gedurende de winter 1899/1900.
Verzoek van Hendrik SNIJER, kastelein en bakker te Oentsjerk om
vergunning tot het leggen van een pomp of buizen onder de straat voor
Giekerk E nr. 860. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van H. ALBARDA te Leeuwarden inhoudende aanneming van de
bij raadsbesluit van 9 augustus toegekende subsidie van f 200 per jaar
gedurende 10 jaar bij goed onderhoud van de sintelweg Hurdegaryp –
Geastmabuorren.
Verzoek van Hendrikus POSTHUMUS, kandidaat-notaris te Aldtsjerk om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg ten
behoeve van Giekerk C nr. 1792 en 1446 genaamd “Poelzicht”.
Verzoek van Johannes W. POSTMA, Mr. kuiper te Eastermar om
vergunning tot het dempen van een sloot naast Oostermeer H nr. 230.
Schrijven van B&W van Dantumadiel betreffende een verzoek van inwoners
van Feanwâldsterwâl om plaatsing in die buurt van 4 à 6 straatlantaarns.
Verzoek wordt afgewezen omdat B&W Tytsjerksteradiel geen voldoende
subsidie heeft toegezegd. Brief 31/385B&W, 31/386B&W.
Verzoek van J. MULDER en 29 anderen te Garyp om het besluit van 9
augustus tot subsidiering van de sintelweg Hurdegaryp - Geastmabuorren in
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te trekken, en geen bedrag daarvoor beschikbaar te stellen.
Verzoek van M.S. BOTTEMA, zuivelfabrikant te Leeuwarden om vergunning
tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg te Jistrum tot de
Rijksstraatweg en een stuk land, Heidkamp, Oostermeer G nr. 102.
Verzoek van A.M. VISSER c.s. te Aldtsjerk om vergunning tot het plaatsen
van een straatlantaarn en om de kosten van verlichting te dragen door de
gemeente. Brief 31/384B&W.
Mededeling van B&W Dantumadiel dat indien deze gemeente De Zwette in
een straatweg verandert de gemeente Dantumadiel zal bijdragen 1/3
gedeelte in de kosten van aanleg en voortdurend onderhoud. Brief
31/106B&W 1900.
Schrijven van de ingenieur van de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen dat i.p.v. treksluitbomen voor de overweg in de weg
Hurdegaryp – Ryptsjerk trekwipsluitbomen zijn aangebracht. Brief
31/20B&W.
Verzoek van Jacob G DILLEMA te Tytsjerk om vergunning tot het plaatsen
van een hek aan de straatweg ten behoeve van Hardegarijp A nr. 1623.
Verzoek van de directeur van de Nederlandse Tramwegmaatschappij om
toestemming tot het plaatsen van 4 telefoonpalen.
Verzoek van het dagelijks bestuur van de Algemene Nederlandse
Wielrijdersbond om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de
wielrijders wanneer er geknipt of gesnoeid wordt, nu worden de doorns op
de openbare weg gelaten waardoor er vaker lekke banden ontstaan.
Verzoek van Klaas DE POEL te Eastermar om vergunning tot het rooien van
bomen en verplaatsen van een reed bij Oostermeer H nr. 305.
Verzoek van Douwe P. GRAANSMA te Ryptsjerk om vergunning tot het
rooien van 2 elzen ten behoeve van Hardegarijp A nr. 2453.
Verzoek van Rinze HOEKSTRA, veehouder te Aldtsjerk om vergunning tot
het rooien van 20 stobben ten behoeve van zijn woning, Giekerk D nr. 598.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende voorwaarden van
aanbesteding van de levering van straatklinkers in 1900.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende voorwaarden van
aanbesteding van de levering van grind en Macadam of basaltslag in 1900.
Inschrijvingen voor de aanbesteding van de levering van straatklinkers, grind
en Macadam of basaltslag. Gegund aan D. VAN DER WERF te Bolsward de
straatklinkers, grind en basalt aan Jan A. DEELSTRA te Rinsumageast.
Verzoek van wed. Klaaske G. SOLDAAT-WESSELIUS te Ryptsjerk om
vergunning tot het dempen van een sloot en het rooien van houtgewas naast
Hardegarijp G nr. 1083.
Verzoek van Ds. J.W. VAN DER KOUWE te Ferwerd om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot aan de Suwâldsterdyk ten behoeve van
Hardegarijp C nr. 210 gelegen in de Warren. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van het bestuur van de Vereniging School met de Bijbel te
Oentsjerk om vergunning tot het dempen van een sloot, tot het plaatsen van
een afscheiding en het plaatsen van een haag ten behoeve van Giekerk C
nr. 1743. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Sape S. VISSER, koemelker te Oentsjerk om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg Oentsjerk – Mûnein
ten behoeve van Giekerk D nr. 686. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van het bestuur van waterschap “De Putten”te Sumar om
vergunning tot het dempen van een sloot aan de grindweg Sumar –
Eastermar ten behoeve van Oostermeer C nr. 164. Vergunning wordt
verleend.
Verzoek van IJke F. BERGSMA, arbeider te Suwâld om vergunning tot het
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leggen van een dam in de sloot aan de straatweg te Suwâld ten behoeve
van Hardegarijp D nr. 1406. Vergunning wordt verleend.
“Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar
Heerenveen dienst 1899”.
Verzoek van R.W. VENINGA c.s. te Bartlehiem aan Gedeputeerde Staten
om subsidie tot verbetering van +/- 1400 meter van de Dokkumer Trekweg
waarvan de kosten worden geraamd op f 900. Bedoeld gedeelte ligt niet in
deze gemeente. Brief 31/126B&W aan Leeuwarderadeel.
Verzoek van het bestuur van Dorpsbelangen te Burgum over de
totstandkoming van de verbetering van De Zwette.
Verzoek van Klaas DE POEL te Eastermar om vergunning tot het rooien van
4 stobben aan de weg bij zijn huis, Oostermeer H nr. 305.
Schrijven van wethouder VAN SMINIA te Aldtsjerk over het verzoek van de
directeur van de Nederlandse Tramwegmaatschappij en besluit te willen
uitvaardigen waarbij wordt erkend het openbaar belang van de
stoomtramweg Leeuwarden – Quatrebras. Brief 31/171B&W aan de
Commissaris der Koningin.
Correspondentie over De Zwette. Met tekeningen. Brief 31/167B&W,
31/170B&W, 31/172B&W.
Verzoek van Roel J. VAN DER LEI te Bergumerheide (Noardburgum) om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan Bergum A nr. 1555
(Zevenhuisterweg). Vergunning wordt verleend.
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1900/1901”.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten met nota van op- en
aanmerkingen, terugzendende de stukken aan Gedeputeerde Staten om
een subsidie uit de provinciale fondsen voor de aanleg van een kunstweg op
de grens van Dantumadiel en van deze gemeente in hoofdzaak om de
verharding nader te bepalen op 2 ½ meter i.p.v. 3 meter. Brief 31/278B&W,
31/6B&W en 31/58B&W 1901.
Verzoek van Willem U. NOORDENBOS te Bartlehiem om hem mee te delen
van wie de bermsloot aan de weg naar Wyns en aan het land van hem is.
Brief 31/263B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de afvoer van water
langs de weg Hurdegaryp – Ryptsjerk tot het spoorhek.
Verzoek van Kornelis J. SIKMA, landbouwer te Gytsjerk om vergunning tot
het dempen van een sloot aan de weg en aan Giekerk E nr. 163 en tot het
rooien van houtgewas. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van Hendrik STERK te Drachten inhoudende inschrijving op het
maken van een straatweg op De Zwette. Het wordt hem ook gegund.
Verzoek van Tjipke VAN DER MEULEN, timmerman te Aldtsjerk/Oentsjerk
om vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de kunstweg ten
behoeve van Giekerk D nr. 782 en tot het rooien van stobben naast het
perceel. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van de gemeentearchitect inhoudende voorwaarden van
aanbesteding van de levering van straatklinkers en van grind in 1901.
Correspondentie betreffende het verzoek om verharding van de zandweg
vanaf de straatweg Mûnein tot de straatweg onder Readtsjerk. Met
blauwdruk, tekening. Brief 31/176B&W, 31/258B&W, 31/259B&W.
Schrijven van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim over klachten
van ouders van schoolgaande kinderen te Sumarreheide over de slechte en
gevaarlijke toestand van de voetpaden naar school. Met tekening.
Verzoek van Johannes T. VAN DAM, landbouwer te Wytfean om vergunning
om een sloot te dempen, een haag te planten en plantsoen te rooien tussen
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Achttienenweg en Oostermeer B nr. 95. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Johannes KUIPER, evangelist te Bergumerheide
(Noardburgum) om vergunning tot het leggen van een dam in de sloot
tussen Bergum B nr. 2139 en de Zomerweg. Vergunning wordt verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten Inhoudende besluit
om met de uitvoering van voorgeschreven werkzaamheden aan De Zwette
genoegen te nemen. Met een uittreksel over het verzoek om subsidie. Brief
31/249B&W, 31/4B&W 1902.
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1901/1902”.
Verzoek van Gerben VAN DIJK te Lytse Geast om vergunning tot het leggen
van een dam in de sloot aan de straatweg naast Hardegarijp F nr. 983 en
het rooien van stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Ale S. RIEDSTRA, landbouwer te Garyp om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot aan de grindweg onder Wyns ten behoeve
van Giekerk A nr. 271. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over
het leggen van een dam in de sloot ten behoeve van Giekerk D nr. 384
eigendom van Jhr. A.J. VAN SMINIA te Aldtsjerk.
Verzoek van Jan I. RINSMA te Wytfean om vergunning tot het leggen van
een dam in de sloot aan de straatweg en aan Oostermeer B nr. 18.
Verzoek van D.K. VAN DER WAL te Leeuwarden om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot aan de straatweg en aan Giekerk A nr. 605.
Verzoek van Klaas D. KLOPSTRA, koemelker te Eastermar om vergunning
tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg en Oostermeer H
nr. 74. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Mr. D.J.A. Baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN te Holten
om vergunning tot het dempen van een sloot naast de tuin ten westen van
het gemeentehuis, Bergum B nr. 2068. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van P.G. DE VRIES c.s. te Gytsjerk om de zandweg te verharden
vanaf de straatweg te Mûnein ten westen van de school lopende naar het
zuiden tot het huis van Jan DOUMA. Brief 31/42B&W.
Verzoek van R.W. JONGSMA c.s. te Sumar om aanleg van een weg langs
de bestaande voetpaden te Sumarreheide en om verbetering van de
Susterwei, scheiding Smallingerland. Met tekening. Brief 31/188B&W.
Verzoek van Taeke S. ZIJLSTRA, veehouder te Jistrum om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg en aan Oostermeer G
nr. 661.
Rekening en verantwoording van het maken van een straatweg op De
Zwette op de grenzen van de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.
Verzoek van Sipke J. HOEKSTRA, timmerman te Hurdegaryp om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de sintelweg van
Burgum – Hurdegaryp, Hardegarijp A nr. 2500.
Verzoek van Pieter en Klaas W. VEENSTRA, landbouwers te Eastermar om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg en
Oostermeer H nr. 70 en het rooien van stobben.
Verzoek van Rommert K. VEENSTRA, SCHIPPER TE Tytsjerk om
vergunning tot het dempen van een sloot aan de straatweg en Hardegarijp D
nr. 741, het leggen van een in- en uitreed en het rooien van stobben.
Correspondentie over de verharding van de weg vanaf de straatweg te
Mûnein ten westen van de school lopende naar het zuiden tot het huis van
Jan DOUMA. Brief 31/299B&W, 31/38B&W 1903, 31/437B&W 1903 en
31/457B&W 1903.
Verzoek van Sijtze R. SIERKSMA te Ryptsjerk om vergunning tot het leggen
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van een dam in de sloot aan Hardegarijp A nr. 426, eigendom van de
diaconie van de Hervormde Gemeente te Ryptsjerk
Verzoek van Mr. J.W. ZIJLSTRA c.s. te Burgum om verlegging of verlaging
van de straatweg west te Burgum en de waterafvoer te bevorderen door het
leggen van een goot.
Schrijven van Mr. D.J.A. Baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN te Holten
inhoudende antwoord op besluit van B&W van 5 maart en schrijven van 14
maart jl. over het dempen van een sloot en plantrecht te Burgum west,
Bergum B nr. 2068. Brief 31/108B&W, 31/207B&W, 31/217B&W.
Verzoek van Hendrik STORM, veehouder te Eastermar om vergunning tot
het maken van een uitreed aan de straatweg en ten behoeve van
Oostermeer A nr. 305 (nieuw 222) en het rooien van stobben.
Verzoek van Oebele P. WIELENGA te Lytse Geast om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot aan de weg naar Lytse Geast ten behoeve
van Hardegarijp F nr. 216 en het rooien van stobben.
“Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum enz. naar
Heerenveen dienst 1901”.
Verzoek van wed. W.B. KOOISTRA te Burgum om vergunning tot het leggen
van een dam in de sloot aan de Zomerweg en aan Bergum B nr. 858 (nieuw
2181). Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Auke S. HOEKSTRA, veehouder te Suwâld om vergunning tot
het plaatsen van een loopplank over een sloot in aansluiting van de
straatweg en naast Hardegarijp D nr. 580
Verzoek van L. KINGMA c.s. te Burgum om verharding van de Zomerweg
onder Burgum en Hurdegaryp. Verzoek wordt afgewezen.
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1902/1903”.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek om
vergunning van Wijbe G. WESTRA te Hurdegaryp om een dam te leggen in
de sloot aan de kunstweg en ten behoeve van Hardegarijp D nr. 119. Met
tekening. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van de vereniging Dorpsbelangen te Feanwâlden om bij
raadsbesluit van 23 december 1899 beschikbare som voor 4 straatlantaarns
op Feanwâldsterwâl uitkomende op andermaal f 40 beschikbaar te stellen.
Verzoek van het bestuur van de Gereformeerde Kerk te Garyp om
vergunning tot het leggen van een loopbrugje aan de straatweg en ten
behoeve van Bergum (Garijp) C nr. 11. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Klaas S. HOEKSTRA, visser te Readtsjerk om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot aan de kunstweg en ten behoeve van
Birdaard F nr. 803.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over
een hoekje grond aan de straatweg ten noorden van Bergum C nr. 353
(Garijperweg). Tekening op stuk.
Verzoek van Jarig J. ROOSMA, rietdekker te Bergumerheide
(Noardburgum) om vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan
de nieuwe weg en aan Bergum A nr. 2190.
Schrijven inhoudende voorwaarden aanbesteding van levering van
Waalstraatklinkers en grind. Gegund aan Hendrik STERK te Drachten de
stenen en aan Jacob S. TUININGA te Rinsumageast het grind.
Schrijven van de raadscommissie trekweg Dokkum – Leeuwarden over de
overname door de provincie van de trekweg Dokkum – Leeuwarden en
medewerking verzoekende in haar bemoeiingen. Het wordt afgewezen.
Verzoek van Klaas R. WIJMA te Eastermar om vergunning tot het bouwen
van een huis op Oostermeer H nr. 510 en het leggen van een dam in de
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sloot aan de straatweg. Vergunning voor het leggen van een dam wordt
verleend.
Verzoek van Herre L. BOSKMA, arbeider te Tytsjerk om vergunning tot het
dempen van een sloot aan de straatweg onder Tytsjerk ten behoeve van
Hardegarijp G nr. 393 en het rooien van stobben.
Verzoek van T.G. DE VRIES te Bergumerheide (Noardburgum) om
vergunning om een loopplank bij Veenwouden F nr. 900 aan de Zwette te
mogen aanleggen en het houtgewas op haaghoogte te mogen houden.
Verzoek van Harmen J. DE HAAN, arbeider te Garyp om vergunning tot het
aanleggen van een uitreed aan de weg naar Sigerswâld ten behoeve van
Bergum D nr. 1029.
Verzoek van Eelke D. ALGRA, timmerman te Garyp om vergunning tot het
aanleggen van een uitreed aan de weg naar Sigerswâld ten behoeve van
Bergum D nr. 1029.
Verzoek van Folkert W. DE JONG, schipper te Burgum om vergunning tot
het aanleggen van een uitreed aan de weg naar Sigerswâld ten behoeve
van Bergum D nr. 1029.
Verzoek van Klaas H. DIJKSTRA, arbeider te Aldtsjerk om vergunning tot
het dempen van een stuk sloot aan de weg ten behoeve van Giekerk D nr.
763.
Correspondentie van de aanleg van een weg tussen Mûnein en Readtsjerk.
Brief 31/142B&W, 21/ 218B&W, 31/255B&W, 31/282B&W.
Verzoek van Bouwe L. DE JONG, veehouder te Ryptsjerk om vergunning tot
het dempen van een sloot en het rooien van stobben aan de straatweg ten
behoeve van Giekerk D nr. 520 (nieuw 827).
Verzoek van Wijbren HOEKSTRA, veehouder te Aldtsjerk om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg ten behoeve van
Giekerk D nr. 602.
Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Gytsjerk om
vergunning tot het dempen van een sloot ten behoeve van Giekerk C nr.
1359 (voor het huis van Bruin J. POPMA, bij de kerk) en het rooien van
stobben.
Verzoek van Sake TIJSMA te Ryptsjerk om vergunning tot het leggen van
een loopplankje over de sloot naast het perceel Hardegarijp A nr. 2072
(nieuw 2430).
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een ingevallen pomp in
de straatweg, Zwarteweg, naast Oostermeer A nr. 540 en 485. Met tekening
op stuk.
Verzoek van Jan L. FEENSTRA, veehouder te Ryptsjerk om vergunning tot
het leggen van een uitreed aan de weg te Oentsjerk ten behoeve van
Giekerk E nr. 1535.
Verzoek van Wijtze VAN DER MEER, notaris te Burgum als gelastigde van
Pieter L. IJTSMA, Dirk P. EZINGA, wed. Trijntje IJTSMA-KLOOSTERMAN,
Rijpke P. IJTSMA en Tjetze P. IJTSMA om vergunning tot het leggen van
een dam in de sloot aan de sintelweg naar Earnewâld ten behoeve van
Bergum D nr. 1035 (oud nr. 555).
Verzoek van S.H. KIJLSTRA te Oentsjerk om vergunning tot het dempen
van een sloot ten noorden van zijn huis, Giekerk E nr. 1533, en de
straatweg.
Verzoek van K. BIJLSMA, wagenmaker te Burgum om vergunning tot het
legen van een bruggetje van de weg naar zijn werkplaats, zuidwesthoek van
Bergum B nr. 1682.
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1903/1904”.
Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van Hurdegaryp
om een straatlantaarn op het schoolplein. Brief 31/317B&W.
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Verzoek van Jille S. VAN DEKKEN, arbeider te Eastermar om vergunning
tot het dempen van een sloot aan de straatweg ten behoeve van
Oostermeer H nr. 231. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Ate K. DILLEMA, verver te Hurdegaryp om vergunning om een
uitreed te maken over de berm van de weg ten behoeve van Hardegarijp A
nr. 2418. Vergunning wordt verleend.
Correspondentie betreffende de aanleg van een straatweg Mûnein –
Readtsjerk. Zie ook nr. 13. Brief 31/384B&W en 31/459B&W.
Verzoek van Pieter J. VENINGA, wegwerker te Tytsjerk om vergunning tot
het dempen van een sloot en het maken van een uitreed aan de grindweg
ten behoeve van Hardegarijp D nr. 1333. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van wed. Berendina DRAIJER-MELLEMA te Suwâld om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg ten
behoeve van Hardegarijp D nr. 975 en tot het rooien van stobben.
Mededeling van J.H. DIJKSTRA c.s. te Garyp dat hun kinderen de school
niet kunnen bezoeken omdat de eigenaren van de voetpaden en landen de
passage weigeren. Brief 31/253B.
Verzoek van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond om vergunning tot
het plaatsen van wegwijzer voor de haag van het erf van de
onderwijzerswoning te Gytsjerk. Brief 31/430B&W.
Verzoek van Pieter J. SWART, timmerman te Eastermar om vergunning tot
het maken van een uitreed over de berm van de weg naast Oostermeer H
nr. 671. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Jan KUIPERS, verver te Eastermar om vergunning tot het
maken van een uitreed ten behoeve van Oostermeer H nr. 671.
Verzoek van R.S. ZIJSTRA te Jistrum tot het aanbrengen van een pomp
onder de weg naast Oostermeer G nr. 1027 en 1140. Met tekening.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Dorpsbelangen te Suwâld om plaatsing van 4 straatlantaarns. Brief
31/447B&W.
Verzoek van G. WESTER c.s. te Earnewâld om verbetering van de toestand
van de sintelweg en opslag te Earnewâld. Brief 31/129B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van G.P.
MULDER, landbouwer te Wytfean om vergunning tot het maken van een
uitreed aan de straatweg ten behoeve van Oostermeer B nr. 4. Vergunning
wordt verleend.
Verzoek van L. KINGMA c.s. om verbetering aan te brengen in de toestand
van de Zomerweg Hurdegaryp – Burgum. Brief 31/126B&W 1904.
Verzoek van de ingenieur van de Waterstaat om vergunning van een
ijzeraarden buis te doen uitmonden in de zinkput van de gemeente op 90
meter ten oosten van Km paal 10 aan de Rijksstraatweg Leeuwarden –
Groningen (tussen het terrein van de school en onderwijzerswoning en de
Nederlands Hervormde Kerk). Brief 31/67B&W, 31/134B&W, 31/148B&W,
31/184B&W.
Mededeling van Dorpsbelangen te Suwâld niet te kunnen voldoen aan de
inhoud van het schrijven van B&W toch vermeerdering van verlichting
verzoekende. Er zal een straatlantaarn geplaatst worden bij de overzet. Brief
31/447B&W 1903. Zie ook nr. 49 van 1903.
Verzoek van Popke SIEBMA, goud- en zilversmid te Burgum om vergunning
tot het dempen van een gracht aan de straatweg in het west van Burgum en
ten behoeve van Bergum B nr. 46 en tot het maken van een uitreed.
Verzoek van Wijbren J. HOEKSTRA, veehouder te Aldtsjerk om vergunning
tot woningbouw en het dempen van een sloot op en aan Giekerk D nr. 602.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit om aan R.J. DE VRIES
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en 13 anderen te Garyp subsidie te verlenen voor de aanleg van een
sintelweg vanaf “Toutenburg” tot aan de tramweg Sumarreheide. Brief
31/125B&W.
Verzoek van Sijtze B. REITSMA te Ryptsjerk om vergunning om een dam in
de sloot te plaatsen aan de straatweg naar Lytse Geast ten behoeve van
Hardegarijp F nr. 993. Vergunning wordt verleend.
Correspondentie betreffende de aanleg van de weg Mûnein – Readtsjerk.
Met tekeningen. Zie ook nr. 38 van 1903. Brief 31/371B&W, 31/450B&W.

Verzoek van Jelte D. VAN DER MEER, veehouder te Gytsjerk om
vergunning tot het maken van een uitreeddam ten behoeve van Giekerk C
nr. 1246 in aansluiting van de straatweg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Siemen DOKTER, landbouwer te Koten om vergunning tot het
maken van een uitreeddam en woningbouw aan de weg naar Lytse Geast
aan en op Hardegarijp F nr. 219 en het rooien van stobben. Vergunning
wordt verleend. Zie ook rubriek 15.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende voorwaarden
van aanbesteding van de levering van Waalstraatklinkers en van grind.
Verzoek van S. STELWAGEN te Suwâld om vergunning tot het maken van
een voetpad over de berm naast de oostkant van de weg in aansluiting aan
die weg ten behoeve van Hardegarijp D nr. 1533. Vergunning wordt
verleend.
Verzoek van Pieter D. VAN DER MEER, veehouder te Oentsjerk om
vergunning tot het maken van een voetpad over de berm van de straatweg
in aansluiting aan die weg ten behoeve van Giekerk E nr. 1129.
Verzoek van Lammert W. DE VRIES te Oentsjerk om vergunning tot het
maken van een voetpad over de berm van de straatweg ten behoeve van
Giekerk E nr. 1396.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van
Nicolaas L. HOUWINK, landbouwer te Sumar om vergunning voor
woningbouw en het leggen van een dam in de sloot op Lânsbuorren ten
behoeve van Oostermeer D nr. 724. Verzoek ligt op rubriek 15 nr. 352 van
1904.
Lijst van inschrijvingen voor de levering van grind en Waalstraatklinkers,
gegund grind aan Rudolphus VAN DER MEER te Lemmer en
Waalstraatklinkers aan Cornelis H. VAN DUIJSEN te Leeuwarden.
Verzoek van H.J. BOSGRA te Burgum om vergunning tot het leggen van
een loopbrugje over de bermsloot naast Bergum B nr. 2095 en de straatweg
ten oosten van de bebouwde kom te Burgum. Vergunning wordt verleend.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het zonder
kennisgeving aan het gemeentebestuur verplaatsen van een haag aan de
Zevenhuisterweg naast Bergum A nr. 2040 op Bergumerheide
(Noardburgum).
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Doede J. MEIJER, arbeider te Burgumer Nieuwstad om vergunning tot het
leggen van en dam in de sloot aan de Burgumer Nieuwstadser Lageweg en
ten behoeve van Bergum B nr. 1801. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Andries J. VAN DER MEULEN te Eastermar om vergunning tot
het maken van een afscheiding voor zijn nieuw te bouwen woning op het
perceel Oostermeer A nr. 26. Brief 31/217B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een verzoek van
Gosse P. VAN DER VEEN te Tytsjerk om vergunning tot het dempen van
een sloot, het maken van een inreed en het rooien van 14 stobben aan de
straatweg naar Lytse Geast ten behoeve van Hardegarijp F nr. 942.
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Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de aanleg en
verharding van de weg Mûnein – Flokherne (Flokhernepaed). Brief
31/308B&W.
Verzoek van R. KINGMA, timmerman te Gytsjerk, namens Mr. J.P. Graaf
VAN LIMBURG STIRUM te Den haag om vergunning tot het leggen van een
dam in de sloot aan de straatweg ten behoeve van Giekerk C nr. 1087 en
het rooien van een stobbe. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Aldtsjerk om
overname in eigendom onderhoud en beheer van de aangelegde straatweg
in het dorp “De Noorderweg” vanuit de buurt naar de singel.
Verzoek van Mr. Johan SITTER te Groningen om vergunning tot het leggen
van een dam in de sloot aan de sintelweg naar Earnewâld ten behoeve van
Bergum D nr. 567 en 568. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van D.B. TALMA te Hurdegaryp om het onderhoud en de verlichting
van een straatlantaarn te Hurdegaryp over te nemen. Brief 31/319B&W.
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1904/1905”.
Verzoek van Cornelis H. TJEERDSMA, bakker te Skûlenboarch om
vergunning tot het rooien van 20 stobben op de berm van de straatweg ten
westen van zijn woning en naast de zuidoosthoek van Oostermeer G nr.
409.
Verzoek van U.D. VAN WIER te Garyp namens Jkvr. Wiskjen H. VAN
PANHUIJS te Zeist om vergunning tot het leggen van een dam in de sloot
aan de Eernewoudster weg ten behoeve van Bergum E nr. 353.
Verzoek van Frans M. HOEKSTRA, vader in het oude mannen- en
vrouwenhuis in het gesticht Oosterwolde te Velp om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot aan De Zwette, welke weg in beheer is bij
de gemeente, en ten behoeve van Veenwouden G nr. 1466.
Correspondentie betreffende de Dokkumer Trekweg. Zie ook nr. 4 van 1903.
Schrijven van de gemeenteraad inhoudende besluit subsidie aanleg
straatweg Mûnein – Flokherne (Flokhernepaed). Goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten 10 november 1904.
Verzoek van Otte TJEPKEMA, arbeider te Tytsjerk om vergunning tot het
aanleggen van een dam in de sloot aan de straatweg naar Lytse Geast en
ten dienste aan Hardegarijp F nr. 942. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van de -ingenieur van de Staatsspoorwegen in antwoord op
schrijven van B&W over pompen onder wegen. Brief 31/419B&W.
Schrijven van Anne BOSGRA Jzn., boomkweker te Burgum over het
aanbieden van 47 lindebomen tegen een prijs van f 3.25 per stuk.
Verzoek van vereniging Dorpsbelangen te Suwâld om voor één keer een
toelage van f 175 tot dekking van een te kort wegens verbetering van het
voetpad Garyp – Suwâld.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende raming van
kosten van f 11447.10 voor een verharding van de Zomerweg onder Burgum
met basaltslag.
Verzoek van Gerrit HUITEMA, boerenknecht te Tytsjerk (Lytse Geast) om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg naar
Lytse Geast ten behoeve van Hardegarijp F nr. 942 en tot het rooien van
stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Sije B. SIKMA, timmerman te Oentsjerk om vergunning tot het
dempen van de sloot aan de straatweg Oentsjerk – Aldtsjerk ten behoeve
van het perceel Giekerk D nr. 765.
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Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van Sije B.
SIKMA, timmerman te Oentsjerk om vergunning tot het dempen van de sloot
aan de straatweg Oentsjerk – Aldtsjerk ten behoeve van Giekerk D nr. 765.
Vergunning wordt verleend. Zie ook nr. 1322 van 1903.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van
Dorpsbelangen te Suwâld om subsidie voor verbetering van het voetpad
Garyp – Suwâld.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over het verzoek van G.M.
MIEDEMA te Tytsjerk om vergunning tot het leggen van een dam in de sloot
naast het perceel op de Lytse Geast, Hardegarijp F nr. 1096 en aan de
straatweg en tot het rooien van stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Broer A. ROORDA, boerenknecht te Garyp om vergunning tot
het maken van een inreed ten behoeve van Bergum D nr. 495.
Verzoek van W.A. DE BOER c.s. om overname van de weg vanaf de
straatweg langs de zogenaamde “ Boekweitspolle” naar het Nieuwland. Brief
31/113B&W.
Verzoek van Ritske IJ. HULSHOF te Eastermar om vergunning tot het
maken van een uitreeddam aan de straatweg ten behoeve van Oostermeer
F nr. 154. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Anne P.VAN DER GLAS, meester schilder te Eastermar om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg
Eastermar – Wytfean ten behoeve van Oostermeer A nr. 538.
Verzoek van Tiete K. VAN DER WERF, veehouder te Burgum
(Noordermeer) om vergunning tot het maken van een uitreed en het leggen
van een dam aan de straatweg in Noordermeer ten behoeve van Bergum B
nr. 279.
Verzoek van Douwe A. KOOISTRA, bakker te Tytsjerk om vergunning tot
het rooien van 30 stobben en houtgewas en tot het maken van een
uitreeddam aan de straatweg naar Lytse Geast ten behoeve van Hardegarijp
D nr. 1463.
Verzoek van Gerrit A. DE VRIES te Gytsjerk om vergunning tot het leggen
van een dam, tot het rooien van 28 stobben en houtgewas en tot het
dempen van een eind sloot aan de straatweg ten behoeve van Giekerk E nr.
188.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende voorwaarden
van aanbesteding van de levering van Waalstraatklinkers en van grind.
Verzoek van wed. H.A. DE BOER en wed. T.H. VAN DER WAL te
Eastermar om vergunning tot het maken van een uitreed met hek, 2
looppaden met draaihekjes en het rooien over een lengte van 55 meter te
rekenen vanaf het westelijk gedeelte van het perceel van 42 stobben, aan
de straatweg nabij de openbare lagere school ten behoeve van Oostermeer
A nr. 499.
Verzoek van L. KINGMA c.s. te Burgum om over te gaan tot bestrating van
de Zomerweg te Burgum (Hústerheide – Noordermeer). Met tekening. Met
meerder correspondentie. Zie ook nr. 53 van 1903. Brief 31/102B&W,
31/186B&W, 31/227B&W.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Gytsjerk om vergunning tot het leggen vaneen dam in de sloot aan de
Canterlandseweg ten behoeve van Giekerk C nr. 1363 en tot het rooien van
5 stobben. Vergunning wordt verleend.
Lijst van inschrijvingen voor de levering van Waalstraatklinkers, gegund aan
erven Joseph TERWINDT, steenfabrikant te Arnhem. Lijst van inschrijvingen
voor de levering van grind, gegund aan Jan ROOSEBOOM te Hasselt.
Verzoek van Anne K. BUWALDA te Oentsjerk om vergunning tot het leggen
van een brugje voor krui- en voetpad aan de straatweg ten behoeve van
Giekerk C nr. 1816 en tot het rooien van 3 stobben.
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Schrijven van Jan H. BOUMA, Binne J. VAN DER MEER en Hendrikus
TEUNISSEN, kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Oentsjerk over
bestrating van een eind weg bij de kerk met straatklinkers en mededeling dat
zij een gedeelte daarvan willen bekostigen. Brief 31/181B&W.
Verzoek van Albert K. VAN DER BERG, wegwerker te Garyp om vergunning
tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg ten behoeve van
Bergum C nr. 208 en tot het rooien van 3 stobben.
Verzoek van Siepke H. HOTSMA en Catrinus A. VENINGA te Tytsjerk om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot tussen de straatweg naar
Lytse Geast en Hardegarijp F nr. 1096; het maken van een uitreed over de
berm van die weg en het rooien van 13 stobben en houtgewas.
Verzoek van W.J. SIKMA te Gytsjerk om vergunning tot het rooien van
stobben langs de straatweg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van W.K. VLIEGER c.s. te Hurdegaryp om verbetering van de
sintelweg van Geastmabuorren tot Hurdegaryp, met verzoek van L. KINGMA
c.s., bewoners aan de Zomerweg vanaf de Langelaan tot Hústerheide om
die weg door te trekken.
Verzoek van Melle H. KOOTSTRA te Ryptsjerk om vergunning tot het
maken van een looppad over de berm van de straatweg ten behoeve van
Hardegarijp A nr. 2554 en van het maken van een hekje.
Verzoek van Berend S. ANDRINGA, koemelker te Burgum om vergunning
tot het maken van een uitreeddam over de berm van de weg naast Bergum
B nr. 1878 aan de straatweg in Noordermeer te Burgum en tot het rooien
van 4 stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Jitze W. DE BOER, landbouwer te Drachtstercompagnie en
Jan D. BENEDICTUS, landbouwer te Drachten om vergunning tot het
leggen van een uitreeddam aan de sintelweg naar Earnewâld, op het
noordelijk gedeelte van Bergum E nr. 73. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van de inspecteur posterijen en telegrafie over het dempen van de
sloot voor het nieuwe postgebouw te Burgum.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling dat er geen bezwaar bestaat tegen de aanleg van een
straatweg op de Zomerweg. Brief 31/267B&W.
Lijst van inschrijvingen op het verharden van de Zomerweg. Met inschrijving
van Johannes BAKKER te Kollum.
Verzoek van IJbele A. DE VRIES te Feanwâlden om vergunning tot het
maken van een in- en uitreed over de berm van De Zwette ten behoeve van
Bergum A nr. 2215. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Oebele W. LEISTRA, winkelier te Tytsjerk om vergunning tot
het dempen van de sloot aan de straatweg ten behoeve van Hardegarijp D
nr. 698, tot het rooien van 6 stobben op de berm langs deze weg en tot het
planten van een haag alles met recht van voetpad van en naar de weg.
Verzoek van Auke S. HOEKSTRA, landbouwer te Tytsjerk om vergunning
tot het leggen van een dam, tot het maken van een loopbrugje en tot het
rooien van 16 stobben en houtgewas aan de straatweg ten behoeve van
Hardegarijp D nr. 1294. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Wolter VEENSTRA, arbeider te Burgum om vergunning tot het
leggen van een in de sloot aan de straatweg ten behoeve van Oostermeer G
nr. 786 te Jistrum en tot het rooien van 4 stobben en houtgewas.
Verzoek van R.R. MINNEMA te Aldtsjerk om vergunning tot het plaatsen van
een hekje voor zijn woning Giekerk C nr. 30 tot afscheiding van de
straatweg.
Verzoek van Michiel K. MEINDERTSMA, veehouder te Lytse Geast om
vergunning tot het dempen van een ongeveer 8 meter sloot, het planten van
een haag en het aanbrengen van een draaibaar hekje en het rooien van 16
stobben aan de straatweg naar Lytse Geast ten behoeve van Hardegarijp F
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nr. 1096 en recht van voetpad. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van wed. B. RÖMER te Garyp om vergunning tot het leggen van
een dam aan de straatweg in het west einde te Garyp ten behoeve van
Bergum D nr. 646 en tot het rooien van 40 meter struikgewas.
Verzoek van de ingenieur van Rijkswaterstaat om mee te delen of er ook
bezwaar bestaat tegen het wegnemen van de leuning op de walmuur bij de
brug te Hurdegaryp. Brief 31/402B&W.
Verzoek van wed. Aaltje J. BOTTINGA-FABER, huishoudster te Buitenpost
om vergunning voor het dempen van een sloot aan de straatweg te Gytsjerk
ten behoeve van Giekerk E nr. 1918 en tot het rooien van 20 stobben en
houtgewas. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van R.N. VELTMAN c.s. te Sumar om verharding van de kunstweg,
langs De Harste, en overname in eigendom, onderhoud en beheer en
verzoek van R.W. JONGSMA c.s. te Sumar om verharding van de leemweg
langs De Tike onder Sumar. Met tekening. Brief 31/231B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over een gedempt gedeelte
sloot aan de straatweg door Auke D. DE BOER te Jistrum.
Verzoek van de opzichter van Rijkswaterstaat te Buitenpost om bericht enz.
over de samenstelling en plaatsing van een nieuwe leuning op de walmuur
bij de brug te Hurdegaryp. Met tekening van de leuning. Zie ook nr. 1133
van 1905.
Verzoek van R. KOOISTRA en A. DE WILDE, landbouwers te Burgum om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de Zomerweg ten
behoeve van Bergum A nr. 1935. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Willem U. NOORDENBOS te Bartlehiem om vergunning tot het
leggen van een uitreeddam in de sloot aan de grindweg te Bartlehiem ten
behoeve van Giekerk B nr. 513. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende voorwaarden
van aanbesteding van de levering van Waalstraatklinkers, grind en
Quenastslag. Het wordt gegund aan erven Joseph TERWINDT,
steenfabrikant te Arnhem en aan Jacob S. TUININGA te Rinsumageast.
Verzoek van wed. Sjoukje TWIJNSTRA-NOORDENBOS te Leeuwarden om
vergunning tot het leggen van een in/uitreeddam in de sloot aan de
kunstweg Burdaard – Bartlehiem in onderhoud en beheer bij de gemeente
ten behoeve van weiland, Hallum nr. 423. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende voorstel over
een aanlegplaats te Suwâld. Aanwezig is de schetstekening van de steiger
met walbeschoeiing. Brief 31/107B&W, 31/219B&W.
Verzoek van Folkert O. FENNEMA c.s. te Sumar om plaatsing van
straatlantaarns aan de Achterwei en het pad van daar de het schoolplein.
Correspondentie betreffende overname in eigendom, onderhoud en beheer
door de gemeente van de zandweg lopende van de straatweg te Jistrum bij
de Nederlands Hervormde kerk langs De Meren naar de Rijksstraatweg
Leeuwarden – Groningen te hoogte van Kootstermolen en die zandweg
daarna te verharden tot straat- of grindweg. Brief 31/276B&W, 31/307B&W,
31/308B&W.
Verzoek van Tjeerd B. VAN DIJK te Burgum (Nieuwstad) om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot aan de zandweg (Burgumer
Nieuwstadse) Lageweg en ten behoeve van Bergum B nr. 2243.
Verzoek van Sijmen W. VEENSTRA, koemelker te Burgum en Klaas
BLOEMSMA te Franeker om vergunning tot het dempen van een sloot in het
west van Burgum aan de straatweg ten behoeve van Bergum B nr. 2211 en
2212. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Sjoerd D. KOOI, landbouwer te Jistrum om vergunning tot het
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leggen van een in- en uitreeddam aan de straatweg nabij Skûlenboarch en
ten behoeve van Oostermeer H nr. 518. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Lammert E. VAN GORKUM, veehouder te Tytsjerk om
vergunning tot het dempen van een eind sloot aan de kunstweg ten behoeve
van Hardegarijp D nr. 1513 en tot het rooien van 35 stobben en houtgewas
op de berm naast het betreffende het perceel. Vergunning wordt verleend.
Schrijven van B&W Dantumadiel inhoudende goedkeuring betreffende de
handelingen van B&W Tytsjerksteradiel kunstweg Mûnein – Readtsjerk. Het
werk wordt gegund aan Tjerk D. WIJMA te Leeuwarden. Zie ook 1904. Brief
31/164B&W, 31/316B&W, 31/449B&W.
Correspondentie over de uitvoering van de verharding van de Zomerweg en
de belopen boete.
Verzoek van wed. Tjimkje VAN DER WAL-VAN DER MEULEN te Eastermar
om vergunning tot het leggen van een in- en uitreeddam in de sloot aan de
straatweg ten behoeve van Oostermeer A nr. 709 en tot het rooien van 2
stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Michiel K. MEINDERSTMA, veehouder te Lytse Geast om
vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg naar
Lytse Geast ten behoeve van Hardegarijp F nr. 1103.
Verzoek van wed. Aukje B. REITSMA-FOPMA te Eastermar om vergunning
tot het verleggen van een dam in de sloot aan de straatweg te Eastermar ten
behoeve van Oostermeer A nr. 189A en tot het rooien van houtgewas vanaf
het erf van K. KUIPERS westwaarts over een lengte van 48 meter.
Verzoek van Wijbren J. HOEKSTRA te Oentsjerk om vergunning tot het
dempen van de sloot tussen de straatweg en Giekerk D nr. 778 en tot het
rooien van 32 stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Tjipke VAN DER MEULEN, timmerman te Aldtsjerk/Oentsjerk
om vergunning tot het dempen van de sloot tussen de straatweg van
Oentsjerk – Aldtsjerk en Giekerk D nr. 824 en 825 en tot het rooien van
houtgewas. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Sije B. SIKMA, timmerman te Oentsjerk om vergunning tot het
rooien van 30 stobben op de berm van de straatweg tussen Oentsjerk –
Mûnein naast Giekerk D nr. 833 en tot het aanbrengen van 2 hekjes en 2
hekken. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Dorpsbelangen te Burgum om plaatsing van 4 straatlantaarns
te Bergumerheide (Noardburgum). Er komt een straatlantaarn bij het
schoolpad.
Schrijven van Dorpsbelangen te Suwâld inhoudende klachten over de vuile
toestand van de weg in Suwâld in de buurt.
Verzoek van Johannes A. KUIPER c.s. te Bergumerheide (Noardburgum)
om plaatsing van straatlantaarns op de Zevenhuisterweg.
Verzoek van H.P. KALT te Groningen om vergunning tot het leggen van een
dam in de sloot tussen de straatweg in Noordermeer (Burgum) en Bergum B
nr. 322. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van L. KINGMA c.s. te Burgum over de aanleg van een sintelweg
vanaf Hústerheide tot de bestaande sintelweg onder Hurdegaryp. Zie ook
1905. Brief 31/394B&W, 31/395B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende sloot dempen bij de
onderwijzerswoning te Sumarreheide.
Verzoek van de commissie van beheer weg Burgum – Heerenveen om
vergunning tot het dempen van de sloot bij de onderwijzerswoning te
Sumarreheide.
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Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om vergunning tot het
leggen van dammen, het rooien van stobben en het dempen van sloten.
Verzoek van het bestuur van de Vereniging tot Verbetering van de
Volkshuisvesting te Oentsjerk om vergunning tot het rooien van houtgewas,
tot het maken van afscheidingsstaketten en van inreden en voetpaden ten
behoeve van Giekerk D nr. 699 aan de straatweg “de Agelaan” van Mûnein
naar Oentsjerk. Vergunning is verleend.
Verzoek van H.P. GRAANSMA te Ryptsjerk om vergunning tot het maken
van een in- en uitreed en voetpad over de berm van de straatweg ten
behoeve van Hardegarijp A nr. 2157. vergunning wordt verleend.
Verzoek van Hendrik en Sake VAN DER PLOEG, landbouwers te
Geastmabuorren (Hurdegaryp) om vergunning tot het maken van een in- en
uitreed over de berm van de straatweg te Geastmabuorren ten behoeve van
Hardegarijp C nr. 538. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Lammert E. VAN GORKUM, veehouder te Tytsjerk om
vergunning tot het planten van een haag en het aanbrengen van een hekje
alsook het maken van een voetpad over de berm van de weg ten behoeve
van D nr. 1513 gelegen ten zuiden van Tytsjerk. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Jan A. HEMRICA, veehouder te Garyp om vergunning tot het
dempen van een sloot langs de straatweg in het westen van Garyp en
Bergum D nr. 1075 en tot het rooien van 4 stobben met houtgewas.
Verzoek van Johannes F. BERGSMA, veehouder te Nijega om vergunning
tot het maken van een in- en uitreeddam aan de straatweg ten behoeve van
Hardegarijp D nr. 1540. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Pieter J. HOEKSTRA, landbouwer te Sumar om vergunning tot
het leggen van buizen onder de weg ten behoeve van Oostermeer D nr.
810.
Verzoek van het bestuur van de Vereniging ter Bevordering van Christelijk
Onderwijs te Tytsjerk om vergunning tot het rooien van 25 stobben over een
lengte van 43 meter op de berm van de straatweg ten behoeve van
Hardegarijp D nr. 824 lopende van het kerkenpad ( ingang van het kerkhof)
en verder zuidwaarts. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van C. JAARSMA te Ryptsjerk om vergunning tot het maken van
een in- en uitreed over de berm van de straatweg en het maken van een
voetpad over de berm van de straatweg ten behoeve van Hardegarijp A nr.
2157.
Verzoek van Folkert FEERSMA te Oentsjerk om vergunning tot het maken
van een hekje in de haag naast Giekerk C nr. 1748 en tot het aanbrengen
van een voetpad vanaf het perceel over de berm in aansluiting van die weg.
Verzoek van Joost KOOTSTRA, winkelier te Ryptsjerk om vergunning tot het
verleggen van het voetpad over de berm van de weg naar zijn woning
Hardegarijp A nr. 116. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Haaije G. DE VRIES, veehouder te Gytsjerk om vergunning tot
het dempen van een eind sloot vanaf de bestaande dam en verder
oostwaarts naast Giekerk C nr. 1795 en de straatweg en tot het rooien van
16 stobben met houtgewas aan de berm naast het te dempen gedeelte
sloot.
Verzoek van Wijbren J. HOEKSTRA te Oentsjerk om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot ten oosten van de straatweg naast Giekerk
D nr. 777 en tot het rooien van 44 stobben en houtgewas.
Verzoek van wed. R. DE JONG-DE GROOT c.s. te Oentsjerk om
vergunning tot het rooien van 9 bomen.
Verzoek van Taede H. SIBMA, veehouder te Garyp om vergunning tot het
graven van een sloot tussen Bergum C nr. 208 en 1422 en de sintelweg
Garyp – Sumarreheide. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Hendrik en Sake VAN DER PLOEG, landbouwers te
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Geastmabuorren (Hurdegaryp) om vergunning tot het aanbrengen van een
hekje in de haag tussen Hardegarijp C nr. 538 en de straatweg op
Geastmabuorren en een voetpad naar die weg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Okke J. BOSMA, veehouder te Tytsjerk om vergunning tot het
maken van een voetpad over de berm van de weg en het aanbrengen van
een hekje in de haag ten behoeve van Hardegarijp D nr. 953.
Verzoek van Willem D. GRAANSMA te Ryptsjerk om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot, het rooien van 17 stobben op de oostkant
van de berm van de weg, het maken van een voetpad over de berm en het
aanbrengen van een afscheiding met hekje op het gedempte gedeelte sloot
ten behoeve van Hardegarijp A nr. 1269. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Pieter PIEKSTRA, veehouder te Geastmabuorren
(Hurdegaryp) om vergunning tot het maken van een in- en uitreed aan de
straatweg ten behoeve van het perceel Hardegarijp C nr. 80 en tot het
rooien van 6 stobben met houtgewas in de richting van de dam. Vergunning
wordt verleend.
Verzoek van Pieter G. VAN DER VEEN, landbouwer te Gytsjerk om
vergunning tot het leggen van ijzeren rails dwars door de straatweg naast
Giekerk C nr. 1362 en 1534, voor vervoer van zand met zogenaamde
kiepkarren, vanaf Giekerk C nr. 1536 naar de vaart ten noorden van de
straatweg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Harm H. KLOOSTERMAN, koemelker te Garyp om vergunning
tot het maken van een voetpad over de berm van de weg en het leggen van
een loopplank over de sloot tussen Bergum D nr. 653 en de straatweg
Garyp – Earnewâld. Vergunning wordt verleend.
Verzamelstaat van stukken betreffende verzoek om verharding van de
sintelweg Geastmabuorren naar Hurdegaryp met zijtak naar Hústerheide.
Verzoek van eigenaren en belanghebbenden om verharding van de weg
onder aanbieding van een geldelijk bedrag van f 5885 en het houtgewas,
geschat op f 1000. Voorstel van B&W 15 juni 1907 tot afwijzing.
Rapport van de onderzoekcommissie over de verharding van de sintelweg.
Zij zijn voor inwilliging van het verzoek.
Verzoek van J.H. HOEKSTRA c.s. te Oentsjerk om inlichtingen over een
waterlossing bij hun percelen in de gemeente Hardegarijp D. Met tekening.
Verzamelstaat van stukken betreffende de voorwaarden aanbesteding
levering van steen, grind en Quenastslag in 1907.
Schrijven inhoudende voorwaarden aanbesteding van levering van
Waalstraatklinkers en grind.
Staat van inschrijvingen. Gegund aan erven Joseph TERWINDT,
steenfabrikant te Arnhem, J. ROOSEBOOM te Hasselt en aan Jacob S.
TUININGA te Rinsumageast.
Rapporten van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over
uitbetaling aannemingspenningen en over belopen boete van f 360 en over
voltooiing van het werk van de aanleg straatweg Mûnein – Readtsjerk.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan B&W een provinciale subsidie uit te betalen voor de Zomerweg te
Burgum.
Verzamelstaat van stukken betreffende verharding zandweg Jistrum –
Kootstermolen. Zie ook 372, 485, 574 van 1906 en 18 van 1907.
Mededeling van B&W Achtkarspelen dat is besloten tot verharding van de
weg Jistrum – Kootstermolen. Brief 31/308B&W 1906.
Verzamelstaat van stukken betreffende de wegaanleg vanaf de
Rijksstraatweg te Bergumerheide (Noardburgum) in aansluiting aan De
Zwette.
Verzoek van belanghebbenden om aanleg van een straatweg vanaf de
Rijksstraatweg te Bergumerheide (Noardburgum) in aansluiting aan De
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Zwette, overleggende een lijst van bijdragen tot f 1180 en een verklaring van
afstand van de zandweg.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting van
kosten a. straatweg f 9935, b. Quenastslag f 9240 en c. puinweg f 7920.
Rapport van de commissie uit de raad tot afwijzing van het verzoek.
Verzoek van de landmeter van het kadaster te Leeuwarden om aanvulling
van de akte van overdracht van grond ten behoeve van de wegverbreding
Mûnein – Readtsjerk.
“Rekening en verantwoording van de kunstweg Burgum – Heerenveen
dienst 1906”.
Schrijven van W. HOGERHUIS, meester bakker te Aldtsjerk inhoudende
klachten over de waterlossing. Antwoord gemeentearchitect VEENSTRA op
stuk.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit tot
verdaging van de beslissing over het raadsbesluit van 15 juni 1907
betreffende de verharding van de zandweg Jistrum – Kootstermolen. Met
tekening.
Schrijven van de commissie weg Burgum – Heerenveen inhoudende
begroting van kosten 1908.
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1907/1908”. Met lijst van
lantaarnopstekers.
Verzoek van J. LEISTRA, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumarreheide om de vonders passabel te maken voor de schoolgaande
kinderen.
Schrijven van P. VAN BORSSUM WAALKES te Aldtsjerk inhoudende
klachten over opkering water i.v.m. gemeente-eigendommen. Antwoord
gemeentearchitect VEENSTRA op stuk.
Verzoek van het bestuur van het St. Anthonij Gasthuis te Leeuwarden om
vergunning tot het dempen van een sloot aan de straatweg naar Lytse Geast
naast Hardegarijp F nr. 906. Vergunning wordt verleend.
Mededeling van B&W Achtkarspelen dat ze het niet wenselijk achten de
aanleg weg Jistrum – Kootstermolen gemeenschappelijk te regelen. Brief
31/5B&W.
Verzoek van Minne M. VENEMA, veehouder te Tytsjerk om vergunning tot
het dempen van een sloot over een lengte van 20 meter en tot het rooien
van 24 stobben naast Hardegarijp F nr. 1090 en de straatweg naar Lytse
Geast.
Verzoek van Jan D. VAN DER MEER, landbouwer te Jelsum om vergunning
tot het dempen van een sloot over een lengte van 35 meter naast Giekerk C
nr. 1243 en de straatweg over het Kanterland te Gytsjerk en tot het rooien
van 36 stobben naast het gedempte gedeelte.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
“Trijnwâlden en omstreken” te Gytsjerk om vergunning tot het dempen van
de sloot aan de straatweg en ten behoeve van Giekerk C nr. 1833 (
voorlangs de werkmanswoningen van de fabriek) en tot het plaatsen van 3
hekjes op het te dempen gedeelte sloot. Vergunning wordt verleend.
Schrijven inhoudende begroting van de kosten voor het aanleggen van een
straatweg langs een gedeelte zandweg naar Jistrum (grens Achtkarspelen
naar Kootstermolen).
Verzoek van de Commissaris der Koningin om nadere inlichtingen over de
namen van de eigenaren van de sintelweg Hurdegaryp met zijtak
Hústerheide. Brief 31/94B&W.
Schrijven inhoudende voorwaarden van aanbesteding van
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Waalstraatklinkers, grind en Quenastslag in 1908. “Voorwaarden waarnaar
gemeentebestuur zal aanbesteden het verrijden van materiaal, met de
levering van zand, op en bijlangs de wegen, volgens omschrijving en op
aanwijzing van de gemeentearchitect in drie percelen”. Lijst van
inschrijvingen voor levering van Waalstraatklinkers enz. Gegund aan J.
ROOSEBOOM te Hasselt, erven Joseph TERWINDT, steenfabrikant te
Arnhem en aan Jacob S. TUININGA te Rinsumageast. Lijst inschrijvingen
voor vervoer materialen enz. Gegund aan D.O. PIETERSMA en Jan J. VAN
DER MEULEN te Burgum en IJ. D. BERGSMA te Suwâld.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Tytsjerk om vergunning tot het verleggen van de bestaande dam aan de
straatweg en ten behoeve van Hardegarijp D nr. 1381 en tot het rooien van
stobben. Vergunning wordt verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten om aan K.G. VAN
DER VEEN c.s. uit te reiken het besluit en kantbeschikking van de minister
van Binnenlandse Zaken van 11 maart houdende kennisgeving dat voor
vernietiging van het raadsbesluit van 5 november 1907 geen termen zijn
gevonden. ( overneming sintelweg Hurdegaryp –
Geastmabuorren/Hurdegaryp – Hústerheide).
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over de toestand van het
schoolpad te Wytfean vanaf de Achttienenweg in onderhoud bij T.A.
OOSTERHOF volgens contract.
Schrijven van A. POSTHUMA te Garyp inhoudende klachten over
onvoldoende waterlossing langs zijn woning. Op schrijven van
gemeentearchitect staat een tekening.
Verzoek de kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Readtsjerk om vergunning tot het dempen van een sloot over een lengte van
24 meter naast Birdaard M nr. 202 en de kunstweg Aldtsjerk – Steenendam.
Verzoek van de directeur van de Nederlandse Tramwegmaatschappij om
vergunning voor het leggen van een dam aan de zandweg Garyp – Sumar
met afsluithek en pomp. Met blauwdruk gedeelte Oostermeer E.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
mededeling van het statenbesluit van 14 juli waarbij provinciale subsidie is
verleend van 20% van de aannemingssom van de kosten van een kunstweg
Jistrum – Kootstermolen, grens Achtkarspelen. Met bestek en voorwaarden.
Brief 31/134B&W, 31/293B&W.
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1908/1909”. Gunning f 522 voor 49
straatlantaarns.
Verzoek van H. UITTERDIJK, onderwijzer te Amsterdam om vergunning tot
het dempen van de sloot over een lengte van 17 meter tussen Giekerk D nr.
770 en de straatweg en het rooien van 31 stobben met houtgewas op de
berm van de weg en naast het perceel. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van T.W. VEENSTRA c.s. te Wytfean om aanleg van een betere
weg naar de school.
Verzoek van Rijpke T. ATSMA te Skûlenboarch om vergunning het op een
meter hoogte houden van het aan de gemeente behorende ten oosten van
de straatweg op Skûlenboarch op de bermen staande houtgewas naast
Oostermeer H nr. 715. Vergunning wordt verleend.
Kennisgeving van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te
Eastermar van graafwerk tussen de straatweg en Oostermeer H nr. 574.
Verzoek van Binne D. VAN DEER MEER, veehouder te Gytsjerk om
vergunning tot het dempen van de sloot voor Giekerk E nr. 1752 aan de
straatweg bij het postkantoor. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Pieter J. HOEKSTRA, veehouder te Sumar om vergunning tot
het dempen van de sloot naast Oostermeer D nr. 659 en de kunstweg over
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2/3
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een lengte van 53 meter vanaf het westen gemeten, tot het rooien van 34
stobben en houtgewas en het maken van een voetpad over de berm.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over al of niet rooien van
stambomen aan de straatweg te Garyp. Voorstel is de bomen niet kappen.
Verzoek van Jan J. BOUMA, arbeider te Garyp om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot naast Bergum E nr. 305 aan de sintelweg
naar Earnewâld. Vergunning wordt verleend.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Dr. W. HINGST te Burgum voorwaardelijk ontheffing te verlenen van
de verbodsbepaling art. 13 1e lid van de motor- en rijwielwet, voor het jaar
1909.
Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om vergunning tot
damlegging, sloot dempen en rooien van houtgewas.
Verzoek van Feike BROUWER te Skûlenboarch om vergunning tot het
leggen van een dam, het slechten van een waldijk over een lengte van 25
meter en het rooien van 18 stobben ten behoeve van Oostermeer H nr. 45
en aan de straatweg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Taede H. SIBMA, landbouwer te Garyp om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot naast Bergum C nr. 1187 te Garyp en de
straatweg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Poppe D. GRAANSMA te Ryptsjerk om vergunning tot het
leggen van een bruggetje aan- en het maken van een voetpad over de berm
van de weg (singel) ten behoeve van Hardegarijp A nr. 2567.
Verzoek van Lammert J. DE VRIES te Ryptsjerk om vergunning tot het
leggen van een bruggetje en een voetpad over de berm ten behoeve van
Hardegarijp A nr. 2567. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Jan J. TINGA, landbouwer te Sumar om vergunning tot het
leggen van een loopbrugje over de sloot tussen Oostermeer F nr. 81 en de
straatweg en tot het rooien van 48 stobben met houtgewas op de noordelijke
berm van de weg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Klaas J. HELLINGA te Aldtsjerk om vergunning tot het leggen
van een loopbrugje over de sloot tussen de straatweg en Giekerk D nr. 23 te
Aldtsjerk en voor een looppad over de berm van de weg ten behoeve van
dat het perceel. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van de Vereniging tot Evangelisatie te Bergumerheide
(Noardburgum) om vergunning tot het dempen van een watergoot langs het
looppad naast Bergum A nr. 2149 en de zandweg, de nieuwe weg naar
Zevenhuizen te Bergumerheide (Noardburgum). Vergunning wordt verleend.
Verzamelstaat van stukken betreffende aanvragen om vergunning tot het
dempen van sloten aan wegen.
Verzoek van J. LOHMAN te leiden om vergunning tot het dempen van een
sloot naast Giekerk D nr. 713 en de straatweg Oentsjerk – Aldtsjerk en tot
het rooien van 21 stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Ludzer P. DORENBOS, koemelker te Gytsjerk om vergunning
tot het dempen van een sloot aan de straatweg naar het Kanterland ten
behoeve van Giekerk C nr. 1987. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Wierd T. VELSTRA te Aldtsjerk en Pieter K. HELLINGA te
Readtsjerk om vergunning tot het dempen van een sloot, ten lengte van 10
meter, aan de bij de gemeente in onderhoud en beheer zijnde weg van
Aldtsjerk naar Steenendam ten behoeve van Birdaard M nr. 198 en 199.
Verzoek van Jan H. BOUMA, landbouwer te Oentsjerk om vergunning tot
het dempen van een sloot ten lengte van +/- 8 en ten breedte van +/- 2
meter aan de kunstweg ten behoeve van Giekerk D nr. 786. Vergunning
wordt verleend.
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Verzoek van wed. Geesje J. PIJPKER-HEMPENIUS, veehoudster te
Gytsjerk om vergunning tot het dempen van een sloot (vroeger vaart) op het
einde van de Sânfeart te Gytsjerk voor en naast haar woning Giekerk C nr.
1853. Brief 31/60B&W 1910.
Verzoek van Albert A. VEENINGA, timmerman te Suwâld om vergunning tot
het dempen van een sloot over een lengte van 120 meter ten noorden en
oosten van Hardegarijp D nr. 985 te Suwâld aan de straatweg en tot het
rooien van 82 stobben. Vergunning wordt verleend. Met tekening.
Verzoek van G.M. MIEDEMA, G.J. HUITEMA, S. HOTSMA, O.G.
TJEPKEMA, C.A. VENINGA, M.K. MEINDERTSMA, S. DOKTER en M.M.
MIEDEMA te Lytse Geast om vergunning tot het dempen van de sloot naast
Hardegarijp F nr. 1112, 1104, 1105, 1106 en 1107 en de straatweg naar
Lytse Geast en tot het rooien van 44 stobben op de zuidelijke berm van de
weg. Vergunning wordt verleend.
Verzamelstaat van stukken betreffende de wegaanleg van Jistrum naar de
grens van Achtkarspelen.
“Bestek en voorwaarden waarnaar burgemeester en wethouders van
Tietjerksteradeel gedenken aan te besteden: het maken en aanleggen van
een kunstweg langs de oude zandweg loopende vanaf den kunstweg bij de
kerk te Eestrum verder noordwaarts tot en met het perceel no. 185 en 183
tot de grens der gemeente Achtkarspelen ongeveer ter lengte van 920
meter.”
Lijst van inschrijvingen en gunning aan W.J. BOLTJE te Oudehaske voor f
4823.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de uitvoering van het werk en dat het provinciale subsidie
van f 955.95 op de begroting 1909 zal worden aangebracht.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om de subsidie te verhogen van 5% afgeladen tot een bedrag van f 462.35
voor de verharding van de weg onder Oentsjerk langs de Agelaan tot
Mûnein.
Verzamelstaat van stukken over verharding van de zandweg “Wildpad”
(Wyldpaed) in Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.
Schrijven van B&W Achtkarspelen over de verharding en medewerking.
Brief 31/106B&W.
Verzoek van Hendrik A. BOSGRA c.s. te Burgum om met betrokken
gemeentebesturen tot verharding over te gaan, aanbiedende een lijst van
intekening voor deze gemeente van f 82.50 en een verklaring van afstand
van eigendomsrechten.
Schrijven van B&W Achtkarspelen inhoudende mededeling van raadsbesluit
van 31 juli betreffende voorwaardelijke verharding.
Schrijven van B&W Kollumerland c.a. over de verharding in deze gemeente
onder mededeling dat Kollumerland en Achtkarspelen tot verharding
overgaan. Brief 31/30B&W 1911.
Schrijven van B&W Achtkarspelen inhoudende herinnering aan het verzoek
van 9 augustus 1909. Zie 5/3.
Verzoek van Dirk G. REITSMA, landbouwer te Eastermar en Hendrik A.
BOSGRA, boomkweker te Burgum om te besluiten de verharding van
“Wildpad” (Wyldpaed) met klinkerbestrating over te gaan aanbiedende een
bijdrage van f 485.61 ½ en overdracht van de weg. Brief 31/30B&W,
31/149B&W.
Schrijven van Dirk G. REITSMA, landbouwer te Eastermar en Hendrik A.
BOSGRA, boomkweker te Burgum houdende aanneming van het
raadsbesluit van 26 april 1911.
Verzoek van B&W Kollumerland c.a. om bericht of het besluit tot verharding
al genomen is zodat zij verzoek om provinciale subsidie bij de Gedeputeerde
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9/6

24 mei, 12 juni 1909
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Staten kunnen indienen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten houdende verdaging
van de beslissing te nemen over het raadsbesluit van 2 augustus tot
overneming in eigendom, onderhoud en beheer van de bestraten zandweg.
Schrijven inhoudende besluit tot het overnemen in eigendom en onderhoud
door de gemeente van de aan te leggen straatweg in de gemeente.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om 25% subsidie voor de kosten van de bestrating van de zandweg
“Wildpad”(Wyldpaed) tot een maximum van f 1350. Brief 31/66B&W 1912.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van bestek behorende bij raadsbesluit van 2 augustus 1911.
Met bestek en voorwaarden, begroting en plan van aanleg straatweg, langs
de zandweg, vanaf de Groningerstraatweg tot de grens van Achtkarspelen
enz.
Schrijven van Hendrik STERK te Drachten houdende inschrijving op de
aanbesteding van het maken van de weg. Het wordt hem gegund voor f
1285.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring aanbesteding en gunning. Brief 31/128B&W 1912.
Schrijven inhoudende contract waarbij de gemeente aan Achtkarspelen
afstaat het recht van eigendom voor zover aan de gemeente behorende.
Verzoek van B&W aan Gedeputeerde Staten om toestemming voor
verharding van de bermen van de Rijksweg. Met tekening. Brief 31/213B&W
1912.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende beschikking
inhoudende vergunning tot het maken van een bestrating op de noordelijke
berm van de Rijksweg van Leeuwarden naar de Groninger grens, ten
behoeve van de aansluiting van de verharding van het “Wildpad”(Wyldpaed)
aan de bestrating van de Rijksweg.
Schrijven van G. BOONSTRA te Bergumerheide (Noardburgum)
inhoudende antwoord op schrijven van B&W over vervanging van een
houten duiker in de berm van de Rijksweg bij het “Wildpad” (Wyldpaed) ten
behoeve van zijn eigendom en de te betalen kosten. Brief 31/281B&W.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het werk en uitvoering.
Schrijven van B&W Achtkarspelen inhoudende toezending van een nota van
f 27.40 van het leggen van buizen waarvan de helft f 13.70 voor
Tytsjerksteradiel is.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over meer en minder werk
van de verharding van het “Wildpad”(Wyldpaed).
Schrijven inhoudende voorwaarden van aanbesteding van
Waalstraatklinkers, grind en Quenastslag in 1909. Lijst van inschrijvingen
voor levering van Waalstraatklinkers enz. Gegund aan Sjerp
STEENHUIJSEN te Ritzumazijl (Deinum), erven Joseph TERWINDT,
steenfabrikant te Arnhem en aan Jacob S. TUININGA te Rinsumageast.
“Voorwaarden waarnaar gemeentebestuur zal aanbesteden het verrijden
van materiaal, met de levering van zand, op en bijlangs de wegen, volgens
omschrijving en op aanwijzing van de gemeentearchitect in drie percelen”.
“Rekening van de kunstweg Bergum – Heerenveen dienst 1908”.
Verzamelstaat van stukken betreffende de Hooiweg te Suwâld.
Rapport van veldwachter Sijbren DIJKSTRA over de vernieling van de
Hooiweg, lopende vanaf Geastmabuorren naar Suwâld door uitgraving door
Gerlof LEEGSMA te Burgum. Brief 31/168B&W.
Verzoek van de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het
kantongerecht te Burgum over leggers van deze weg van voor 1870.
Verzoek van Mr. M.E. HEPKEMA om een afschrift van het contract van 22
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september 1870 over het onderhoud van één van de barten in de Hooiweg,
i.v.m. de strafzaak contra Hedzer KROMKAMP aangeklaagd wegens
belemmering van het verkeer op die weg.
Verzamelstaat van stukken betreffende verzoek om bestrating van de
zandweg Snakkerbuorren.
Verzoek van U.J. VEENLAND c.s. te Eastermar om aanleg van een
straatweg vanaf het brandspuithuisje naar de opslag bij Snakkerbuorren.
Brief 31/216B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies.
Schrijven van U.J. VEENLAND c.s. te Eastermar inhoudende aanneming
van de voorwaarden in de brief van B&W. Brief 31/216B&W, 31/287B&W.
Schrijven inhoudende goedgekeurd door Gedeputeerde Staten raadsbesluit
over voorwaardelijke overname van de zandweg.
Verzoek van de inwoners van Ryptsjerk om de stambomen lopende van de
draaibrug te Ryptsjerk tot de Tsjerkelânsreed te rooien. Er worden 38 iepen
gerooid.
“Begroting van kosten, zo inkomsten als uitgaven van de kunstweg over
Burgum enz. naar Heerenveen, dienst 1910”.
Schrijven van J. MONING, fabrikant te Burgum inhoudende klachten over
een waterlossing van zijn huis tot aan het huis van de gemeenteontvanger in
de buurt van Burgum
“Bepalingen voor de straatverlichting, tevens instructie voor de
lantaarnopstekers gedurende de winter 1909/1910”, met inschrijvingen en
gunningen.
Verzamelstaat van stukken betreffende straatverlichting.
Verzoek van de inwoners van Bergumerheide (Noardburgum) om een
straatlantaarn op Zevenhuizen op de hoek op het kruispunt en scheiding
gemeente (Zevenhuisterweg).
Verzoek van Dorpsbelangen te Garyp om vermeerdering van straatlantaarns
met 11 stuks. Advies van de gemeentearchitect is om er nog 2 te plaatsen.
Verzoek van Dorpsbelangen te Burgum om 2 straatlantaarns te plaatsen te
Bergumerheide (Noardburgum).
Verzoek van Dorpsbelangen te Aldtsjerk dat de gemeente de straatlantaarn
in de Smidshoek overneemt.
Verzoek van inwoners van Gytsjerk en Oentsjerk om plaatsing van 2
straatlantaarns, 1 op de laan die loopt van Oentsjerk naar Mûnein en 1 bij
het postkantoor te Gytsjerk.
Lijst van bestaande straatlantaarns en nog te plaatsen straatlantaarns.
Schrijven van B&W inhoudende voorstel tot vermeerdering van 37
straatlantaarns op diverse plaatsen. Met bijlage.
Schrijven van de kerkvoogden te Earnewâld n.a.v. het raadsbesluit van 29
augustus 1910 betreffende overname van 5 straatlantaarns.
Schrijven van D.B. TALMA te Hurdegaryp n.a.v. het raadsbesluit van 29
augustus 1910 over overname van de straatlantaarn voor zijn woning.
Schrijven van de Commissie van inwoners te Eastermar n.a.v. het
raadsbesluit van 29 augustus 1910 over overname van 3 straatlantaarns.
Schrijven van de Dorpsbelangen te Suwâld n.a.v. het raadsbesluit van 29
augustus 1910 betreffende overname van 1 straatlantaarn.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting
straatlantaarnpalen.
Verzamelstaat van stukken betreffende verharding van de Inialoane naar de
Susterfeart, grens Tytsjerksteradiel en Smallingerland.
Verzoek van belanghebbenden en belangstellenden om aanleg van een
kunstweg vanuit de buurt te Garyp langs de Inialoane naar de Susterfeart,
zo nodig in overleg met Smallingerland. Aanbieding grond en tenminste f
3000.
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Rapport van de raadscommissie over de verharding van de Inialoane.
Mededeling van Dorpsbelangen te Oudega dat het raadsbesluit van
Smallingerland 18 mei 1910 is aangenomen, inhoudende het leggen van
een aardenbaan door belanghebbenden op een breedte van 7 meter en
verzoek om spoedig een besluit te nemen.
Schrijven van J. MULDER c.s. te Garyp aandringende op een spoedige
behandeling van het verzoek betreffende aanleg en verharding van een weg
langs de Inialoane naar de Susterfeart. Brief 31/412B&W 1910.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van de gemeente
Smallingerland van 18 mei 1910 betreffende de aanleg in die gemeente.
Schrijven van Smallingerland over de wijze van verharding. Brief
31/359B&W.
Rapport en begroting van kosten van wegaanleg Inialoane te Garyp naar de
Susterfeart.
Mededeling van B&W Smallingerland dat de raad bereid is de brug over de
Susterfeart voor de helft in eigendom, onderhoud en beheer te nemen.
Schrijven van de commissie voor de aanleg van de kunstweg houdende
aanneming van de door de raad bij besluit van 1 december 1910 gestelde
voorwaarden.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten houdende aanneming
voor kennisgeving en goedkeuring voor zover nodig van het raadsbesluit
van 1 december 1910. Met raadsbesluit.
Verzoek van de commissie voor de aanleg van de kunstweg om uitstel van
oplevering van de weg. Verzoek wordt toegestaan.
Schrijven van T. BEKEMA te Leeuwarden over de levering van sintels.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies tot
betaling van de geleverde 1500 sintels.
Schrijven van B&W Smallingerland over een gemeenschappelijke regeling
wat betreft onderhoud en beheer van de brug en de weg.
Uttreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit tot
het verlenen van een machtiging voor gemeenschappelijke regeling
onderhoud en beheer brug en weg.
Schrijven van B&W Smallingerland over toezending van een
conceptregeling. Brief 31/472B&W 1912.
Schrijven van B&W Smallingerland inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over de brug over de Susterfeart. Brief 31/483B&W 1912.
Schrijven van B&W Smallingerland over een besluit over het onderhoud en
beheer van de brug over de Susterfeart.
Schrijven inhoudende een goedgekeurd door Gedeputeerde Staten besluit
van de raden van Smallingerland en Tytsjerksteradiel betreffende de
regeling over het onderhoud en beheer van de brug over de Susterfeart
gelegen in de nieuwe weg van Oudega naar Garyp.
Verzoek van de commissie voor de aanleg van de kunstweg om een bewijs
dat de aanleg van de weg voldoet aan de voorwaarden bedoeld bij het
raadsbesluit van 1 december 1910, overleggende een onderhands contract
van waterlossing.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Dr. W. SINNINGHE DAMSTÉ te Huizum vergunning tot
wederopzegging te verlenen tot het berijden met een driewielig motorrijtuig
van de weg langs Gytsjerk tot de Rijksstraatweg naar Groningen.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over de
fietspaden langs de wegen.
Schrijven van Dorpsbelangen te Suwâld over overname van een
straatlantaarn, op het erf van R. POSTHUMA en verzoek om plaatsing van
een straatlantaarn bij het postkantoor.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
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om aan Dr. W. HINGST te Burgum vergunning tot wederopzegging te
verlenen tot het berijden met een motorrijtuig van alle wegen in de
gemeente.
Schrijven van B&W Achtkarspelen over de draaibrug over de wijk bij Hinke
HOEK liggende in het voetpad langs het Knillesdjip tussen Kootstertille en
Skûlenboarch. Brief 31/179B&W, 31/3B&W, 31/389B&W, 31/390B&W 1910.
Schrijven van raadslid K. VAN LUNZEN inhoudende voorstel tot aanleggen
van een fietspad langs de wegen van de gemeente.
Verzoek van U.J. VEENLAND te Eastermar over herstel van de pomp onder
de weg bij zijn woning, Oostermeer A. Schrijven van de gemeentearchitect
VEENSTRA staat op stuk. Met tekening.
Verzoek van J.K. DE JONG c.s. te Ryptsjerk om vergunning voor het leggen
van een los- en laadplaats bij de dam van Hardegarijp A nr. 1862 aan de
Slachtedijk. Met tekening. Brief 31/86B&W.
Verzamelstaten van stukken betreffende verzoeken om vergunning voor het
leggen van een dam, het rooien van bomen enz.
Verzoek van L. BOERSMA, veehouder te Oentsjerk om vergunning tot het
verplaatsen van een inreeddam aan de straatweg ten behoeve van Giekerk
C nr. 1950. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van de erfgenamen van C.A.C.A.E. VAN RAPPARD, douairière Mr.
C. Baron VAN BREUGEL DOUGLAS te Den Haag om vergunning tot het
rooien van 12 stobben met houtgewas en het maken van een uitweg over de
berm van de straatweg ten behoeve van Giekerk E nr. 1668, bewoond door
wed. Klaas K. SIKMA. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Ate S. HOEKSMA, koemelker te Wytfean om vergunning tot
het slechten van een waldijk, graven van een sloot en rooien van stobben
naast Oostermeer A nr. 282 en de Achttienenweg. Vergunning wordt
verleend.
Verzoek van Arnoldus W. BUNING te Eastermar om vergunning tot het
leggen van een stenen pomp onder de kunstweg naar Wytfean bij het
Achterhuisland, Oostermeer H nr. 581 en 632. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van A.A. VEENINGA, timmerman te Suwâld om vergunning tot het
leggen van een tijdelijke van draagspoorrails door de straatweg en de
middelbuurt en tot het leggen van een pomp door dezelfde straatweg ten
behoeve van Hardegarijp D nr. 985. Brief 31/64B&W, 31/65B&W.
Verzoek van A.A. HOEKEMA te Mûnein om vergunning tot het leggen van
een riool vanaf zijn erf, Giekerk D nr. 902, naar en in de aan de gemeente
behorende zinkkolk bij de straatweg. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Folkert R. ALGRA, veehouder te Ryptsjerk om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot aan de straatweg en ten behoeve van
Hardegarijp A nr. 2060, bewoond door Klaas SIBMA.
Verzoek van Coenraad IJ. DE MOOR te Oentsjerk om vergunning voor een
looppad over de berm en het plaatsen van een hekje in de bestaande haag
ten behoeve van Giekerk E nr. 1272. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van F.L. WIERSTRA te Oentsjerk om vergunning tot het dempen
van een sloot aan de straatweg, over een lengte van 15 meter, tussen de
herberg van S. DE VRIES en S. KOOIJ, en het rooien van kreupelhout naast
en ten behoeve van Giekerk E nr. 1700. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Dirk K. VAN DER HEIDE te Gytsjerk om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot vanaf de bestaande dam verder zuidwaarts
en tot het rooien van 8 stobben op de oostelijke berm naast en ten behoeve
van Giekerk D nr. 777. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Jan E. FEENSTRA, koemelker te Gytsjerk om vergunning tot
het dempen van een sloot, lengte 10 meter en breedte 2 meter, en tot het
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rooien van 2 stamessen en 4 elzen stobben op de oostelijke berm naast en
ten behoeve van Giekerk E nr. 1541. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Klaas K. VLIEGER te Tytsjerk om vergunning tot het maken
van een in- en uitreed en van een voetpad over de berm en het planten van
een haag ten behoeve van Hardegarijp A nr. 2011. Vergunning wordt
verleend.
Verzoek van Wijbren J. HOEKSTRA te Oentsjerk om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot aan de straatweg ten behoeve van het
perceel Giekerk D nr. 603.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde gemeente te
Suwâld om vergunning tot het maken van een in- en uitreed en een voetpad
over de berm ten behoeve van Hardegarijp D nr. 1417.
Verzoek van Folkert R. ALGRA, veehouder te Ryptsjerk om vergunning tot
het maken van een loopplank over de sloot tussen de Westerdijk naast en
ten behoeve van Hardegarijp G nr. 120.
Verzoek van Jetze O. BOTTEMA te Gytsjerk om vergunning tot het maken
van een uitgang over de berm naast Giekerk E nr. 2015.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek “Bartlehiem” te
Bartlehiem om vergunning tot het leggen van een brugje over de sloot naast
Hallum E nr. 519 en van een overgang.
Verzoek van Meindert POSTMA, melkrijder te Tytsjerk om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot en het rooien van stobben op de berm naast
Hardegarijp D nr. 1500 en 1501.
Verzoek van Bouke D. VAN DER MEER, landbouwer te Gytsjerk om
vergunning tot het dempen van een sloot naast Giekerk E nr. 1700 en de
straat en het rooien van kreupelhout naast het perceel en de oostelijke
berm.
Verzoek van Lammert E. VAN GORKUM, veehouder te Tytsjerk om
vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot en tot het rooien van
stobben ten behoeve van Hardegarijp D nr. 1507.
Verzoek van Jochum J. ROOSMA, koopman te Bergumerheide
(Noardburgum) om vergunning tot het leggen van een dam in de sloot naast
en ten behoeve van Bergum A nr. 958 en 1515 naast de Groningerstraatweg
en de nieuwe weg.
Verzoek van Thewis K. DE JONG, veehouder te Lekkum om vergunning tot
het leggen van een dam tussen Bergum A nr. 1241, ten zuidoosten van de
grindweg van Quatrebras naar Feanwâlden en de openbare weg.
Verzoek van Dorpsbelangen te Earnewâld om verbetering van de bestrating
in het dorp.
Verzoek van Theunis J. HULDER, koemelker te Bartlehiem en Dirk H
POORTMAN, koemelker te Wânswert om aan hen onderhands, voor 5 jaar,
te verhuren 2 percelen bermen van de Wynzerdyk (van de brug tot de
waterdam ten zuiden van MEINDERTSMA en van genoemde dam tot de
grens van Dantumadiel. Brief 31/58B&W, 31/102B&W.
Verzoek van L. KINGMA c.s. te Burgum om verharding van de wegen
Hústerheide naar Hurdegaryp met zijtak de Langelaan naar
Geastmabuorren.
Rapport van veldwachter OPPENHUIZEN te Jistrum over een ingesteld
onderzoek naar de toestand van de voetpaden te Jistrum en schoolpaden te
Wytfean en over de aanzegging waar nodig verbetering te brengen.
Schrijven van de commissie van beheer van de kunstweg Burgum –
Heerenveen inhoudende antwoord op schrijven van B&W over de afwatering
van de weg en opzetten van de wal naast het gemeenteland te Burgum.
Brief 31/22B&W.
Schrijven inhoudende voorwaarden van aanbesteding van
Waalstraatklinkers, grind en Quenastslag in 1909. Lijst van inschrijvingen
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voor levering van Waalstraatklinkers enz. Gegund aan P. GALENKAMP,
schipper te Hasselt, erven Joseph TERWINDT, steenfabrikant te Arnhem en
aan Jacob S. TUININGA te Rinsumageast.
“Afschrift rekening van den kunstweg Bergum – Heerenveen dienst 1909”.
Verzoek van J. HENTO, timmerman en aannemer te Tjalleberd om
vergunning tot opslaan van steen, vanwege de bouw van een chef-woning,
op de berm van de weg bij het haltegebouw van de staatsspoorweg te
Tytsjerk. Vergunning wordt verleend. Met tekening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan Jhr. Hobbe VAN BAERDT VAN SMINIA te Aldtsjerk vergunning tot
wederopzegging te verlenen tot het berijden met een motorrijtuig van de weg
van de gemeente van Swarteweisein tot aan het haltestation van de
staatsspoorweg te Tytsjerk.
“Begroting van kosten, zo inkomsten als uitgaven van de kunstweg over
Burgum enz. naar Heerenveen, dienst 1911”.
Verzamelstaat van stukken betreffende luchtgasverlichting te Hurdegaryp.
Verzoek van de commissie ad hoc te Hurdegaryp om aansluiting bij de
voorgenomen luchtgasverlichting van de straatverlichting, van de verlichting
in de openbare lagere school enz. Brief 31/283B&W Met tekening en
blauwdruk.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over dat
verzoek.
Schrijven van de Commissaris der Koningin inhoudende beschikking tot het
leggen enz. van gasleidingen in de Rijksweg van Leeuwarden – Groningen.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over palen voor de
straatverlichting.
Schrijven inhoudende contract over de straatverlichting.
Schrijven van het bestuur van de Coöperatieve Gasfabriek te Hurdegaryp
dat er geen bedenkingen zijn tegen het contract; aanbeveling om hangend
licht.
Schrijven inhoudende regeling van aansteken en blussen van de
straatlantaarns voor de straatverlichting van 11 september tot 31 december
1911.
Schrijven van de Coöperatieve Gasfabriek te Hurdegaryp over het
lidmaatschap en het tekenen van het register.
Schrijven van Gedeputeerde Staten houdende bericht op schrijven van B&W
over de Coöperatieve Vereniging te Hurdegaryp tot oprichting en exploitatie
van een lichtgasfabriek. Brief 8/457B&W 1911.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Luchtgasfabriek te
Hurdegaryp om deel te nemen in de aangegane geldlening tot een bedrag
van f 3000 à 4%.
Schrijven van Gedeputeerde Staten houdende nader bericht op schrijven
van B&W betreffende geldmiddelen. Brief 8/457B&W 1911.
Schrijven inhoudende regeling van aansteken en blussen van de
straatlantaarns voor de straatverlichting van 6 januari 1912 tot einde.
Verzamelstaten van stukken betreffende de elektrische centrale te Burgum.
Verzoek van het voorlopige bestuur van de opgerichte Coöperatieve
Vereniging “Electrische Centrale” te Burgum om verlenen van concessie,
beschikbaar stellen van grond voor de bouw van de fabriek, aansluiting aan
het kabelnet voor de verlichting van het gemeentehuis, de openbare lagere
school en onderwijzerswoning en de straatverlichting en het aannemen van
een zeker aantal aandelen van f 100 in de obligatielening. Brief 31/356B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over het
verzoek van nr. 27/1.
Schrijven van het bestuur van de Vereniging Coöperatieve Elektrische
Centrale “Bergum” te Burgum houdende opmerkingen over de
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concessievoorwaarden.
Schrijven van het bestuur van de Vereniging Coöperatieve Elektrische
Centrale “Bergum” te Burgum houdende opmerkingen over het contract
straatverlichting.
Schrijven van het bestuur van de Vereniging Coöperatieve Elektrische
Centrale “Bergum” te Burgum houdende toezending van de bedingen
waarop de obligatielening zal worden aangegaan.
Schrijven van de secretaris van de Vereniging Coöperatieve Elektrische
Centrale “Bergum” te Burgum houdende bericht van ontvang van afschrift
raadsbesluit van 13 april 1911 waarbij concessie is verleend.
Schrijven van de Maatschappij Electrostroom te Rotterdam over het
plaatsen van de palen ter bevestiging van de elektrische geleidingen te
Burgum. Met blauwdruk.
Schrijven van het bestuur van de Vereniging Coöperatieve Elektrische
Centrale “Bergum” te Burgum over het op 2 augustus 1911 door de raad
vastgesteld contract betreffende de straatverlichting te Burgum.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA over het plaatsen van
palen voor de straatverlichting en de geleidingen.
Schrijven van het bestuur van de Vereniging Coöperatieve Elektrische
Centrale “Bergum”te Burgum over het contract straatverlichting als antwoord
op het schrijven van B&W. Brief 31/381B&W.
Schrijven inhoudende uitnodiging van de vereniging Coöperatieve
Elektrische Centrale “Bergum” te Burgum tot het bijwonen van de feestelijke
openingsvergadering op 10 oktober 1911.
Schrijven inhoudende schuldbekentenis van f 5000 ten laste van de
gemeente en ten voordele van de Stichting “Op Toutenburg” te Ryptsjerk.
Schrijven over de obligaties en coupons.
Schrijven inhoudende voorwaarden van aanbesteding van de
straatverlichting gedurende het winterseizoen 1910/1911. Met lijst van
inschrijvingen.
Verzoek van Dorpsbelangen te Suwâld om bij de verordening te bepalen
geen scherpe puntdraad te spannen aan de publieke wegen en voetpaden.
Brief 31/346B&W.
Verzoek van het bestuur van de polder “De Olifant” tussen Aldtsjerk en
Burdaard om toestemming tot het doorgraven van de kunstweg Aldtsjerk –
Steenendam ter herstel van de waterlossing.
Verzoek van R. DAMSTRA en 9 anderen te Ryptsjerk om geen bomen te
planten in de bermen van de wegen voor hun erven.
Verzamelstaat betreffende straatverlichting Kûkherne (De Zwette).
Verzoek van diverse belanghebbenden uit Dantumadiel, Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel om plaatsing van 3 straatlantaarns te Kûkherne.
Schrijven van B&W Dantumadiel houdende antwoord op schrijven van B&W
over de plaatsing van de straatlantaarns, het inwilligen van het verzoek met
mededeling dat in hun gemeente de inwoners de straatlantaarns kopen.
Brief 31/393B&W.
Schrijven van B&W Achtkarspelen houdende antwoord op schrijven van
B&W over de plaatsing van de straatlantaarns waarbij zij melden het
verzoek niet te willen inwilligen. Brief 31/393B&W.
Schrijven van B&W Dantumadiel houdende mededeling akkoord te gaan
met het voorstel van B&W. Brief 31/342B&W 1911.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan H. POSTHUMUS, notaris te Gytsjerk vergunning tot
wederopzegging te verlenen tot het berijden met een motorrijtuig van de
wegen in het noordelijke gedeelte van de gemeente met Burgum en Suwâld
als zuidelijke grens, de weg naar Burdaard over Wyns en Steenendam.
Verzoek van het bestuur van de Coöperatieve Luchtgasvereniging om
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plaatsing van nog 2 straatlantaarns, 1 halfweg de brug en de pastorie en 1
ongeveer bij Dr. BONTEKOE.
Verzoek van Gedeputeerde Staten om een vragenlijst in te vullen
geconcessioneerde wegen.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Gemeente te
Readtsjerk om voor eigen rekening te mogen plaatsen op de berm van de
weg Aldtsjerk – Rinsumageast vlak voor de zijweg naar Readtsjerk een
straatlantaarn.
Verzoek van het bestuur van Dorpsbelangen te Tytsjerk om meerdere
verlichting, de aandacht vestigende op het punt waar de weg naar Lytse
Geast begint en op Lytse Geast zelf.
Verzamelstaten betreffende stukken aanvragen om vergunning voor het
leggen van dammen, pompen, dempen van sloten en rooien van houtgewas.
Verzoek van A.W. BUNING te Eastermar om vergunning tot het leggen van
een pomp onder de kunstweg van Eastermar naar Wytfean naast
Oostermeer H nr. 733.
Verzoek van A.W. BUNING te Eastermar om vergunning tot het kappen van
houtgewas aan de kunstweg Eastermar naar Wytfean naast Oostermeer H
nr. 733.
Verzoek van D.R. VAN DER MEULEN te Suwâld om vergunning tot het
verplanten van een haag aan de weg en aan Hardegarijp D nr. 1097,
bewoond door Wopke S. ANDRINGA.
Verzoek van S.T. ZUIDERVELD te Gytsjerk om vergunning voor het
dempen van een sloot aan de straatweg en Giekerk C nr. 1984, het rooien
van stobben en het maken van een uitreed.
Verzoek van Jan D. VAN DER MEER te Gytsjerk om vergunning voor het
dempen van een sloot aan de straatweg en Giekerk C nr. 1985 en het rooien
van stobben.
Verzoek van S. BOERSMA, slager te Garyp om vergunning tot het maken
van een uitreed en een loophekje aan de straatweg en aan Bergum C nr.
1052.
Verzoek van Paulus BILSTRA te Aldtsjerk om vergunning voor het dempen
van een sloot aan de straatweg Aldtsjerk – Oentsjerk en ten behoeve van
Giekerk D nr. 777 (973) en tot het rooien van stobben.
Verzoek van A. HOEKEMA te Mûnein om vergunning tot het leggen van een
riolering met buizen onder de straatweg naast Giekerk D nr. 902.
Verzoek van Auke A. DE BOER te Oentsjerk om vergunning tot het
verleggen van een dam aan de straatweg naar Mûnein en naast Giekerk E
nr. 6 en het kappen van houtgewas.
Verzoek van Sijbren TERPSTRA te Gytsjerk om vergunning tot het plaatsen
van een hekje aan de weg en een overgang over de weg en ten behoeve
van Giekerk D nr. 861.
Verzoek van Pier GAASTRA te Aldtsjerk om vergunning voor het dempen
van een sloot aan de weg en ten behoeve van Giekerk D nr. 974 en het
rooien van stobben en het plaatsen van een hekje.
Verzoek van de Coöperatieve Elektrische Centrale “Bergum” te Burgum om
vergunning voor het leggen van rioolleidingen vanaf de fabriek naar de
vaart.
Verzoek van Meindert POSTMA, melkrijder te Tytsjerk om vergunning tot het
plaatsen van een hekje en het maken van een overgang ten behoeve van
Hardegarijp D nr. 1501.
Verzoek van Bauke VAN DER MEER te Gytsjerk om vergunning voor het
plaatsen van een hekje ten behoeve van Giekerk E nr. 1700.
Verzoek van Alle S. RIEDSTRA, veehouder te Garyp om vergunning tot het
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leggen van een dam aan de grindweg naar Wyns ten behoeve van Giekerk
A nr. 271.
Verzoek van wed. A. MELLEMA te Stiens om vergunning om een plank te
mogen leggen voor een voetpad over de berm van de weg ten behoeve van
Giekerk B nr. 343/345.
Verzoek van F.L. WIERSTRA te Gytsjerk om vergunning tot het leggen van
een overgang over de berm ten behoeve van Giekerk E nr. 2025.
Verzoek van Sjoerd ZUIDERVELD, koopman te Gytsjerk om vergunning tot
het maken van 2 draaibare hekken aan de weg ten behoeve van Giekerk C
nr. 1984.
Verzoek van Willem VAN ZUILEN, tuinman te Aldtsjerk om vergunning tot
het rooien van 14 stobben aan de weg ten behoeve van Giekerk D nr. 46
Verzoek van Reinder R. WIJMENGA te Garyp om vergunning tot het
plaatsen van een voetbrugje over de bermsloot, voor het rooien 13 stobben
en het leggen van een looppad in de berm ten behoeve van Bergum D nr.
486.
Verzoek van F.L. WIERSTRA, B.D. VAN DER MEER en S.M. KOOI te
Gytsjerk om vergunning tot het rooien van 9 stambomen.
Verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Jistrum om
vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot naast Oostermeer G nr.
1296, gelegen aan de straat en zandweg te Jistrum. Met tekening.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Gytsjerk om vergunning tot het rooien van enige stamelzen ten behoeve van
het nieuw te bouwen catechisatiegebouw.
Verzoek van Dirk G. REITSMA, landbouwer te Eastermar om vergunning tot
het rooien van een stuk haag, het rooien van 4 bomen en het leggen van
een dam ten behoeve van Oostermeer A nr. 185.
Verzoek van Tjipke J. VAN DER MEULEN, timmerman te Aldtsjerk om
vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot aan de straatweg ten
behoeve van Giekerk D nr. 825.
Verzoek van K.R. ALGRA, landbouwer te Garyp om vergunning tot het
dempen van een sloot tussen de straatweg en Bergum C nr. 10 en het
plaatsen van een heg.
Verzoek van Oege W. HOEKSTRA, landbouwer te Garyp om vergunning tot
het leggen van een dam in de sloot tussen de straatweg en Bergum D nr.
812 en het rooien van het boomgewas.
Schrijven van het bestuur van de Centrale te Burgum inhoudende
inlichtingen over de rendabelheid van de te bouwen Coöperatieve
Elektrische Centrale “Bergum” te Burgum.
Verzoek van Anne HOEKEMA, timmerman, Hendrik A. BOSGRA en Tiete
O. BOSGRA, boomkwekers te Burgum om plaatsing van straatlantaarns van
de Kloosterlaan tot en met de Burgumer Nieuwstad. Zie ook nr. 27 van
1910.
Schrijven inhoudende voorwaarden van aanbesteding van
Waalstraatklinkers, grind in 1911. Lijst van inschrijvingen voor levering van
Waalstraatklinkers enz. Gegund aan erven Joseph TERWINDT,
steenfabrikant te Arnhem en aan Gerrit SMELIK te Harlingen.
Afschrift rekening weg Burgum – Heerenveen.
“Begrooting van kosten, zoo inkomsten als uitgaven van de kunstweg over
Bergum enz. naar Heerenveen, dienst 1912”.
Lijst van inschrijvingen op de straatverlichting.
Schrijven en verzoek van K.S. MIEDEMA en de kerkvoogden van de
Nederlands Hervormde Gemeente te Aldtsjerk over een misverstand over
een straatlantaarn bij de oude school die geregeld moet branden. Brief
31/50B&W 1912.
Verzamelstaat van stukken betreffende de Zomerweg, Hústerheide –
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Hurdegaryp met zijtak Langelaan. Zie ook de stukken bij 1903 t/m 1910
Verzoek van L. KINGMA (commissie van beheer) te Burgum om antwoord
op het verzoek in 1910 ingediend. Zie nr. 7 van 1910.
Verzoek van L. KINGMA (commissie van beheer) te Burgum zich
verklarende tegen het oprichten van een waterschap.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om aan T.M.T. VAN WELDEREN Baron RENGERS te Oentsjerk vergunning
tot wederopzegging te verlenen tot het berijden met een motorrijtuig van de
wegen op de wegen Swarteweisein – station Tytsjerk en Mûnein –
Oentsjerk.
Verzoek van “Plaatselijk Belang” te Feanwâldsterwâl om plaatsing van 3
straatlantaarns, 2 aan de Oude streek en 1 bij de woning van L.T. VAN DER
VEEN.
Verzamelstaat van stukken betreffende straatverlichting.
Verzoek van “Dorpsbelang” te Sumar om plaatsing van een straatlantaarn in
de hoek van de “Molenbuurt” en het “Schuinpad” te Sumar (voor Boele DE
HAAN). Verzoek wordt niet ingewilligd.
Verzoek van “Dorpsbelangen” te Burgum om plaatsing van 3 à 4
straatlantaarns te Bergumerheide (Noardburgum).
Verzamelstaten van stukken betreffende aanvragen om vergunning tot
damleggen, sloot dempen en rooien van stobben, houtgewas.
Verzoek van Folkert VAN DER WOUDE, brievenbesteller te Burgum om
vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot aan de straatweg in het
west en het maken van 2 hekken ten behoeve van Bergum B nr. 2068.
Verzoek van Harm P. BOSMA te Garyp om vergunning tot het dempen van
een gedeelte sloot langs de straatweg en het rooien van 2 stobben ten
behoeve van Bergum C nr. 306.
Verzoek van Roel PRAAMSTRA te Jistrum om vergunning voor het leggen
van een dam tussen de straatweg en/ten behoeve van Oostermeer C nr.
586 (G nr. 1294).
Verzoek van Feike A. TAMSMA te Burgum om vergunning tot het dempen
van een gedeelte sloot en het maken van 2 hekken ten behoeve van
Bergum B nr. 2068.
Verzoek van J.J. HANEWALD en S.M. HAARSMA te Sumar om vergunning
tot het dempen van een gedeelte van de sloot, Zijl, in de buurt te Sumar en
tot het leggen van buizen in dat gedeelte tussen Oostermeer E nr. 220 en
1067, 1068. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van A.D. ATSMA te Jistrum om vergunning tot het leggen van een
dam, tot het dempen van een gedeelte sloot en het plaatsen van een haag
achter het huis bewoond door Alle S. VAN DER MEULEN, Oostermeer G nr.
1164 en de oude zandweg.
Verzoek van J. BOSGRA, boomkweker te Burgum om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot naast Hardegarijp F nr. 936 – 939 te Lytse
Geast en het rooien van stobben.
Verzoek van H. SMIDS te Hurdegaryp namens Jkvr. E.S. VAN PANHUIJS te
Hilversum om vergunning tot het leggen van een dam in de sloot aan de
sintelweg naar Sigerswâld en ten behoeve van Bergum C nr. 642.
Verzoek van Jan K. VLIEGER, koemelker te Ryptsjerk om vergunning tot het
leggen van 2 naast elkaar liggende barten over de sloot naast Hardegarijp A
nr. 2676 en de straatweg (de Singel) naar Ryptsjerk met een in- en uitreed.
Verzoek van Harke D. SCHEFFER, veehouder te Ryptsjerk om vergunning
tot het dempen van een gedeelte sloot aan de straatweg en het rooien van
struikgewas ten behoeve van Hardegarijp G nr. 1112.
Verzoek van Sije B. SIKMA, timmerman te Oentsjerk om vergunning tot het

373

3/13

mei 1912

3/14

20 mei 1912

3/15

28 mei 1912

3/16

17 juni 1912

3/17

11 juli 1912

3/18

26 augustus 1912

3/19

oktober 1912

3/20

8 oktober 1912

3/21

25 oktober 1912

3/22

12 november 1912

3/23

20 november 1912

3/24

6 december 1912

3/25

11 december 1912

4

1912

4/1

15 januari 1912

4/2

9 maart 1912

5

1912

5/1

januari 1912

5/2

8 juli 1912

plaatsen van een hekje in de heg tussen de straatweg en Giekerk D nr. 765.
Verzoek van Jan R. KLOOSTERMAN, veehouder te Garyp om vergunning
tot het dempen van een gedeelte sloot naast de openbare weg en Bergum C
nr. 1668.
Verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Jistrum om
vergunning tot het leggen van een dan vanaf de openbare weg tot de nieuw
gebouwde pastorie, Oostermeer G nr. 1296.
Verzoek van wed. Rijpkje S. EGBRINK-HOEKSTRA te Garyp om
vergunning tot het leggen van een loopbrugje, het leggen van een straatje
en het rooien van struikgewas aan de straatweg ten behoeve van Bergum C
nr. 1769.
Verzoek van Sijbren TERPSTRA, huisschilder te Gytsjerk om vergunning tot
het maken van een draaibaar hek in de heg naast Giekerk C nr. 841 en de
openbare weg.
Verzoek van Dirk G. REITSMA te Eastermar om vergunning tot het rooien
van een gedeelte heg naast Oostermeer A nr. 185 en de straatweg, het op
die plaats graven van een gracht, het plaatsen van een in- en uitreed, het
rooien van stobben op de zuidelijke berm vanaf de Christelijke school langs
de straatweg Surhuisterveen – Rottevalle.
Verzoek van Oege W. HOEKSTRA, landbouwer te Garyp om vergunning tot
het rooien van stameiken staande op de westelijke berm van de straatweg
naast Bergum D nr. 930.
Verzoek van K. ALGRA, landbouwer te Garyp om vergunning tot het
aanbrengen van een hekje in de afscheiding naast zijn erf, Bergum C nr. 10.
Verzoek van T.O. BOSGRA, boomkweker te Burgum om vergunning tot het
leggen van een dam in de sloot naast Bergum B nr. 2359 en de straatweg te
Burgumer Nieuwstad.
Verzoek van D.R. SOLDAAT te Ryptsjerk om vergunning tot het maken van
een uitrit over de berm van de straatweg tot Hardegarijp A nr. 2672 te
Ryptsjerk.
Verzoek van S.B. VENINGA te Lytse Geast om vergunning tot het dempen
van een gedeelte sloot, het rooien van stobben en houtgewas naast het
gedempte gedeelte en de bestaande uitrit te verplaatsen ten behoeve van
Giekerk E nr. 1635.
Verzoek van de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Ryptsjerk om vergunning tot het rooien van 3 zware iepen voor de nieuw
gebouwde huizen van de instelling.
Verzoek van Tabee J. ANTONIDES te Gytsjerk om vergunning tot het
dempen van een sloot ten behoeve van Giekerk C nr. 1988.
Verzoek van B.J. BOONSTRA, slager te Suwâld om vergunning tot het
maken van een in- en uitreed, een voetpad en het rooien van stobben ten
behoeve van Hardegarijp D 985 ( nieuw nr. 1595).
Verzamelstaat van stukken betreffende de verharding zandweg (vanaf
Sminiastate) onder Aldtsjerk tot in Dantumadiel.
Verzoek van G.D. DE VRIES c.s. te Aldtsjerk om de verharding van de
zandweg. Verzoek wordt afgewezen
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende de begroting
van de verharding. Met tekening.
Verzamelstaat van stukken betreffende het dempen van een sloot en
bestrating van een straat te Earnewâld.
Verzoek van “Dorpsbelangen” te Earnewâld om een stuk sloot, Bergum E nr.
424 te dempen van het dorp naar It Wiid tot de stenen dam van nr. 549 en
het bestraten van een stuk straat, Bergum E nr. 413 tot de hoek van
“Allewal” nr. 563. Met verzoek om de oude straatstenen gratis te ontvangen.
Met bezwaar van T. WESTER. Brief 31/111B&W.
Verzoek van “Dorpsbelangen” te Earnewâld om terug te komen op het
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raadsbesluit van 8 februari en alsnog tot demping van de sloot over te gaan.
Verzoek wordt afgewezen.
Verzamelstaat van stukken betreffende verharding van de zandweg
(Zevenhuisterweg) van de Rijksstraatweg te Bergumerheide (Noardburgum)
naar De Zwette.
Verzoek van G.S. HOVINGA te Bergumerheide (Noardburgum) om
verharding van de zandweg onder overlegging van lijst van bijdragen tot f
1449.25 en verklaring van afstand eigendomsrecht.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende de begroting
van de verharding.
Schrijven van de regenten van de stichting “Op Toutenburg” inhoudende
antwoord op schrijven van B&W inhoudende afwijzing op verzoek om
verharding van de Zevenhuisterweg. Brief 31/218B&W, 31/260B&W.
“Rapport van de verbeteringen aan kanalen, vaarwaters, waterleidingen,
wegen, bruggen en andere waterstaatswerken, vanwege de gemeente
uitgevoerd in 1911.
Verzoek van H. POSTHUMUS, notaris te Gytsjerk om een eventuele
verbreding van de Patroonsbrug in de Westerdijk te Ryptsjerk. Brief
31/110B&W.
Schrijven inhoudende voorwaarden van aanbesteding van
Waalstraatklinkers en grind. Lijst van inschrijvingen voor levering van
Waalstraatklinkers enz. Gegund aan erven Joseph TERWINDT,
steenfabrikant te Arnhem en aan Jacob S. TUININGA te Rinsumageast.
Verzoek van wed. R.L. VAN DER KOOI te Ryptsjerk over het bouwen van
een hooikap door Ate VAN DER VEEN.
“Rekening weg Burgum – Heerenveen 1911.
Verzamelstaat van stukken betreffende de oude Hooiweg van
Geastmabuorren naar Suwâld.
Verzoek van het waterschap “De Oude Hooiweg” om naast de barten over
de Bartefeart ook een draai aan te brengen. Brief 31/302B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies.
Schrijven van het waterschap “De Oude Hooiweg” over gewoon- en
buitengewoon onderhoud. Brief 31/326B&W.
Schrijven van het waterschap “De Oude Hooiweg” over de afwijzende
beschikking bij raadsbesluit van 22 augustus. Brief 31/402B&W.
“Begrooting van kosten, zoo inkomsten als uitgaven van de kunstweg over
Bergum enz. naar Heerenveen, dienst 1913”.
Lijst van inschrijvingen op de straatverlichting in de gemeente gedurende het
winterseizoen 1912/1913.
Verzoek van de staatsspoorwegen om vergunning voor het opbreken en
herleggen van een gedeelte van de toegangsweg naar het station te
Hurdegaryp en beheer en onderhoud van de gemeente. Met blauwdruk.
Vergunning wordt verleend.
Verzoek van R. VAN DER WOUDE c.s. te Aldtsjerk om de straatlantaarn,
die bij het oude schoolhuis tegenover de kerk stond, in bruikleen te plaatsen
op de zogenaamde “Cuperushoek”. Antwoord op het stuk.
Verzoek van A.W. BUNING c.s. te Eastermar om plaatsing van een
straatlantaarn bij de plaats van A.W. BUNING tegenover de zogenaamde
“Nieuweweg”.
Verzoek van de commissie van belanghebbenden van de weg Burgum –
Heerenveen om medewerking van de gewijzigde tolheffing. Brief
31/468B&W, 31/507B&W en 31/520B&W.
Verzoek van J. BERGEMA c.s. te Ryptsjerk om plaatsing van een
straatlantaarn in de nabijheid van de zogenaamde “Kerkereed”
(Tsjerkelânsreed). Verzoek wordt niet ingewilligd.
Verzoek van “Dorpsbelangen” te Tytsjerk om plaatsing van een
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straatlantaarn bij de zogenaamde “Oude Singel” bij het huis van Petrus
VELLINGA en reiniging van vervuilde sloten en putten. Brief 31/35B&W
1913.
Verzoek van “Dorpsbelangen” te Tytsjerk om bevorderlijk te zijn aan de
demping van een ondiep gat voor het huis van J. KROL bij de smederij. Brief
31/35B&W 1913.
Verzoek van de Nederlandse Tramwegmaatschappij te Heerenveen om
tijdelijk te rijden met stoom op baanvak Burgum – Quatrebras en
verwisselen van de bogen. Brief 31/501B&W, 31/520B&W.
Schrijven van Sake POSTMA te Burgum over een gevaarlijke boom
tegenover zijn huis in het west van Burgum. Antwoord staat op het stuk.
Staten van branduren van de straatlantaarns.
Verzoek van de Begrafenisvereniging te Eastermar om aansluiting van het
zogenaamde “Kerkhofspad” aan de straatweg Eastermar – Jistrum.
Verzamelstaten van stukken betreffende aanvragen om vergunning tot
damlegging, sloot dempen en rooien van houtgewas.
Verzoek van Rinze KOOISTRA, veehouder te Burgum om vergunning tot het
leggen van een dan naast Bergum B nr. 132 en de Zomerweg en het rooien
van stobben.
Verzoek van Jan S. DE WAL, koemelker te Burgum (aan de Kloosterlaan)
om vergunning tot het dempen van de sloot naast Bergum B nr. 2235 en de
weg.
Verzoek van Pieter R. HELLINGA, rustend landbouwer te Readtsjerk om
vergunning tot het inkorten van wilgen voor zijn woning, Birdaard B nr. 198
aan de straatweg Aldtsjerk – Steenendam.
Verzoek van IJbel J. HAANSTRA, arbeider te Burgum (aan de Kloosterlaan)
om vergunning tot het dempen van de sloot naast Bergum B nr. 2236 en de
weg.
Verzoek van Roelof VAN DER BRUG, landbouwer te Eastermar om
vergunning tot het maken van een inrijdam, met hekje als voetpad en het
rooien van 4 stobben ten behoeve van Oostermeer A nr. 297 en aan de
Zwarteweg.
Verzoek van Petrus VAN BINNENDIJK, predikant te Sauwert om vergunning
tot het slechten van een gedeelte waldijk, het maken van een wijde sloot en
het rooien van houtgewas staande op de noordelijke berm van de straatweg
naast Oostermeer A nr. 536.
Verzoek van J. HERDER, winkelier te Mûnein om vergunning tot het
plaatsen van 2 draaibare hekken op de scheiding van Giekerk D nr. 926 en
de openbare weg en het maken van een looppad.
Verzoek van Jan ALGRA te Garyp om vergunning tot het leggen van een
dam voor Bergum A nr. 66 ten zuiden van de straatweg en Noordermeer en
tot het rooien van stobben.
Verzoek van Romke HOOGSTINS, landbouwer te Blessum om vergunning
tot het dempen van de sloot naast Bergum C nr. 532 en de openbare weg
Garyp – Sigerswâld, het plaatsen van een inrijhek en een hekje op de
bestaande dam en een afscheiding op de gedempte sloot.
Verzoek van J.S. VEENSTRA, architect te Burgum om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot, het maken van een uitreed en het plaatsen
van een hekje ten behoeve van Bergum B nr. 2398.
Verzoek van G.D. HOEKSTRA, schilder te Burgum om vergunning tot het
dempen van een gedeelte sloot, het maken van een uitreed en het plaatsen
van een hekje ten behoeve van Bergum B nr. 2398.
Verzoek van P.J. MEINDERTSMA te Hallum om vergunning tot het leggen
van een loopbrugje over de sloot naast Hallum D nr. 428 te Tergracht
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grenzend aan de grindweg Burdaard – Wyns.
Verzoek van A.W. VEENSTRA te Eastermar om vergunning tot het maken
van een in- en uitreed en een hekje naast Oostermeer A nr. 710 en de
straatweg Eastermar – Jistrum en het rooien van een iep.
Verzoek van Albert W. SIBMA, veehouder en koopman te Suwâld om
vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot, het maken van een
afscheiding en het rooien van wilgen ten behoeve van Hardegarijp D nr. 974.
Verzoek van de kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Jistrum om vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot en het rooien
van 2 iepen ten behoeve van Oostermeer G nr. 458.
Verzoek van G.B. VENINGA te Gytsjerk om vergunning tot het verplaatsen
van zijn in- en uitreed en het dempen van een gedeelte sloot ten behoeve
van Giekerk E nr. 1052.
Verzoek van Albert M. DE BOER, landbouwer te Garyp om vergunning tot
het rooien van 48 stobben, het rooien van een stamboom en het leggen van
een voetbrugje over de sloot ten behoeve van Bergum D nr. 976.
Verzoek van P.B. OOSTHOUT, meester-smid te Eastermar om vergunning
tot het leggen van een dam naast Oostermeer A nr. 714 en de straatweg
Eastermar – Wytfean.
Verzoek van H.U. THODEN VAN VELZEN te Ryptsjerk om vergunning tot
het maken van een voetpad over de berm naar Hardegarijp A nr. 1966.
Verzoek van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te
Suwâld om vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot gelegen ten
noorden van het catechisatielokaal en tussen de openbare weg en
Hardegarijp D nr. 980.
Verzoek van Jan R. WIJMENGA te Garyp om vergunning tot het snoeien
van op haaghoogte van het hakhout naast het perceel Bergum D nr. 630 ten
behoeve van Bergum D nr. 632.
Verzoek van G.B. VENINGA te Gytsjerk om vergunning tot het dempen van
een gedeelte sloot en het rooien van 16 stobben ten behoeve van Giekerk E
nr. 1052.
Verzoek van D.G. DE VRIES te Gytsjerk om vergunning tot het dempen van
een gedeelte sloot en het rooien van 6 stobben ten behoeve van Giekerk E
nr. 863.
Verzoek van Geert HOEKSTRA c.s. te Gytsjerk om vergunning tot het
rooien van 6 bomen aan de noord- en zuidzijde van de weg ten westen van
de openbare lagere school aan straatweg naar het Kanterland
(Canterlandseweg).
Verzoek van Foppe G. DE VRIES te Burgum om vergunning tot het rooien
van 2 stobben en het maken van een uitreed ten behoeve van het perceel
Giekerk E nr. 863.
Verzamelstaat van stukken betreffende subsidie verharding van de
modderweg vanaf de straatweg te Ryptsjerk tot over het Nieuwland.
Verzoek van het bestuur van het waterschap “Het Nieuwland” om een
subsidie van f 1000 in de kosten van verharding van de weg van f 6000.
Brief 31/210B&W.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies van de
verharding voor af en in aansluiting van de straatweg bij de Breedijk tot
Hardegarijp A nr. 120. Met tekening.
Schrijven van het waterschap “Het Nieuwland” aannemende de subsidie
verleend bij raadsbesluit van 3 juli en de daarbij gestelde voorwaarden.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies dat het
toegezegde subsidie f 750 kan worden betaald.
Verzoek van de Nederlandse Tramwegmaatschappij te Heerenveen om
vergunning voor het tijdelijk leggen van een spoorwissel tegenover het
Indisch museum. Met blauwdruk. Brief 31/36B&W.
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Verzamelstaat van stukken betreffende de verharding van de
Zevenhuisterweg.
Verzoek van G.S. HOVINGA c.s. te Bergumerheide (Noardburgum) om
verharding van de Zevenhuisterweg; aanbieding van een bijdrage van f
1511.25 en een verklaring van afstand van eigendomsrechten. Verzoek aan
de raad is om het verzoek voorwaardelijk in te willigen. Brief 31/163B&W.
Schrijven van G.S. HOVINGA, namens de commissie van
belanghebbenden, te Bergumerheide (Noardburgum) dat de commissie het
raadsbesluit van 26 april aanneemt.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting, plan
en tekening.
Schrijven van Gedeputeerde Staten dat de begroting te laag is en moet
worden verhoogd van f 8985.75 naar f 9350.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende besluit
om een provinciale subsidie te verlenen van 15% van de kosten van de
aanleg naar een maximum van f 9350.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende bestek en
voorwaarden aanbesteding van de weg.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA n.a.v. schrijven van de
hoofdingenieur van de provinciale waterstaat wegens een paar opmerkingen
in het bestek.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het bestek.
Lijst van inschrijvingen op de aanbesteding van de Zevenhuisterweg. Het
wordt gegund aan Geert W. BOLTJE te Heerenveen.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende schrijven
over de goedkeuring van de aanbesteding.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van de aanbesteding.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het werk behoudens voorziening van een paar gebreken.
Uitreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
goedkeuring van het werk.
Verzamelstaat van stukken betreffende de Zomerweg, Hústerheide –
Hurdegaryp. Zie ook stukken bij 1903 t/m 1911.
Verzoek van de commissie van belanghebbenden om wijziging van het
raadsbesluit van 23 januari. Brief 31/38B&W, 31/338B&W.
Schrijven van de commissie van belanghebbenden inhoudende aanneming
van het raadsbesluit van 2 september.
Verzoek van de voorzitter van waterschap “De Zomerweg” om verlenging
van de termijn van voltooiing en deze te bepalen op 1 januari 1916. Verzoek
wordt toegestaan.
Verzoek van de Nederlandse Tramwegmaatschappij te Heerenveen om
vergunning tot het verbreden van de berm van de weg Quatrebras –
Feanwâlden te Quatrebras en het dempen van een gedeelte sloot tussen de
weg en Bergum A nr. 1726. Met blauwdruk. Brief 31/72B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende voorwaarden van aanbesteding
Waalstraatklinkers en grind.
Schrijven inhoudende voorwaarden van aanbesteding van levering van
Waalstraatklinkers, grind, Quenast/basaltslag voor de wegen van de
gemeente.
Lijst van inschrijvingen op de levering van 26000 Waalstraatklinkers en
grind.
Schrijven van H. STERK te Drachten inhoudende verzoek gunning levering
Waalstraatklinkers, schrijven van J.J. TOUWEN te Leeuwarden inhoudende
verzoek gunning levering grind. Het wordt ze allebei gegund.
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15 april 1913
19 maart 1913

20

april 1913

21

1913, 1914

21/1

6 mei 1913

21/1A

1913

21/2

5 juni 1913

21/3

20 juni 1913

21/4

9 juli 1913

21/5

2 augustus 1913

21/6

11 augustus 1913

21/7

18 augustus 1913

21/8

28 augustus 1913

21/10

24 juli 1913

21/12,
21/13

11, 13 oktober 1913

21/16

30 maart 1914

21/17
21/18

1914
1914

21/19

10 juni 1914

21/20

16 juni 1914

21/21

18 juli 1914

Verzamelstaat van stukken betreffende aanleg van een voetpad vanaf Lytse
Geast naar de Louwsmeer.
Verzoek van L.K. WALLINGA c.s. te Tytsjerk om een voetpad vanaf Lytse
Geast naar de Louwsmeer. Met tekening. Brief 31/166B&W.
Staat van branduren van de straatlantaarns te Hurdegaryp.
Verzoek van Sake POSTMA te Burgum om vergunning tot het rooien van
een boom voor zijn woning. De boom wordt bij de houtverkoping verkocht en
gerooid.
Verzoek van S.P. HOEKSTRA c.s. te Sumar om het onderhoud van een op
kosten verharden van een weg op de scheiding Tytsjerksteradiel en
Smallingerland aan de gemeenten over te dragen. Met tekening. Brief
31/244B&W, 31/335B&W.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verharding van de zandweg
(langs de boerderij van G.D. DE VRIES) tussen de straatweg Oentsjerk –
Aldtsjerk en de grindweg Readtsjerk.
Verzoek van G.D. DE VRIES c.s. te Aldtsjerk en Readtsjerk om in een
straatweg te veranderen van de zandweg tussen de straatweg Oentsjerk –
Aldtsjerk en de grindweg Readtsjerk. Brief 31/260B&W.
Lijst van inschrijvingen inhoudende aanbieding van de weg en het kaphout
en een bijdrage van f 2100.
Schrijven van B&W van Dantumadiel inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over een gezamenlijke regeling voor de aanleg van de straatweg. Brief
31/197B&W.
Schrijven van B&W van Dantumadiel inhoudende antwoord op schrijven van
B&W dat de raad heeft besloten tot medewerking voor de aanleg van de
straatweg. Brief 31/197B&W, 31/277B&W.
Schrijven van G.D. DE VRIES te Aldtsjerk als antwoord op schrijven van
B&W aannemende het beschikbaar stellen van gratis zand. Brief
31/243B&W.
Schrijven van G.D. DE VRIES c.s. te Aldtsjerk inhoudende aanneming van
de raadsvoorwaarden van 24 juli. Brief 31/311B&W.
Schrijven van B&W van Dantumadiel over de aanvraag om machtiging tot
gemeenschappelijk regeling. Brief 277B&W, 31/298B&W.
Schrijven van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende begroting en
plan. Met tekening.
Uittreksel uit besluitenboek van Gedeputeerde Staten inhoudende
machtiging tot een gemeenschappelijke regeling en aanhouding de
beslissing over de overname van de weg.
Schrijven van de raad inhoudende een goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten raadsbesluit.
Schrijven van de raden van Tytsjerksteradiel en Dantumadiel inhoudende
regeling over de aanleg, onderhoud en beheer van de straatweg op de
zandweg tussen de straatweg Oentsjerk – Aldtsjerk en de grindweg
Readtsjerk. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 6 november.
Verzoek van D.H. MEIJER te Readtsjerk, namens de commissie belast met
de inzameling van geld, om een spoedige uitvoering van het werk.
Schrijven inhoudende bestek en voorwaarden. Met tekening.
Lijst van inschrijvingen op de aanleg van de straatweg. Het wordt gegund
aan Sipke T. POSTMA te Gytsjerk.
Verzoek van Sipke T. POSTMA te Gytsjerk om verlenging van de termijn
voor de uitvoering van het werk van 3 maanden.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies over het
verzoek van Sipke T. POSTMA te Gytsjerk. Het verzoek wordt ingewilligd.
Schrijven van B&W van Dantumadiel inhoudende antwoord op schrijven van
B&W over verlenging van de termijn van uitvoering van het werk. Brief
31/332B&W 1914.

379

21/22

10 september 1914

23

mei 1913

23A

juni 1913

24

13 juni 1913

25
27

1913
24 juni 1913

28

21 juli 1913

29

7 augustus 1913

30
32

1913
1913

36

1913, 1914, 1915

36/1

7 oktober 1913

36/2
36/3,
36/4,
36/5
36/6

21 november 1913
7 december 1914

39

december 1913

41

11 november 1913

42

1913

42/1

november 1913

42/2
44

18 december 1913
23 december 1913

45

1913

1

1914
1914

november 1915

Schrijven van J. HELDER te Oostrum aan Sipke POSTMA te Gytsjerk over
de levering van steen.
Verzoek van “Dorpsbelang” te Garyp om verbetering van het voetpad langs
de openbare lagere school en langs de hervormde kerk naar de straatweg.
Brief 31/209B&W.
Schrijven van het bestuur van de Coöperatieve Elektrische Centrale
“Bergum” te Burgum inhoudende antwoordt op schrijven van B&W over de
verlenging van het contract betreffende de straatverlichting te Burgum. Brief
31/198B&W, 31/256B&W.
Verzoek van het bestuur van “Dorpsbelang” te Earnewâld om de sintelweg
te verhogen en de onbestrate wegen in het dorp te bestraten, de laatste voor
zover niet particulier eigendom. Brief 31/268B&W.
“Toltarief kunstweg Bergum – Heerenveen”.
Verzoek van K.L. DE VRIES, hoofd van de Openbare Lagere School te
Sumar om een verhard pad naar de school.
Verzoek van het bestuur van waterschap “De Zanjesreed”te Oentsjerk om
een subsidie in de kosten van verharding van de modderweg de Sanjesreed
vanaf de straatweg te Oentsjerk naar De Kamp. Brief 31/336B&W.
“Begrooting van kosten, zoo inkomsten als uitgaven van de kunstweg over
Bergum enz. naar Heerenveen, dienst 1914”.
Staat van branduren van de straatlantaarns te Hurdegaryp.
Lijst van inschrijvingen op de straatverlichting in de gemeente gedurende het
winterseizoen 1913/1914.
Verzamelstaat van stukken betreffende een straatweg op de zandweg
Gytsjerk vanaf F. LIEZENGA langs de achterweg en door Flokherne
aansluitende aan de straatweg bij de vlasfabriek te Mûnein.
Verzoek van de commissie benoemd door inwoners van Gytsjerk en
Oentsjerk om een straatweg op de zandweg Gytsjerk vanaf F. LIEZENGA
langs de achterweg en door Flokherne aansluitende aan de straatweg bij de
vlasfabriek te Mûnein, aanbiedende kosteloze overdracht van de weg en f
4200.
Rapport van de gemeentearchitect over het verzoek van de commissie.
Schrijven van de commissie benoemd door de inwoners van Gytsjerk en
Oentsjerk om een uitstel over al of niet aanneming van het raadsbesluit van
27 juni 1914. Brief 31/344B&W 1914.
Schrijven van de commissie benoemd door inwoners van Gytsjerk en
Oentsjerk inhoudende aanbieding van de weg en f 5700.
Schrijven inhoudende voorschriften ter bevordering van de veiligheid van het
spoorwegverkeer op het baanvak Sumar – Feanwâlden van de Nederlandse
Tramwegmaatschappij.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over riolering in het west
van Burgum. Met tekening op het stuk.
Verzamelstaat van stukken betreffende de verharding van de weg Garyp –
Sumarreheide naar de weg Drachten.
Verzoek van de commissie van belanghebbenden om verharding van de
weg aansluitende aan de weg Garyp tramweg verder over Sumarreheide
naar de kunstweg Drachten. Met blauwdruk.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA inhoudende advies.
Verzoek van de Bouwvereniging Dantumadiel om vergunning tot het
dempen van een sloot en het rooien van bomen aan De Zwette ten behoeve
van Veenwouden F nr. 913. Vergunning wordt verleend.
Staat van aansteken en blussen van de straatverlichting te Hurdegaryp
gedurende de eerste 4 maanden van 1914.
Verzamelstaten van stukken betreffende aanvragen om vergunning tot het
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1/1

24 januari 1914

1/2

29 januari 1914

1/3

4 februari 1914

1/4

7 februari 1914

1/5

9 februari 1914

1/6

23 februari 1914

1/8

1 april 1914

1/9

mei 1914

1/10

1 mei 1914

1/11

6 mei 1914

1/12

12 mei 1914

1/13

19 mei 1914

1/15

19 mei 1914

1/16

12 juni 1914

1/17

25 juli 1914

1/18

13 oktober 1914

1/19

23 december 1914

3

1914

leggen van een dam, het dempen van een sloot en het rooien van
houtgewas.
Verzoek van B. NIJDAM te Eastermar om vergunning tot het leggen van een
dam in de sloot aan de straatweg Eastermar – Wytfean en Oostermeer A nr.
538, het schoonmaken van de bermwal en het rooien van stobben.
Vergunning wordt verleend.
Verzoek van L.K. DE JONG te Ryptsjerk om vergunning tot het dempen van
een sloot tussen Hardegarijp A nr. 421 en de straatweg Ryptsjerk – Gytsjerk
en het rooien van stobben.
Verzoek van Errit DE BROOT te Burgum namens Seije J. VAN HOUTEN te
Amsterdam om vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot naast
Bergum B nr. 775 en de straatweg in het west. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van J.R. WIJMENGA te Sumar om de boom van zijn buurman T.
MULDER in te korten.
Verzoek van wed. W.J. IESTRA te Jistrum om vergunning tot het maken van
een in/ uitreedhek en een hekje in de scheiding tussen Oostermeer G nr.
789 en de straatweg en het rooien van stobben. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van Gerk KOOI, veehouder te Suwâld om vergunning tot het maken
van een uitreed en een voetpad vanaf Hardegarijp D nr. 995 naar de
openbare weg.
Verzoek van Woningstichting “Hardegarijp e.o.” om vergunning tot het
maken van 3 dammen in de sloot naast Hardegarijp A nr. 1938 en de
straatweg te Ryptsjerk.
Verzoek van Nicolaas BERTRAM te Assen om vergunning tot het rooien van
een gedeelte kaphout op de berm van de weg naar Wytfean en het maken
van een voetpad ten behoeve van Oostermeer H nr. 161.
Verzoek van R.D. BERGSMA, melkcontroleur te Suwâld om vergunning tot
het rooien van houtgewas, het maken van een looppad met een hekje ten
behoeve van Hardegarijp D nr. 1600.
Verzoek van H.A. SIEBENGA te Boven Knijpe (De Knipe) om vergunning tot
het plaatsen van een loophekje op de grensscheiding van Oostermeer A nr.
726 en de straatweg.
Verzoek van Bouwvereniging “Bergum e.o.” te Burgum om vergunning tot
het dempen van de zuidelijke sloot van Bergum B nr. 729 naast de zandweg
Tussendijken.
Verzoek van Bouwvereniging “Bergum e.o.” te Burgum om vergunning tot
het leggen van 6 dammen in de scheidingssloot naast Bergum A nr. 1186 en
de Zevenhuisterweg te Bergumerheide (Noardburgum).
Verzoek van Bouwvereniging “Bergum e.o.” te Burgum om vergunning tot
het dempen van de scheidingssloot naast Bergum A nr. 1871 en de
armhuisweg en het egaliseren van een stuk van de weg.
Verzoek van K.S. VAN DER WAL te Skûlenboarch om vergunning tot het
opruimen van struikgewas langs de weg voor zijn woning, Oostermeer H nr.
700. Vergunning wordt verleend.
Verzoek van S.A. WIERSMA c.s. te Buitenpost om vergunning tot het
plaatsen van een in/uitreedhek en een loophekje in de afscheiding van
Oostermeer H nr. 709.
Verzoek van R.S. WESTRA te Gytsjerk om vergunning tot het dempen van
een gedeelte sloot naast Giekerk C nr. 1984 aan de Canterlandseweg en
het rooien van stobben.
Verzoek van R.T. ATSMA te Eastermar om vergunning tot het maken van
een in/uitreed, het rooien van een iep en het plaatsen van een hek en
planten van een haag ten behoeve van Oostermeer H nr. 548, genaamd De
Polle. Dit verzoek vervalt, in 1915 komt er een nieuw verzoek.
Verzamelstaat van stukken betreffende de voorwaarden en aanbesteding
van Waalstraatklinkers, grind en Quenast/basaltslag.
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1914

4

23 maart 1914

5
5/1

1914
30 maart 1914

5/2

8 juli 1914

12

2 juni 1914

14

1914

20

1914

22

1914

27

1914

30

12 oktober 1914

37

januari 1915

Lijst van inschrijvingen op de levering van Waalstraatklinkers, grind en
Quenast/basaltslag, Het wordt gegund aan erven Joseph TERWINDT te
Nijmegen, T. VAN DER NOORD en H. SNEIJER te Leeuwarden en aan H.
VLIEGER te Franeker.
Verzoek van het bestuur van waterschap “De Zanjesreed” te Oentsjerk om
een subsidie van f 250 ter tegemoetkoming van de kosten voor de aanleg
van de Sanjesreed.
Verzamelstaat van stukken betreffende de weg Burgum – Heerenveen.
Schrijven van B&W van Smallingerland over de opheffing van de commissie
van beheer en dat beheer over te brengen bij elke gemeente voor het
weggedeelte binnen hun grenzen. Brief 31/242B&W.
Schrijven van B&W van Smallingerland inhoudende antwoord op schrijven
van B&W. Brief 31/242B&W.
Verzoek van H. POSTHUMUS, notaris te Gytsjerk om teruggave van door
de commissie inzake elektriciteitsvoorziening gemaakte kosten.
Schrijven van het bestuur van “Dorpsbelang” te Earnewâld over plaatsing en
overname van straatlantaarns, bezwaar tegen besluit elektriciteitsbedrijf
door buitensluiten van Earnewâld en over de toegezegde steen.
Staat van aansteken en blussen van de straatverlichting te Hurdegaryp
gedurende het tweede halfjaar van 1914.
Lijst van inschrijvingen op de straatverlichting gedurende het winterseizoen
1914/1915.
Schrijven van het bestuur van “Dorpsbelang” te Earnewâld over de kosten
van de bestrating.
Rapport van de gemeentearchitect VEENSTRA over verplaatsing van een
straatlantaarn van de Burgumerdaam op het erf van J.O. BOSGRA naar
Noordermeer of het west. De straatlantaarn wordt verplaatst naar het
eindpunt van de kabel op de Nieuwstad. Brief 31/525B&W.
Verzoek van het bestuur van “Dorpsbelang” te Earnewâld om een
straatlantaarn langs het pad bij J.E. VEENSTRA en het herstellen van de
wallen van het haventje tussen de erven van wed. G. VAN KEIMPEMA en
R. TOERING.
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Bijlagen behorende bij de inkomende en uitgaande missives (brieven) van het college van
burgemeester en wethouders (B&W) en van de burgemeester (B) in de periode 1893-1914
Brief
B&W Datum brief
Omschrijving bijlage.
nr./ =
of B.
rubriek
/nr.=
Volgnr.
3

1893
B&W 4 januari 1893

4

B&W 4 januari 1893

5
7

B&W 4 januari 1893
B&W 4 januari 1893

8
9
11

B&W 4 januari 1893
B
11 januari 1893
B&W 4 januari 1893

14

B&W 5 januari 1893

28/67
4/96

B&W 18 februari 1893
B&W 28 februari 1893

17/104 B&W 14 maart 1893
29/124 B&W 29 maart 1893
13/145 B&W 14 april 1893
16/73 B
27 april 1893
31/155 B&W 24 april 1893

13/177 B&W 13 mei 1893
6/87

B

13 mei 1893

30/97

B

23 mei 1893

Staat van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1893,
eigenaren zijn H. AALFS, wed. J.C. KRAMER, K. GORTER en M.
BOTTEMA
Declaratie van de gemeente, ten laste van de staat der Nederlanden,
huurovereenkomst kantongerecht te Burgum.
Opgave van de afgekondigde verordeningen in 1912 in de gemeente.
Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1893.
De krankzinnigen zijn: Gosse F. ALGRA, Sijbren KALVERBOER, Jantje
M. LEERING te Burgum, Tjeerd S. VAN DER WAL te Eastermar, Hinne J.
NIEUWLAND, Piebe HOLWERDA te Ryptsjerk, Abraham S. HIEMSTRA
te Suwâld, Wijtze G. ZUIDEMA, Jan H. HOUWINK te Sumar, Jeltje G.
STEENDAM te Jistrum.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en lage venen 1892.
Afschrift van de presentielijst van het college van zetters.
Lijst van de op 31 december 1892 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn Harm KREMER te
Burgum, Frederik DE BOER te Hurdegaryp, Lambertus BOCHARDT te
Burgum, Sipko H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Antje HOGENDONK te
Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar en W.B.A. THODEN VAN
VELZEN te Ryptsjerk.
Staat van de scheepvaartbeweging in de gemeente gedurende 1892,
draaibrug over het Nieuwkanaal onder Garyp.
Staat van landverhuizingen naar Noord-Amerika of ander overzeese
gewesten, welke in de loop van 1892 hebben plaats gehad.
Staat van de verrichte vaccinaties in de gemeente over het jaar 1892.
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede aan de sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven slikgelden.
Staat van benoemingen en aftreding als burgemeester, wethouder,
raadslid, secretaris of ontvanger. Rijpke G. KOOISTRA te Garyp is
benoemd en afgetreden als raadslid in 1893.
Opgave van de op 1 januari 1893 bestaande stoombootdiensten.
Staat van ontvangsten en een staat van uitgaven.
Opgave van de zuivelfabriek te Oentsjerk wat betreft de toestand bij het
einde van het jaar 1892.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Declaratie van de gemeente wegens uitschotten voor een lokaal tot het
onderzoek van het lijk van Neeltje VAN DER MEULEN.
Lijst van personen, bij anderen inwonende, die vermoedelijk meer dan f
13000 vermogen hebben.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
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4/265

B&W

13/293 B&W
13/340 B&W
B&W
28/183 B
28/203 B
31/433 B&W

16/213 B

Hurdegaryp en één van Jitze E. COUPERUS, veldwachter te Hurdegaryp
voor de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van
de nationale militie en als geleider van de manschappen.
31 juli 1893
Tabel nr. 1 staat van ondersteunden, uitgaven en ontvangsten besturen
voor huiszittende armen, behorende tot de instellingen van weldadigheid.
Tabel nr. 5 staat van verpleegden, uitgaven en ontvangsten van
godshuizen, (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen),
behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 9 uitgaven en
ontvangsten besturen voor huiszittende armen, behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel betreffende het getal armen,
rechtstreeks door gemeentebesturen (zonder tussenkomst van
armbesturen) ondersteund, en te dier zake gedane uitgaven en
ontvangsten.
22 augustus 1893
Declaratie van Klaas D. DE VRIES te Jistrum ten laste van de gemeente
van de kosten voor de verbouw van de openbare lagere school te Sumar.
22 september 1893 Declaratie van Klaas D. DE VRIES te Jistrum ten laste van de gemeente
van de kosten voor de verbouw van de openbare lagere school te Sumar.
oktober 1893
Declaratie van Klaas D. DE VRIES te Jistrum ten laste de gemeente van
de kosten voor de verbouw van de openbare lagere school te Sumar.
26 oktober 1893
Stukken betreffende het onteigenen van de goederen van Klaas VAN
DER GLAS te Sumar i.v.m. difterie. (declaratie kosten).
8 december 1893
Stukken betreffende het onteigenen van de goederen van Jan K.
FEENSTRA te Garyp i.v.m. tyfus. (declaratie kosten).
18 december 1893 Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1892.
19 december 1893 Lijst van de oogst van 1893 waarop het oordeel hoe de oogst was van de
voornaamste cultuur en voedingsgewassen, vruchten en ooft.

26/2

1894
B&W 2 januari 1894

28/3

B&W 2 januari 1894

43/4

B&W 2 januari 1894

42/6
16/7
15/9

B&W 2 januari 1894
B&W 2 januari 1894
B&W 4 januari 1894

47/3

B

16/16
13/29

B&W 11 januari 1894
B&W 25 januari 1894

31/37

B&W 26 januari 1894

4 januari 1894

Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1894.
De krankzinnigen zijn: Gosse F. ALGRA, Sijbren KALVERBOER, Jantje
M. LEERING, Martzen VEENSTRA, Renske KERKENER, Gerrit BIL te
Burgum, Tjeerd S. VAN DER WAL te Eastermar, Hinne J. NIEUWLAND,
Piebe HOLWERDA te Ryptsjerk, Abraham S. HIEMSTRA te Suwâld,
Wijtze G. ZUIDEMA, Jan H. HOUWINK, Hendrik BONNEMA te Sumar,
Jeltje G. STEENDAM te Jistrum.
Lijst van de op 31 december 1892 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Harm KREMER te
Burgum, Frederik DE BOER te Hurdegaryp, Lambertus BOCHARDT te
Burgum, Sipko H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Antje HOOGENDONK te
Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en in de lage venen
gedurende 1893.
Opgave van de afgekondigde verordeningen in 1893.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1894.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 15 november 1892 tot 14 november 1893.
Afschrift van de presentielijst van het college van zetters in de gemeente
1893.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1893.
Declaratie van Klaas D. DE VRIES te Jistrum ten laste van de gemeente
van de kosten voor de verbouw van de openbare lagere school te Sumar.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
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15/41

B&W 27 januari 1894

24/42

B&W 30 januari 1894

28/51
4/61

B&W 3 februari 1894
B&W 15 februari 1894

6/72

B&W 26 februari 1894

28/54

B

27 februari 1894

6/63

B

19 maart 1894

29/102 B&W 19 maart 1894
28/69 B
20 maart 1894
28/69

B

20 maart 1894

28/85

B

31 maart 1894

28/85

B

31 maart 1894

30/82

B

4 april 1894

28/93

B

12 april 1894

28/93

B

12 april 1894

28/100 B

19 april 1894

28/105 B

30 april 1894

16/112 B
28/117 B

12 mei 1894
24 mei 1894

13/120 B&W 10 april 1894
31/143 B&W 30 april 1894

45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Declaraties van de gemeente wegens huur van het postkantoor te
Burgum over 15 november 1892 tot 31 december 1892 en over 1893.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1893 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Staat van de verrichte vaccinaties in de gemeente over het jaar 1893.
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede de aan sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven slikgelden.
Lijst van personen, welke in aanmerking worden gebracht als leden of
plaatsvervangende leden van de commissie van aanslag. De personen
zijn: Andries J. KRAMER, houthandel te Burgum, Jan B. WIJMENGA,
koopman te Garyp, Roelof A. DE JONG, timmerman te Oentsjerk en
Halbe P. PIJBES, olieslager te Burgum.
Stukken betreffende het onteigenen van de goederen van wed. Akke S.
BOSMA-BOONSTRA te Garyp i.v.m. tyfus. (declaratie kosten).
Lijst van vertrokken/ingekomen personen aangeslagen in de hoofdelijke
omslag over 1893/1894.
Opgave van de 1 januari 1894 bestaande stoombootdiensten.
Stukken betreffende het onteigenen van de goederen van Joost J.
WIERSMA te Jistrum i.v.m. tyfus. (declaratie kosten).
Stukken betreffende het onteigenen van de goederen van Mindert T.
SPOELSTRA te Hurdegaryp i.v.m. tyfus. (declaratie kosten).
Stukken betreffende het onteigenen van de goederen van Arend A. DE
BOER te Sumar i.v.m. tyfus. (declaratie kosten).
Stukken betreffende het onteigenen van de goederen van Doeke
ZIJLSTRA te Hurdegaryp i.v.m. tyfus. (declaratie kosten).
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester te
Hurdegaryp en één van Jitze E. COUPERUS, veldwachter te Hurdegaryp
voor de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van
de nationale militie en als geleider van de manschappen.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Baukje B. MEIJER te Garyp. Declaratie
van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Arend T. VAN DER IEST te Garyp.
Opgave van de tweede luitenants bij het vierdebataljon eerste en tweede
compagnie, rustende schutterij. De personen zijn: Tjeerd P. KLOPMA,
herbergier te Hurdegaryp, Ritske IJ. LIEZINGA, landbouwer te Gytsjerk
en Klaas K. DE VRIES, herbergier te Ryptsjerk (overleden op 12 maart
1894).
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan Oebele P.
WIELENGA te Tytsjerk en Oege D. BERGSMA te Suwâld voor de huid
van hun aan miltvuur gestorven en verbrand rund.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Marten J. VAN DER ZEE te Garyp.
Statistiek van de zuivelfabrieken in de gemeente.
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Mindert T. SPOELSTRA te
Hurdegaryp en van Kornelis P. PAULUSMA te Garyp.
Staat van ontvangsten en een staat van uitgaven.
Tabel van de opbrengst van de opbrengst van de schoolgelden, door de
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4/235

B&W 31 juli 1894

28/153 B

3 augustus 1894

47/265 B&W 29 augustus 1894

31/329 B&W 1 november 1894

28/202 B

12 november 1894

40/203 B

20 november 1894

28/216 B

12 december 1894

16/222 B

22 december 1894

28/11

1895
B&W 8 januari 1895

43/18

B&W 11 januari 1895

42/19

B&W 11 januari 1895

onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve van het
lager onderwijs. Staat van uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Lijst houdende opgaven betreffende het lager
onderwijs over het afgelopen jaar.
Tabel nr. 1: besturen voor huiszittende armen, behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 5: Godshuizen, (niet zijnde
ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen) behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 9: besturen voor huiszittende
armen, behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel betreffende
het getal armen, rechtstreeks door gemeentebesturen (zonder
tussenkomst van armbesturen) ondersteund, en te dier zake gedane
uitgaven en ontvangsten. Lijst van de instellingen van weldadigheid op 1
januari 1894.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. de verbranding van een aan miltvuur gestorven rund
en voor het ontsmetten van de stallen van Jan D. VAN DER MEULEN te
Suwâld.
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Lieuwe S. SEVENSTER te
Aldtsjerk, Ane R. SIPKEMA te Bergumerheide (Noardburgum), Rindert D.
VAN DER MEULEN te Suwâld, Kornelis J. SIKMA te Gytsjerk, Sake F.
ANTONIDES te Bergumerheide (Noardburgum) en Jelte B. VAN DER
MEER te Oentsjerk.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1893. Opgave ter
toelichting van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting,
verbouw of aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde
gemeenterekening over 1893.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Johannes R. HEDDEMA te Garyp
i.v.m. tyfus.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. de verbranding van een aan vlekziekte gestorven
varken van Jippe ZIJLSTRA te Burgum en voor het ontsmetten van
stallen van Auwert DE HOEK en Jisk GROENEWOUD te Eastermar i.v.m.
aan mond- en klauwzeer lijdende koeien.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Sake PAULUSMA te Hurdegaryp i.v.m.
tyfus.
Lijst van de oogst van 1894 waarop het oordeel hoe de oogst was van de
voornaamste cultuur en voedingsgewassen, vruchten en ooft.
Lijst van de op 31 december 1894 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Harm KREMER te
Burgum, Frederik DE BOER te Hurdegaryp, Lambertus BOCHARDT te
Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te Oentsjerk, Hendrik ANEMA te
Hurdegaryp, Antje HOGENDONK te Burgum en Geertruida TORRINGA
te Eastermar.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en in de lage venen
gedurende 1894.
Opgave van de afgekondigde verordeningen in 1894.

386

16/20
16/21
15/22

B&W 11 januari 1895
B&W 11 januari 1895
B&W 11 januari 1895

24/24

B&W 11 januari 1895

46/16

B&W 18 januari 1895

26/42

B&W 23 januari 1895

31/43

B&W 24 januari 1895

40/20

B

31 januari 1895

47/24

B

6 februari 1895

28/63
4/89
29/123
30/53

B&W
B&W
B&W
B

16 februari 1895
28 februari 1895
30 maart 1895
3 april 1895

13/135 B&W 11 april 1895
31/143 B&W 17 april 1895

28/60

B

25 april 1895

16/63 B
30 april 1895
13/161 B&W 8 mei 1895

Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1895.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1894.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1894.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1894 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1895.
De personen zijn: Loukje J. VAN DER WIELEN, Sjoukje S. HOEKSMA,
Sijbren F. KALVERBOER, Gerrit W. BIL, Klaaske T. VAN DER WERF,
Gosse F. ALGRA, Anne VLASMAN te Burgum, Willem W. DE VRIES, Jan
J. TADEMA te Oentsjerk, Tjeerd S. VAN DER WAL te Eastermar, Bauke
H. VAN DER MEULEN te Gytsjerk, Wijtske R. VEENSTRA, Elisabeth R.
VEENSTRA, Hinne J. NIEUWLAND te Ryptsjerk, Abraham S. HIEMSTRA
te Suwâld, Hendrik BONNEMA, Sijtske H. PEBESMA, Trijntje A.
BLOEMHOF, Jan H. HOUWINK, Rein J. TEUNISSEN te Sumar.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. het begraven van een aan mond- en klauwzeer
gestorven rund van Wijbren BOONSTRA te Wyns, voor het ontsmetten
van een varkenshok van Jan B. ALGRA te Sumar, ontsmetten van de
stallen van Douwe S. BERGSMA te Tytsjerk, Douwe REITSMA te
Hurdegaryp, Jan D. VAN DER KLOET te Burgum, Keimpe VAN DER
KOOI ( en begraven van een kalf lijdende aan mond- en klauwzeer) en
Romke SIKMA te Oentsjerk, het verbranden en begraven van een aan
vlekziekte gestorven varken van Dirk G. REITSMA te Eastermar, Jan B.
ALGRA te Sumar.
Afschrift van de presentielijst van het college van zetters in de gemeente
1894.
Staat van de verrichte vaccinaties in de gemeente over het jaar 1894.
Verslag aangaande de algemene burgerlijke armbesturen over 1894.
Opgave van de op 1 januari 1895 bestaande stoombootdiensten.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester te
Hurdegaryp en één van Johannes ZIGTEMA, veldwachter te Burgum voor
de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Staat van ontvangsten en een staat van uitgaven.
Tabel van de opbrengst van de opbrengst van de schoolgelden, door de
onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve van het
lager onderwijs. Staat van uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Lijst houdende opgaven betreffende het lager
onderwijs over het afgelopen jaar.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten van
het onteigenen van goederen van Eeke A. MIEDEMA te Ryptsjerk i.v.m.
tyfus.
Statistiek van de zuivelfabrieken in de gemeente.
Declaratie van Klaas D. DE VRIES te Suwâld ten laste van de gemeente
van de kosten voor de bouw van een nieuwe openbare lagere school te
Tytsjerk. Met bestek en voorwaarden.
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40/92

B

12 juli 1895

13/216 B&W 23 juli 1895
4/217

B&W 31 juli 1895

31/252 B&W 5 september 1895

28/136 B

19 november 1895

16/142 B

30 november 1895

28/145 B

30 november 1895

28/152 B

14 december 1895

40/153 B

14 december 1895

28/7

1896
B&W 7 januari 1896

16/9
15/12

B&W 9 januari 1896
B&W 10 januari 1896

24/13

B&W 10 januari 1896

43/15

B&W 10 januari 1896

Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten voor de gedeeltelijke schadeloosstelling aan Wijbren S.
BOONSTRA te Wyns voor de verbrande huiden van aan mondklauwzeer gestorven runderen en voor ontsmetten van stallen van Sjouke
H. HIEMSTRA en Tjipke ZANDSTRA te Eastermar.
Declaratie van Klaas D. DE VRIES te Suwâld ten laste van de gemeente
van de kosten voor de bouw van een nieuwe openbare lagere school te
Tytsjerk.
Tabel nr. 1: besturen voor huiszittende armen, behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 5: Godshuizen, (niet zijnde
ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen) behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 9: besturen voor huiszittende
armen, behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 13:
Godshuizen, (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen)
behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel betreffende het
getal armen, rechtstreeks door gemeentebesturen (zonder tussenkomst
van armbesturen) ondersteund, en te dier zake gedane uitgaven en
ontvangsten.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1894. Opgave ter
toelichting van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting,
verbouw of aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde
gemeenterekening over 1894.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Jan W. VRIESENGA te Burgum i.v.m.
tyfus.
Lijst van de oogst van 1895 waarop het oordeel hoe de oogst was van de
voornaamste cultuur en voedingsgewassen, vruchten en ooft.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Jan R. WIJMENGA te Garyp i.v.m.
tyfus.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Kornelis L. DE VRIES te Sumar en van
Dirk CUPERIJ te Sumar i.v.m. tyfus.
Declaratie de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten voor het maken van borden en letteren van de borden, voor
verbranding van aan varkensziekte overleden varkens en ontsmetten van
de hokken van Wijbren S. BOONSTRA te Wyns.
Lijst van de op 31 december 1895 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Harm KREMER te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Hendrik ANEMA te Hurdegaryp, Antje HOGENDONK te
Burgum en Geertruida TORRINGA te Eastermar.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1896.
Declaratie van de gemeente voor de huur van het postkantoor te Burgum
over 1895.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1895 voor het verschaffen van
lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en in de lage venen
gedurende 1895.
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6/10

B

12 januari 1896

16/21
26/29

B&W 20 januari 1896
B&W 22 januari 1896

31/

B&W 25 januari 1896

16/34

B

28/51
36/54

B&W 10 februari 1896
B&W 11 februari 1896

4/65

B&W 25 februari 1896

30/52

B

5 februari 1896

12 maart 1896

16/110 B&W 31 maart 1896
13/111 B&W 1 april 1896
31/115 B&W 10 april 1896

16/77 B
30 april 1896
13/135 B&W 30 april 1896

13/170 B&W 29 mei 1896
13/171 B&W 31 mei 1896
28/111 B

12 juni 1896

47/214 B&W 20 juli 1896

Afschrift van de presentielijst van het college van zetters in de gemeente
1895.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1895.
Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1896.
De personen zijn: Loukje J. VAN DER WIELEN, Sjoukje S. HOEKSMA,
Sijbren F. KALVERBOER, Gerrit W. BIL, Klaaske T. VAN DER WERF,
Gosse F. ALGRA, Anne VLASMAN, Jeltje K. LAVERMAN te Burgum,
Willem W. DE VRIES, Jan J. TADEMA te Oentsjerk, Tjeerd S. VAN DER
WAL te Eastermar, Bauke H. VAN DER MEULEN te Gytsjerk, Wijtske R.
VEENSTRA, Elisabeth R. VEENSTRA te Ryptsjerk, Abraham S.
HIEMSTRA te Suwâld, Hendrik BONNEMA, Sijtske H. PEBESMA, Trijntje
A. BLOEMHOF, Jan H. HOUWINK, Rein J. TEUNISSEN te Sumar.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, der wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Staat van de verrichtte vaccinaties in 1895.
Voordracht tot vervulling van officiersplaatsen, rustende schutterijen
vierde bataljon.
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede aan de sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven slikgelden.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester te
Hurdegaryp en één van Johannes ZIGTEMA, veldwachter te Burgum voor
de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Opgave van de in de gemeente op 1 januari 1896 bestaande
stoombootdiensten.
Opgave van ontvangsten en uitgaven 1891 – 1894.
Tabel van de opbrengst van de opbrengst van de schoolgelden, door de
onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve van het
lager onderwijs. Staat van uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Lijst houdende opgaven betreffende het lager
onderwijs over het afgelopen jaar.
Statistieken van de zuivelfabrieken in de gemeente.
Declaratie van de gemeente van wat het Rijk, in overeenstemming met
art. 45, sub. 2 van de wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) aan haar verschuldigd is
als vergoeding van 25% van het bedrag van de derde betalingstermijn
van de aannemingssom waarop de aannemer Sjoerd J. FOKKENS te
Suwâld recht heeft voor het bouwen van een schoollokaal.
Declaratie van Geert A. VAN DER WAL te Kootstertille van de kosten
voor het bouwen van een nieuwe openbare lagere school te Garyp.
Declaratie van Sjoerd J. FOKKENS te Suwâld van een gedeelte van het
bedrag voor het bouwen van een nieuwe openbare lagere school te
Tytsjerk.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Eise VAN DER KOOI te Ryptsjerk
i.v.m. tyfus.
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Geert P. BERGHUIS te

389

13/223 B&W
4/232

B&W

31/233 B&W
13/236 B&W
31/254 B&W

17/257 B&W
28/160 B
16/166 B
13/323 B&W
28/182 B

Burgum, Sake F. ANTONIDES te Bergumerheide (Noardburgum),
Tamme A. OOSTERHOF te Easterma, Kornelis G. VAN DER VEEN te
Hurdegaryp, Oege W. HOEKSTRA te Garyp en Jelte B. VAN DER MEER
te Oentsjerk.
24 juli 1896
Declaratie van Geert A. VAN DER WAL te Kootstertille van een gedeelte
van het bedrag voor het bouwen van een nieuwe openbare lagere school
te Garyp.
28 juli 1896
Tabel nr. 1: besturen voor huiszittende armen, behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 5: Godshuizen, (niet zijnde
ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen) behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 9: besturen voor huiszittende
armen, behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 13:
Godshuizen, (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen)
behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel betreffende het
getal armen, rechtstreeks door gemeentebesturen (zonder tussenkomst
van armbesturen) ondersteund, en te dier zake gedane uitgaven en
ontvangsten.
28 juli 1896
Lijst van de openbare onderwijzers die naast hun betrekking, andere
ambten of bedieningen bekleden per 1 januari 1896.
3 augustus 1896
Opgaven van inkomsten en uitgaven over 1895, model A, B, C.
24 augustus 1896
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1895. Opgave ter
toelichting van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting,
verbouw of aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde
gemeenterekening over 1895.
1 september 1896 Staat van benoemingen van de gemeenteraad 1896. Benoemd tot
wethouder Lieuwe S. SEVENSTER te Aldtsjerk.
30 september 1896 Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van IJtje D. DE BOER te Tytsjerk en van
Froukje K. BOONSTRA te Ryptsjerk i.v.m. tyfus.
14 oktober 1896
Lijst van de oogst van 1896 waarop het oordeel hoe de oogst was van de
voornaamste cultuur en voedingsgewassen, vruchten en ooft.
7 november 1896
Declaratie van Geert A. VAN DER WAL te Kootstertille van een gedeelte
van het bedrag voor het bouwen van een nieuwe openbare lagere school
te Garyp.
28 november 1896 Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Froukje K. BOONSTRA te Ryptsjerk
i.v.m. tyfus.

18/6

1897
B&W 9 januari 1897

11/13
29/17

B&W 14 januari 1897
B&W 14 januari 1897

10/21

B&W 16 januari 1897

10/22

B&W 16 januari 1897

Lijst van de op 31 december 1896 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Harm KREMER te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Hendrik ANEMA te Hurdegaryp, Antje HOGENDONK te
Burgum en Geertruida TORRINGA te Eastermar.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1897.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1896 voor het verschaffen van
lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Declaratie van de gemeente voor de huur van het postkantoor te Burgum
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over 1896.
Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1897.
De personen zijn: Loukje J. VAN DER WIELEN, Sjoukje S. HOEKSMA,
Sijbren F. KALVERBOER, Gerrit W. BIL, Klaaske T. VAN DER WERF,
Gosse F. ALGRA, Jeltje K. LAVERMAN te Burgum, Willem W. DE VRIES,
Jan J. TADEMA te Oentsjerk, Tjeerd S. VAN DER WAL te Eastermar,
Bauke H. VAN DER MEULEN te Gytsjerk, Wijtske R. VEENSTRA,
Elisabeth R. VEENSTRA te Ryptsjerk, Abraham S. HIEMSTRA te
Suwâld, Hendrik BONNEMA, Sijtske H. PEBESMA, Trijntje A.
BLOEMHOF, Jan H. HOUWINK, Rein J. TEUNISSEN te Sumar.
19 januari 1897
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en in de lage venen
gedurende 1896.
19 januari 1897
Staat van de scheepvaartbeweging in 1896.
21 januari 1897
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens
voorschotten voor de bewaking van de kring waaruit het vervoer van
herkauwende dieren en varkens is verboden.
21 januari 1897
Statische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet.
25 januari 1897
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
16 februari 1897
Staat van de verrichtte vaccinaties in 1896.
27 februari 1897
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede aan de sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven armengelden.
31 maart 1897
Opgave van de in de gemeente op 1 januari 1897 bestaande
stoombootdiensten.
5 april 1897
Declaratie reisvergoeding van Johannes ZIGTEMA, veldwachter te
Burgum voor de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de
loting van de nationale militie en als geleider van de manschappen.
10 april 1897
Statistieken van de zuivelfabrieken in de gemeente.
30 april 1897
Tabel van de opbrengst van de opbrengst van de schoolgelden, door de
onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve van het
lager onderwijs. Staat van uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Lijst houdende opgaven betreffende het lager
onderwijs over het afgelopen jaar.
26 mei 1897
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1897.
24 juli 1897
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Oeble W. HERDER te Garyp i.v.m.
tyfus.
3 augustus 1897
Tabel nr. 1: besturen voor huiszittende armen, behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 5: Godshuizen, (niet zijnde
ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen) behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 9: besturen voor huiszittende
armen, behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 13:
Godshuizen, (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen)
behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel betreffende het
getal armen, rechtstreeks door gemeentebesturen (zonder tussenkomst
van armbesturen) ondersteund, en te dier zake gedane uitgaven en
ontvangsten.
10 september 1897 Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
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18/210 B

11 december 1897

18/9

1898
B&W 8 januari 1898

11/12
26/15

B&W 11 januari 1898
B
12 januari 1898

27/16

B

12 januari 1898

27/16

B

12 januari 1898

26/15

B

12 januari 1898

11/16
10/23

B&W 14 januari 1898
B&W 19 januari 1898

11/25
20/37

B&W 19 januari 1898
B&W 25 januari 1898

29/33
10/41

B&W 24 januari 1898
B&W 26 januari 1898

kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1896. Opgave ter
toelichting van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting,
verbouw of aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde
gemeenterekening over 1896.
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Jan B. BINNEMA te Jistrum en
van Jan R. VAN DER SCHORS te Jistrum i.v.m. tyfus.
Lijst van de op 31 december 1897 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Maurits P.M. MOESMAN te Aldtsjerk, Hendrik ANEMA te
Hurdegaryp, Antje HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te
Eastermar, Pieter G. BONTEKOE te Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN
VAN VELZEN te Hurdegaryp, Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk en
Benjamin SIJBRANDIJ te Sumar.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1898.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten voor de ontsmetting van stallen, i.v.m. mond- en klauwzeer,
van Jan POORTMAN te Tytsjerk, Sijmen A. HOEKSTRA te Ryptsjerk,
IJke D. BERGSMA en Auke J. SIETEMA te Suwâld, Wijbren IJ.
IJSSELSTEIN te Garyp, Nanne DE BOER te Hurdegaryp, erven van wed.
Jan TINGA te Sumar, wed. Hendrik DEELSTRA te Tytsjerk ( voor de
ontsmetting van de melkers en verzorgers), Arnoldus W. BUNING te
Eastermar en voor andere voorzorgsmaatregelen.
Lijst van de personen die in overeenstemming met het bepaalde bij art.
1b, 3o van de kieswet op de kiezerslijst 1898, van deze gemeente
voorkomen, krachtens het bezit van f 50 ingelegd in de
Rijkspostspaarbank. De personen zijn: Geert W. REITSMA en Oeds K.
TOONSTRA te Eastermar.
Lijst van de personen die in overeenstemming met het bepaalde bij art.
1b, 3o van de kieswet op de kiezerslijst 1897, van deze gemeente
voorkomen, krachtens het bezit van f 50 ingelegd in de
Rijkspostspaarbank. De persoon is Oeds K. TOONSTRA te Eastermar.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens
voorschotten voor de bewaking van de kring waaruit het vervoer van
herkauwende dieren en varkens is verboden.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1897.
Declaratie van de gemeente wegens de huur van het postkantoor te
Burgum over 1897.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1897.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1897. Staat
aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art. 45,
van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Opgave van de gegraven turf in de hoge venen en lage venen 1897.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1897 voor het verschaffen van
lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
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16/53

B&W 2 februari 1898

11/44

B

28 februari 1898

11/69

B

28 februari 1898

11/66
11/92

B&W 28 februari 1898
B&W 12 maart 1898

19/90

B

31 maart 1898

20/154 B&W 29 april 1898

8/105

B

5 mei 1898

27/175 B&W 21 mei 1898
16/208 B&W 1 juli 1898

47/225 B&W 4 juli 1898

3/238

B&W 6 augustus 1898

18/168 B

27 augustus 1898

16/266 B&W 5 september 1898

Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1898.
De personen zijn: Loukje J. VAN DER WIELEN, Sjoukje S. HOEKSMA,
Sijbren F. KALVERBOER, Gerrit W. BIL, Gosse F. ALGRA te Burgum,
Willem W. DE VRIES, Jan J. TADEMA te Oentsjerk, Tjeerd S. VAN DER
WAL te Eastermar, Bauke H. VAN DER MEULEN te Gytsjerk, Wijtske R.
VEENSTRA, Elisabeth R. VEENSTRA te Ryptsjerk, Abraham S.
HIEMSTRA te Suwâld, Hendrik BONNEMA, Sijtske H. PEBESMA, Trijntje
A. BLOEMHOF, Jan H. HOUWINK, Rein J. TEUNISSEN te Sumar.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Staat betreffende de zuivelfabrieken.
Opgave van de in de gemeente op 1 januari 1897 bestaande
stoombootdiensten.
Declaratie reisvergoeding van Johannes ZIGTEMA, veldwachter te
Burgum voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de
manschappen van de militie.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten voor de ontsmetting van de hekken en stekken en hok van
Hendrik BIJMA te Wytfean waar schapen waren met schurft.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1898.
Opgave van door de gemeente boven en behalve de rijksbijdragen en
provinciale bijdragen genoten inkomsten ter bestrijding van de kosten van
verpleging van arme krankzinnigen. De krankzinnige is Keimpe A.
VLIEGER.
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Lieuwe S. SEVENSTER te
Aldtsjerk, Anne R. SIPKEMA te Bergumerheide (Noardburgum), Kornelis
G. VAN DER VEEN te Hurdegaryp, Tjalling S. HAISMA te Sumar, Klaas
S. MIEDEMA te Aldtsjerk en Jelte B. VAN DER MEER te Oentsjerk.
Tabel nr. 1: besturen voor huiszittende armen, behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 5: Godshuizen, (niet zijnde
ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen) behorende tot de
instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 9: besturen voor huiszittende
armen, behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel nr. 13:
Godshuizen, (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen)
behorende tot de instellingen van weldadigheid. Tabel betreffende het
getal armen, rechtstreeks door gemeentebesturen (zonder tussenkomst
van armbesturen) ondersteund, en te dier zake gedane uitgaven en
ontvangsten.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Pieter O. VENEMA te Burgum i.v.m.
tyfus.
Opgave van door de gemeente boven en behalve de rijksbijdragen en
provinciale bijdragen genoten inkomsten ter bestrijding van de kosten van
verpleging van arme krankzinnigen, tweede kwartaal. De krankzinnigen
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19/295 B&W 1 oktober 1898
18/301 B&W 6 oktober 1898
2/

B

oktober 1898

2/

B

21 november 1898

16/

B&W

18/2

1899
B&W 6 januari 1899

11/4
8/14

B&W 6 januari 1899
B&W 13 januari 1899

20/26

B&W 26 januari 1899

29/34

B&W 28 januari 1899

8/38

B&W 30 januari 1899

29/42

B&W 31 januari 1899

10/43

B&W 31 januari 1899

18/51
16/52

B&W 6 februari 1899
B&W 7 februari 1899

11/76
18/65

B&W 27 februari 1899
B&W 28 februari 1899

zijn Keimpe A. VLIEGER en Klaaske T. VAN DER WERF.
Opgave inschrijving voor de nationale militie.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Jurjen D. DUURSMA te Ryptsjerk i.v.m.
longtuberculose bij zijn vrouw.
Voordracht tot aanstelling van onbezoldigd Rijksveldwachter.
Voorgedragen wordt Tjitze WIELENGA te Garyp.
Voordracht tot aanstelling van onbezoldigd Rijksveldwachter.
Voorgedragen wordt Sjoerd H. VEENSTRA te Burgum.
Opgave van door de gemeente boven en behalve de rijksbijdragen en
provinciale bijdragen genoten inkomsten ter bestrijding van de kosten van
verpleging van arme krankzinnigen, derde kwartaal. De krankzinnigen zijn
Keimpe A. VLIEGER en Klaaske T. VAN DER WERF (overleden 15 juli).
Lijst van de op 31 december 1898 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Maurits P.M. MOESMAN te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK te
Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE te
Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en
Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1899.
Declaratie van de gemeente van wat het Rijk, in overeenstemming met
art. 45, sub. 2 van de wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) aan haar verschuldigd is
als vergoeding van 25% van het bedrag van de tweede betalingstermijn
van de aannemingssom waarop de aannemer Johannes BAKKER te
Kollum recht heeft voor het bouwen van een schoollokaal.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en in de lage venen
gedurende 1898.
Declaratie van de gemeente wegens de huur van het postkantoor te
Burgum over 1898.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1898 voor het verschaffen van
lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Staat van de verrichte vaccinaties in de gemeente over het jaar 1898.
Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1899.
De personen zijn: Loukje J. VAN DER WIELEN, Sjoukje S. HOEKSMA,
Sijbren F. KALVERBOER, Gerrit W. BIL, Gosse F. ALGRA, Johannes M.
VAN DER WAL te Burgum, Willem W. DE VRIES, Jan J. TADEMA,
Oedske G. GOSMA te Oentsjerk, Tjeerd S. VAN DER WAL te Eastermar,
Bauke H. VAN DER MEULEN te Gytsjerk, Willemke R. VEENSTRA, Ate
R. VEENSTRA, Willem R. VEENSTRA, Baukje R. VEENSTRA, Jitske R.
VEENSTRA, Elisabeth R. VEENSTRA te Ryptsjerk, Hendrik BONNEMA,
Sijtske H. PEBESMA, Trijntje A. BLOEMHOF, Jan H. HOUWINK, Rein J.
TEUNISSEN te Sumar.
Staat betreffende de zuivelfabrieken.
Staat van de verrichte vaccinaties in de gemeente over het jaar 1897.
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8/94
B&W 9 maart 1899
11/101 B&W 16 maart 1899
19/61 B
31 maart 1899

20/161 B&W 29 april 1899

27/179 B&W 22 mei 1899
8/184

B&W 29 mei 1899

18/204 B&W 20 juni 1899
4/206

B&W 21 juni 1899

18/227 B&W 13 juli 1899
20/274 B&W 23 augustus 1899

18/360 B&W 22 november 1899

18/9

1900
B&W 9 januari 1900

11/10
11/25
20/26

B&W 9 januari 1900
B&W 23 januari 1900
B&W 25 januari 1900

29/33

B&W 27 januari 1900

Verslagen over de financiën, 1897.
Opgave van op 1 januari 1898 bestaande stoombootdiensten.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Johannes ZIGTEMA, veldwachter te Burgum voor
de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1899.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Harmen D. VEENSTRA te Ryptsjerk
i.v.m. longtering bij zijn zoon.
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters ter voorziening van de vacature die is ontstaan
door het nemen van ontslag van Anne SIPKEMA te Bergumerheide
(Noardburgum). De personen zijn: Pieter KLOPPENBURG te Burgum en
Gerben O. DE VRIES te Geastmabuorren.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van wed. Jetske G. ADMIRAAL-DILLEMA
te Tytsjerk i.v.m. longtering bij haar dochter.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1898. Opgave ter
toelichting van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting,
verbouw of aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde
gemeenterekening over 1893.
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Jurjen BEERDA te Oentsjerk
i.v.m. longtering bij zijn dochter en Sijtze STORM te Burgum i.v.m.
longtering bij zijn vrouw/dochter.
Lijst van de op 31 december 1899 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Maurits P.M. MOESMAN te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK te
Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE te
Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en
Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1900.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1899.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
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5 februari 1900
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8/180

B&W 9 juli 1900

18/191 B&W 24 juli 1900

verveningfondsen.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1899 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1899.
Declaraties van het gemeentebestuur ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Arjen P. POSTHUMUS te
Ryptsjerk i.v.m. tyfus, Fedde WIERSMA te Oentsjerk i.v.m. longtering en
een declaratie voor de bewaking van de kring waaruit het vervoeren van
herkauwers en varken verboden is.
Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1900.
De personen zijn: Loukje J. VAN DER WIELEN, Sjoukje S. HOEKSMA,
Sijbren F. KALVERBOER, Gerrit W. BIL, Gosse F. ALGRA, Johannes M.
VAN DER WAL te Burgum, Willem W. DE VRIES, Jan J. TADEMA,
Oedske G. GOSMA te Oentsjerk, Tjeerd S. VAN DER WAL te Eastermar,
Bauke H. VAN DER MEULEN te Gytsjerk, Willemke R. VEENSTRA, Ate
R. VEENSTRA, Willem R. VEENSTRA, Baukje R. VEENSTRA, Jitske R.
VEENSTRA, Elisabeth R. VEENSTRA te Ryptsjerk, Hendrik BONNEMA,
Sijtske H. PEBESMA, Trijntje A. BLOEMHOF, Jan H. HOUWINK, Rein J.
TEUNISSEN te Sumar.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en lage venen 1899.
Financiën gemeente.
Staat van de verrichte vaccinaties in de gemeente over het jaar 1899.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek).
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede aan de sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven armengelden.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Johannes ZIGTEMA, veldwachter te Burgum voor
de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Opgave van op 1 januari 1900 bestaande stoombootdiensten.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Declaratie van het gemeentebestuur ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Pieter VAN DER HOEK te
Hurdegaryp i.v.m. longtering bij zijn vrouw.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1900.
Declaratie van de gemeente van wat het Rijk, in overeenstemming met
art. 45, sub. 2 van de wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) aan haar verschuldigd is
als vergoeding van 25% van het bedrag van de laatste betalingstermijn
van de aannemingssom waarop de aannemer Johannes BAKKER te
Kollum recht heeft voor het bouwen van een schoollokaal te Burgum.
Declaraties van het gemeentebestuur ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Pieter LUB te Garyp en van Jacob
SIKMA te Burgum i.v.m. tuberculose in het darmkanaal.
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18/191 B&W 24 juli 1900

26/105 B

24 juli 1900

26/107 B

25 juli 1900

19/

B

juli/augustus 1900

4/210

B&W 28 augustus 1900

20/215 B&W 30 augustus 1900

18/143 B

29 oktober 1900

18/143 B

29 oktober 1900

18/260 B&W 29 oktober 1900
18/294 B&W 12 december 1900

Declaratie van het gemeentebestuur ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Jochum KROL te Tytsjerk (vrouw),
Jan D. VEENSTRA te Sumar (vrouw), Reinder K. VAN DER VEEN te
Oentsjerk (zoon), wed. Jiskje J. VAN DER BEEK-POPMA te Oentsjerk,
Jacobus H. VAN HUIZEN te Gytsjerk en Gerrit J. FABER te Gytsjerk
(vrouw) i.v.m. longtering.
Rekening en verantwoording aan de Algemene Rekenkamer wegens de
verkoop van vlees, vet en huiden van 7 schapen van Sake VELDSING te
Nijega, in beslag genomen op de veemarkt te Burgum i.v.m. schurft.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten voor de geschatte waarde van de schapen van Sake
VELDSING te Nijega, onteigend i.v.m. schurft.
Opgave van jongemannen die zich hebben aangemeld tot deelneming
aan Voorbereidend Militair Onderricht, met inlichtingen m.b.t. een
oefenlokaal. De jongemannen zijn: Klaas BEARDA, Herman BOSMA,
Doeke J. FABER, Egbert GORTER, Auke SIMONIDES en Anne F. VAN
DER VEEN te Hurdegaryp, Sape K. DIJKSTRA te Gytsjerk, Pieter J. DE
HAAN te Oentsjerk, Hermanus J. INIA en Pieter T. INIA te Tytsjerk,
Marten MARTENS en Klaas S. VELSTRA te Aldtsjerk.
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Geert BERGHUIS te Burgum,
Tamme A. OOSTERHOF te Eastermar, Oege W. HOEKSTRA te Garyp,
Teunis G. DE VRIES te Burgum, Jan M. KROL te Sumar en Jelte B. VAN
DER MEER te Oentsjerk.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1899. Opgave ter
toelichting van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting,
verbouw of aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde
gemeenterekening over 1899.
Declaratie van het gemeentebestuur ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Jetske G. DILLEMA te Tytsjerk
i.v.m. longtuberculose bij haar zoon.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Pieter S. HUMALDA te Wyns i.v.m.
tyfus.
Declaratie van het gemeentebestuur ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Kornelis T. KOOISTRA te
Oentsjerk i.v.m. longtering bij zijn vrouw.
Declaratie van het gemeentebestuur ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van Anne J. RONDON te Aldtsjerk
i.v.m. longtering bij zijn vrouw.

1901

11/8
18/9

B&W 5 januari 1901
B&W 5 januari 1901

Register van de in de gemeente woonachtige goud- en zilversmeden,
horlogemakers en kooplieden in goud- en zilverwerken. De personen zijn:
Popke SIEBMA, IJbele STEENSMA, wed. Trijntje KETELAAR-NICOLAI,
Alle F. KALVERBOER, Sjoerd A. KETELAAR en S. VAN DER KOOI te
Burgum, Lammert R. WIJMA te Eastermar, Hendrik R. WIJMA te
Hurdegaryp en Gerben IJSSELSTEIN te Gytsjerk/Oentsjerk.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1901.
Lijst van de op 31 december 1900 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
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10/10

B&W 5 januari 1901

10/11

B&W 5 januari 1901

28/21
4/19

B&W 10 januari 1901
B
12 januari 1901

29/28

B&W 14 januari 1901

18/29

B&W 14 januari 1901

11/31
29/36
20/40

B&W 17 januari 1901
B&W 24 januari 1901
B&W 28 januari 1901

18/42A B&W 31 januari 1901
16/62

B&W 13 februari 1901

11/64
18/65
3/66

B&W 15 februari 1901
B&W 15 februari 1901
B&W 15 februari 1901

8/69
19/66

B&W 15 februari 1901
B
1 april 1901

20/97

B&W 1 april 1901

11/107 B&W 4 april 1901

Oentsjerk, Joannes W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK
te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE
te Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en
Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1900 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1900.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1900.
Afschrift van de presentielijst van het college van zetters in de gemeente
1900.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Declaraties van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Hedzer A. BERGSMA te Garyp i.v.m.
longtuberculose en van Jan S. KOSTER te Burgum en Jacob G.
DILLEMA te Tytsjerk i.v.m. longtering.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1900.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1900.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Rindert S. ALGRA te De Westereen i.v.m.
baarmoederkanker van zijn vrouw.
Nominatieven lijst van krankzinnigen in de gemeente op 1 januari 1901.
De personen zijn: Loukje J. VAN DER WIELEN, IJmkje J. VAN DER
WIELEN, Sjoukje S. HOEKSMA, Sijbren F. KALVERBOER, Gerrit W. BIL,
Gosse F. ALGRA, Johannes M. VAN DER WAL te Burgum, Willem W. DE
VRIES, Sijbren J. TADEMA, Oedske G. GOSMA te Oentsjerk, Tjeerd S.
VAN DER WAL te Eastermar, Bauke H. VAN DER MEULEN te Gytsjerk,
Willemke R. VEENSTRA, Ate R. VEENSTRA, Willem R. VEENSTRA,
Baukje R. VEENSTRA, Jitske R. VEENSTRA, Elisabeth R. VEENSTRA te
Ryptsjerk, Hendrik BONNEMA, Sijtske H. PEBESMA, Trijntje A.
BLOEMHOF, Jan H. HOUWINK te Sumar, Attje R. WIJMENGA te Garyp.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek).
Staat van verrichte vaccinaties over 1900.
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede aan de sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven armengelden, met verslag.
Financiën gemeente 1899.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp voor de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van
de loting van de nationale militie en als geleider van de manschappen.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgave van de in de gemeente op 1 januari 1901 bestaande
stoombootdiensten.
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18/108 B&W 6 april 1901
8/150

B&W

18/155 B&W

27/169 B&W
19/140 B

18/241 B&W

20/252 B&W

18/270 B&W
19/309 B&W

Declaratie van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Jan P. DE BOER te Burgum i.v.m.
longtering.
15 mei 1901
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
21 mei 1901
Declaraties van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Auke A. SPOOR te Burgum i.v.m.
longtuberculose en van Tjipke P. HOEKEMA te Oentsjerk i.v.m.
tuberculose van het darmkanaal bij zijn vrouw.
29 mei 1901
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar
1901/1902.
31 juli 1901
Opgave van jongemannen die zich hebben aangemeld tot deelneming
aan Voorbereidend Militair Onderricht, met inlichtingen m.b.t. een
oefenlokaal. De jongemannen zijn: Sieger P. HOEKSMA en Bauke J.
BOONSTRA te Burgum, Auke E. ATEMA, Sjoerd K. VAN DER WAL,
Tjerk J. HOEKSTRA en Frijdrik T. BENEDICTUS te Eastermar, Jacob H.
BOERSMA en Hendrik G. KOOIJ te Jistrum, Jacob HOEKSTRA te
Oentsjerk, Keimpe J. INIA, Pieter T. INIA en Sipke WADMAN te Tytsjerk.
21 augustus 1901
Declaraties van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Arend R. TOERING (vrouw) te Earnewâld,
van Albert D. FABER (zoon) en van Hendrik DE JAGER (vrouw) te
Hurdegaryp i.v.m. longtering.
4 september 1901 Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1900.
18 september 1901 Declaratie van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Linze J. DE HAAN te Garyp i.v.m.
longtering.
7 november 1901
Lijst van schippers (8), smidsen (3), brood- koek en beschuitbakkers (4)
en machinist zuivelfabriek (1).
10 december 1901 Financiën gemeente 1900.

8/345

B&W

18/6

1902
B&W 3 januari 1902

10/7

B&W 3 januari 1902

10/8

B&W 3 januari 1902

28/15
11/16
29/22

B&W 7 januari 1902
B&W 8 januari 1902
B&W 14 januari 1902

11/24
20/36

B&W 15 januari 1902
B&W 28 januari 1902

Lijst van de op 31 december 1901 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Joannes W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK
te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE
te Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en
Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1901.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1901 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1901.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1902.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1901
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
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18/43

B&W 31 januari 1902

29/43A B&W 31 januari 1902
26/18 B
1 februari 1902

16/51

B&W 5 februari 1902

19/53

B&W 5 februari 1902

18/68
11/79
18/81
11/43

B&W
B&W
B&W
B

3/88

B&W 28 februari 1902

19/63

B

20/

B&W

13 februari 1902
19 februari 1902
21 februari 1902
25 februari 1902

29 maart 1902

11/127 B&W 1 april 1902
B&W 5 april 1902

20/136 B&W 15 april 1902

18/

B

april 1902

bij die van 24 juni 1901 (Staatsblad nr. 187) als bijdrage in de kosten,
waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding van
25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1902. Opgave ter toelichting
van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting, verbouw of
aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde gemeenterekening
over 1902.
Declaraties van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Jurjen K. DE BOER (zoon) te Tytsjerk, van
Linze H. HOEKSTRA te Garyp, van Anne H. DE VRIES (dochter) te
Oentsjerk en van Lieuwe H. HELLINGA te Gytsjerk (vrouw) i.v.m.
longtering.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1901.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten voor de ontsmetting van het door vlekziekte besmette kot
van J.J. TALSMA te Bartlehiem, van W.G. DE VRIES te Aldtsjerk, van P.
VEEMAN te Wyns en voor het letteren enz. van borden.
Staat van niet in gestichten opgenomen “krankzinnigen, idioten en
onnozelen” in de gemeente op 1 januari 1902.
Lichting 1902 van de Nationale militie. De mannen zijn: Nanne
KLEEFSTRA, Wijtze VAN DER LEIJ, Geert H. PEBESMA en Jelle VAN
DER VEEN.
Staat van verrichte vaccinaties over 1902.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1901.
Staat van verrichte vaccinaties over 1901.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede aan de sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven armengelden, met verslag.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum voor de
reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1901. Opgave ter
toelichting van de staat model D, betreffende uitgaven wegens stichting,
verbouw of aankoop van schoollokalen, volgens de goedgekeurde
gemeenterekening over 1901.
Opgave van op 1 januari 1902 bestaande stoombootdiensten.
Declaraties van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Pieter J. SWART te Eastermar en van
Wierd B. BLOEMHOF (vrouw) te Sumar i.v.m. longtering en van wed.
Neeltje HOEKSTRA-DE VRIES te Gytsjerk i.v.m. darmkanker.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten
voor het onteigenen van goederen van wed. Minne L. MINNEMA te
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8/151

B&W

27/163 B&W
8/169

B&W

18/

B&W

18/

B&W

4/248

B&W

19/119 B

Aldtsjerk, van Wierd VELSTRA te Aldtsjerk, van Albert MULDER te
Aldtsjerk en van wed. Aan VAN DER MEER te Oentsjerk i.v.m. tyfus.
6 mei 1902
Declaratie van de gemeente van wat het Rijk, in overeenstemming met
art. 45, sub. 2 van de wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) aan haar verschuldigd is
als vergoeding van 25% van het bedrag van de eerste betalingstermijn
van de aannemingssom waarop de aannemer Geert A. VAN DER MEER
te Kootstertille recht heeft voor het verbouwen van de openbare lagere
school te Bergumerheide (Noardburgum).
16 mei 1902
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1902.
26 mei 1902
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
juni 1902
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Thaeke DE GROOT te Earnewâld (vrouw)
i.v.m. longtering.
juli 1902
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk van de kosten voor het
onteigenen van goederen van Melle T. PEBESMA te Garyp (zoon) i.v.m.
longtering.
14 augustus 1902
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Pieter J. KLOPPENBURG te
Burgum, Klaas S. MIEDEMA te Aldtsjerk, Pieter J. RIEDSTRA te
Ryptsjerk, Andries J. KRAMER te Burgum, Jelte B. VAN DER MEER te
Oentsjerk en Sijtze W. OOSTENBRUG te Tytsjerk.
29 augustus 1902
Opgave ten dienste van het Voorbereidend Militair Onderricht. Er zijn te
weinig deelnemers zodat er geen lijst is ingevuld.
30 september 1902 Declaratie van de gemeente van wat het Rijk, in overeenstemming met
art. 45, sub. 2 van de wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) aan haar verschuldigd is
als vergoeding van 25% van het bedrag van de tweede betalingstermijn
van de aannemingssom waarop de aannemer Geert A. VAN DER MEER
te Kootstertille recht heeft voor het verbouwen van de openbare lagere
school te Bergumerheide (Noardburgum).
7 november 1902
Declaratie van de gemeente van wat het Rijk, in overeenstemming met
art. 45, sub. 2 van de wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij
die van 8 december 1889 (Staatsblad nr. 175) aan haar verschuldigd is
als vergoeding van 25% van het bedrag van de derde betalingstermijn
van de aannemingssom waarop de aannemer Geert A. VAN DER MEER
te Kootstertille recht heeft voor het verbouwen van de openbare lagere
school te Bergumerheide (Noardburgum).
december 1902
Vragenlijst n.a.v. een verzoek om viltpantoffels aan te schaffen voor
schoolgaande kinderen.
31 december 1902 Financiën gemeente 1901.

8/20/
297

B&W

8/20/

B&W

20/

B&W

8/417

B&W

11/6
18/8

1903
B&W 8 januari 1903
B&W 8 januari 1903

4/6
28/7
10/10

B
8 januari 1903
B&W 8 januari 1903
B&W 9 januari 1903

Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1903.
Lijst van de op 31 december 1902 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Joannes W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK
te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE
te Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en
Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1902.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1902.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
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10/11

B&W 12 januari 1903

11/16
29/

B&W 16 januari 1903
B&W 17 januari 1903

19/25

B&W 23 januari 1903

20/31

B&W 24 januari 1903

29/43
20/40

B&W 31 januari 1903
B&W 31 januari 1903

20/44

B&W 31 januari 1903

19/47

B&W 3 februari 1903

19/63

B&W 11 februari 1903

19/64

B&W 11 februari 1903

16/69

B&W 14 februari 1903

11/30

B

16/76

B&W 19 februari 1903

11/77
20/83

B&W 20 februari 1903
B&W 28 februari 1903

3/90

B&W 4 maart 1903

14 februari 1903

19/112 B&W 23 maart 1903

19/59

B

1 april 1903

11/134 B&W 1 april 1903
20/187 B&W 1 mei 1903

over 1902.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1902 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1902
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Staat van inlichtingen van Wijbren J. VAN DER MEULEN te Burgum
i.v.m. zijn verzoek om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van
art. 113 van de militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde
zinsnede, en laatste zinsnede.
Lijst van de over 1902 geïnde bijdragen voor pensioen van de
onderwijzers (-essen) aan de openbare lagere scholen in de gemeente.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1902.
Staat aanwijzende de sommen door het Rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 24 juni 1901 (Staatsblad nr. 187), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1902 (herhalingsonderwijs)
Lichting 1903 van de Nationale militie. De mannen zijn: Roelof P. DE
JONG, Jacob HOEKSTRA en Gerrit SIJTSMA.
Staat van inlichtingen van Tjeerd K. HOEKSTRA te Suwâld i.v.m. zijn
verzoek om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van
de militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Staat van inlichtingen van Sjouke R. HOOIJENGA te Eastermar i.v.m. het
verzoek van zijn moeder, wed. Rinze HOOIJENGA, om ontheffing van zijn
dienstplicht.
Staat van niet in gestichten opgenomen “krankzinnigen, idioten en
onnozelen” in de gemeente op 1 januari 1903.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1902.
Nominatieven lijst van het onderwijzend personeel, bedoeld in art. 23 en
24 van de wet tot regeling van het lager onderwijs, verbonden aan de
openbare lagere scholen in Fryslân.
Staat van toegestane, verleende en uitbetaalde subsidies aan de
burgerlijke armbesturen zomede aan de sommige armbesturen
uitgekeerde aandelen in de rentes van vroegere wegens de verveningen
geheven armengelden, met verslag.
Staat van inlichtingen van Keimpe J. INIA te Tytsjerk i.v.m. zijn verzoek
om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van de
militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Declaratie reisvergoeding van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Opgave van de op 1 januari 1903 bestaande stoombootdiensten.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
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8/190

B&W 8 mei 1903

18/79

B

9 mei 1903

27/199 B&W 18 mei 1903
19/87

B

30 mei 1903

19/221 B&W 6 juni 1903

18/112 B

27 juni 1903

19/241 B&W 3 juli 1903

18/136 B

22 juli 1903

19/257 B&W 27 juli 1903

18/142 B
20/

29 juli 1903

B&W juli 1903

19/265 B&W 4 augustus 1903
19/268 B&W 6 augustus 1903
19/272 B&W 12 augustus 1903
19/275 B&W 15 augustus 1903
19/275 B&W 19 augustus 1903
19/296 B&W 21 augustus 1903

afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Teije BENEDICTUS te Eastermar i.v.m.
difterie.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1903.
Declaratie reisvergoeding van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Staat van inlichtingen van Jacob W. SIKMA te Gytsjerk i.v.m. zijn verzoek
om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van de
militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Rintje S. VAN DER MEULEN te
Oentsjerk i.v.m. difterie.
Staat van inlichtingen van Jacob POSTMA te Ryptsjerk i.v.m. het verzoek
van zijn vader, Dirk J. POSTMA, om ontheffing van de werkelijke dienst
op grond van art. 113 van de militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de
derde zinsnede, en laatste zinsnede.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Klaas J. VAN DER HEIDE (kinderen) te
Oentsjerk i.v.m. difterie.
Staat van inlichtingen van Jan B. DE BOER te Eastermar i.v.m. zijn
verzoek om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van
de militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Hedzer VAN DER KOOI te Oentsjerk
i.v.m. difterie.
Staat aanwijzende de sommen door het rijk in overeenstemming met art.
45, sub 1 van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk
gewijzigd bij die van 24 juni 1901 (Staatsblad nr. 187) als bijdrage in de
kosten, waarvan als gevolg van art. 45, sub. 2 der wet de rijksvergoeding
van 25% aan elke gemeente verschuldigd is over 1902.
Staat van inlichtingen van Roelof TABAK te Eastermar i.v.m. zijn verzoek
om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij in dienst is.
Staat van inlichtingen van Klaas D. VEENSTRA te Burgum i.v.m. zijn
verzoek om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij in dienst is.
Staat van inlichtingen van Sijtze H. BOUMA te Burgum i.v.m. zijn verzoek
om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij in dienst is.
Staat van inlichtingen van Geert DE VRIES te Oentsjerk i.v.m. zijn
verzoek om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij voor
herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Staat van inlichtingen van Jan H. VAN DER MEULEN te Burgum i.v.m.
zijn verzoek om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij voor
herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Staat van inlichtingen van Egbert L. VAN DER KOOI te Garyp i.v.m. zijn
verzoek om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij voor
herhalingsoefeningen onder de wapens is.
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19/296 B&W 21 augustus 1903
19/296 B&W 21 augustus 1903
19/302 B&W 26 augustus 1903
19/303 B&W 26 augustus 1903

19/318 B&W 5 september 1903
19/324 B&W 8 september 1903

19/337 B&W 17 september 1903

19/338 B&W 19 september 1903
19/344 B&W 23 september 1903
19/346 B&W 29 september 1903

19/346 B&W 29 september 1903
18/227 B

7 november 1903

20/389 B&W 10, 14 november
20/398
1903
20/399
19/407 B&W 20 november 1903
8/439 B&W 10 december 1903
19/444 B&W december 1903

18/1

1904
B&W 2 januari 1904

Staat van inlichtingen van Djurre P. DJURREMA te Burgum i.v.m. zijn
verzoek om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij voor
herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Staat van inlichtingen van Folkert BOONSTRA te Burgum i.v.m. zijn
verzoek om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij voor
herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Staat van inlichtingen van Jacob T. BOSMA te Burgum i.v.m. zijn verzoek
om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij voor
herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Staat van inlichtingen van Gerrit D. DILLEMA te Hurdegaryp i.v.m. zijn
verzoek om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van
de militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Staat van inlichtingen van Jan VAN WIJK te Garyp i.v.m. zijn verzoek om
ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van de militiewet
1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste zinsnede.
Staat van inlichtingen van Romke J. GRIJPSTRA te Hurdegaryp i.v.m.
zijn verzoek om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113
van de militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en
laatste zinsnede.
Staat van inlichtingen van Herre VISSER te Burgum i.v.m. zijn verzoek
om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van de
militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Staat van inlichtingen van Bartele J. HANSMA te Burgum i.v.m. zijn
verzoek om een geldelijke bijdrage voor zijn gezin terwijl hij voor
herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Staat van inlichtingen van Theunis HULDER te Oentsjerk i.v.m. het
verzoek van zijn vrouw, Rienkje MELLEMA, om een geldelijke bijdrage
voor het gezin terwijl hij voor herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Staat van inlichtingen van Broer J. MEIJER te Garyp i.v.m. zijn verzoek
om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van de
militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Staat van inlichtingen van Meindert G. DRAAISMA te Garyp i.v.m. het
verzoek van zijn vrouw, Hinke HAANSTRA, om een geldelijke bijdrage
voor het gezin terwijl hij voor herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van wed. Joukje JONGSMA-DE VRIES te
Burgum i.v.m. tyfus.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1903 (lijst met
onderwijzers/essen)
Staat van inlichtingen van Hendrik PAULUSMA te Garyp i.v.m. het
verzoek van zijn vrouw, Geertje S. DE JONG, om een geldelijke bijdrage
voor het gezin terwijl hij voor herhalingsoefeningen onder de wapens is.
Financiën gemeente, 1902.
Staat van inlichtingen van Sijmen S. BIJLSMA te Burgum i.v.m. zijn
verzoek om ontheffing van de werkelijke dienst op grond van art. 113 van
de militiewet 1901, vierde zinsnede, i.v.m. de derde zinsnede, en laatste
zinsnede.
Lijst van de op 31 december 1903 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
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4/2
11/4
10/6

B&W 2 januari 1904
B&W 4 januari 1904
B&W 5 januari 1904

10/8

B&W 5 januari 1904

29/12
29/12

B&W 5 januari 1904
B&W 5 januari 1904

5/9
11/31
20/32

B
13 januari 1904
B&W 20 januari 1904
B&W 21 januari 1904

29/33

B&W 21 januari 1904

11/26

B

20/39

B&W 30 januari 1904

19/42

B&W 1 februari 1904

16/51

B&W 11 februari 1904

11/73
16/74

B&W 20 februari 1904
B&W 24 februari 1904

28/
3/91

B&W februari 1904
B&W 29 februari 1904

3/92

B&W 29 februari 1904

11/93

B&W 5 maart 1904

19/69

B

29 januari 1904

12 maart 1904

20/161 B&W 14 april 1904

8/198

B&W 10 mei 1904

Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Sijpko H. KIJLSTRA te
Oentsjerk, Joannes W. GROENEBOOM te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK
te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE
te Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en
Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1903.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1904.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1903 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1903.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1903.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Lijst van personen die kennisgevingen deden over Nederlanderschap.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1903.
Staat aanwijzende de sommen door het Rijk in overeenstemming met art.
45, van de wet tot regeling van het Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd
bij die van 24 juni 1901 (Staatsblad nr. 187), bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge venen en lage venen
gedurende 1903.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1903 (herhalingsonderwijs)
Lichting 1904 van de Nationale militie. De mannen zijn: Antoni BOSMA,
Harmen VAN HUIZEN, Jan KUIPERS en Johannes DIJKSTRA.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1903.
Staat van niet in gestichten opgenomen “krankzinnigen, idioten en
onnozelen” in de gemeente op 1 januari 1904.
Staat van verrichte vaccinaties over 1903.
Lijst van vragen, ten behoeve van het verslag van het armwezen over
1903, behorende bij schrijven van Gedeputeerde Staten, van 7 januari
1904, nr. 72, derde afdeling, statistiek.
Opgave van uitbesteding en verzorging van armlastige kinderen in
huisgezinnen over 1903.
Opgave van de in de gemeente op 1 januari 1904 bestaande
stoombootdiensten.
Declaratie reisvergoeding van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
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19/

B

mei 1904

27/

B&W mei 1904

19/205 B

30 augustus 1904

19/206 B

30 augustus 1904

20/409 B&W 9 november 1904
8/423

B&W 26 november 1904

4/4
10/5

1905
B&W 3 januari 1905
B&W 3 januari 1905

10/6

B&W 3 januari 1905

11/7
28/8
18/10

B&W 4 januari 1905
B&W 4 januari 1905
B&W 4 januari 1905

11/21
1/17

B&W 10 januari 1905
B
13 januari 1905

20/27

B&W 14 januari 1905

11/43
29/55
20/59

B&W 27 januari 1905
B&W 31 januari 1905
B&W 31 januari 1905

19/40

B

11/42
19/66

B
1 februari 1905
B&W 1 februari 1905

1 februari 1905

(Staatsblad nr. 269).
Declaratie reisvergoeding van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1904.
Lijst van personen die hun zakboekjes niet hebben ingeleverd (militie).
Albert VAN DER LEI staat alleen op deze lijst.
Lijst van verlofgangers die hun zakboekje hebben ingeleverd (militie). De
verlofgangers zijn: Joeke E. VAN DER VEEN, Klaas A. ROORDA, Hijlke
ZWAGER, Tjeerd VAN DER IEST, Theunis H. INIA, Doeke A. FABER,
Geert D. DOUMA, Klaas W. DIJKSTRA, Johannes M. FINK, Michiel T.
KOOISTRA, Reitze BLOEMBERGEN, Pieter VALK en Eelke BOS.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1904
Financiën gemeente, dienstjaar 1903.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1904.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1904.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1904 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1905.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1904.
Lijst van de op 31 december 1904 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Joannes W.
GROENEBOOM te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK te Burgum, Geertruida
TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE te Hurdegaryp, Wilhelm
B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en Louis W. KIJLSTRA te
Oentsjerk.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1904.
Opgaven uit het landbouwverslag van het aantal veestapel, landbouwers
en veehouders en van de hoeveelheid hectare heide, vergraven grond,
rietlanden, dijken, bouwlanden, bloemkwekerijen enz. er in de gemeente
zijn.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1904 (herhalingsonderwijs).
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1904.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1904.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Naamlijst van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. 113 van de
militiewet 1901, van de werkelijke dienst te worden ontheven. Op de lijst
staat Albert G. OOSTERHUIS (hij is predikant), hij krijgt ontheffing.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet.
Naamlijst van de manschappen, begrepen in het voor inlijving ter
volledige oefening bestemde gedeelte van het aandeel van de gemeente
in de lichting van de nationale Militie van 1904, die zich hebben
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19/66

B&W 1 februari 1905

16/69

B&W 1 februari 1905

11/72
18/77
3/94

B&W 3 februari 1905
B&W 6 februari 1905
B&W 28 februari 1905

2/104 B&W 10 maart 1905
16/105 B&W 10 maart 1905
16/105 B&W 10 maart 1905
19/89

B

30 maart 1905

20/141 B&W 5 april 1905

2/101

B

27/

B&W mei 1905

19/

B

mei 1905

11/133 B

juni 1905

12/

20 april 1905

B&W

20/358 B&W 8 november 1905

B

14 december 1905

aangemeld of hebben doen opgeven om bij de zeemilitie te dienen. De
personen zijn: Sipke VAN DER MEULEN, Pieter PIETERS, Oebele
ZUIDEMA, Rijkele VRIESINGA en Watse A. VAN DER VEER.
Naamlijst van de manschappen, begrepen in het voor inlijving ter
volledige oefening bestemde gedeelte van het aandeel van de gemeente
in de lichting van de nationale Militie van 1905, die zich hebben
aangemeld of hebben doen opgeven om bij de zeemilitie te dienen. Alleen
Klaas VISSER staat op de lijst.
Staat van niet in gestichten opgenomen “krankzinnigen, idioten en
onnozelen” in de gemeente op 1 januari 1905.
Opgave van de op 1 januari 1905 bestaande stoombootdiensten.
Staat van verrichte vaccinaties over 1904.
Lijst van vragen, ten behoeve van het verslag van het armwezen over
1904, behorende bij schrijven van Gedeputeerde Staten, van 15
december 1904, nr. 39, derde afdeling, statistiek.
Vragenlijst over de financiën van de gemeente.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegde
is: D.L. DE VRIES in het gesticht te Medemblik.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum voor de
reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren, lijst van de over het jaar 1904 geïnde bijdragen voor pensioen
van de onderwijzers (-essen) aan de openbare lagere scholen.
Voordracht tot het aanstellen van een onbezoldigd rijksveldwachter.
Voorgedragen word Maarten KRAP te Burgum.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1905.
Declaratie reisvergoeding van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Opgave van de, in de gemeente, gevestigde bakkers. De bakkers staan
er met voor- en achternaam op. Aantal bakkers: Burgum (met
Bergumerheide (Noardburgum) 9, Hurdegaryp 4, Sumar 4, Garyp 5,
Earnewâld 1, Aldtsjerk 3, Wyns 1, Oentsjerk (met Mûnein) 7, Gytsjerk 3,
Eastermar 6, Jistrum 3, Ryptsjerk 2, Tytsjerk 2 en Suwâld 2.
Lijst met benoemingen tot wethouder/raadslid in 1905. De personen zijn:
tot wethouder is benoemd Hendrik P. SMIDS, veehouder te Hurdegaryp,
tot raadslid Maarten E. SCHAAFSMA, kantonrechter te Burgum, Binne J.
GROS, timmerman te Garyp, Willem HAISMA, koopman te Burgum en
Sijmen VAN DER WAL, koopman te Garyp.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1905 (lijst met
onderwijzers/essen)
Opgaaf van de namen, voornamen enz. van de lotelingen, woonachtig of
verblijfhoudende in de gemeente, die in aanmerking komen om in het
volgende jaar bij de militie te worden ingelijfd en wensen deel te nemen

407

aan het in januari a.s. te houden onderzoek ter verkrijging van een bewijs
van militaire bekwaamheid. De personen zijn: Tjerk ATSMA, Tjipke DE
VRIES, Keimpe VLIEGER, Peter ROOD, Hendrik WIJMA, Karel
BRAAKSMA, Sijmen STIENSMA en Pieter DE MOOR.
4/4
10/6

1906
B
3 januari 1906
B&W 6 januari 1906

10/7

B&W 6 januari 1906

28/10
11/11
18/18

B&W 6 januari 1906
B&W 6 januari 1906
B&W 6 januari 1906

20/27

B&W 22 januari 1906

29/35
29/36

B&W 27 januari 1906
B&W 27 januari 1906

11/37
11/42

B&W 27 januari 1906
B
1 februari 1906

9/55
19/

B&W 1 februari 1906
B&W

19/

B

8/67
18/74
16/81

B&W 7 februari 1906
B&W 14 februari 1906
B&W 21 februari 1906

11/83
9/89

B&W 21 februari 1906
B&W 27 februari 1906

1 februari 1906

16/116 B&W 13 maart 1906
16/116 B&W 13 maart 1906
3/124

B&W 14 maart 1906

Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1905.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1905.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1905 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1905.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1906.
Lijst van de op 31 december 1905 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Lambertus BOCHARDT te Burgum, Joannes W.
GROENEBOOM te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK te Burgum, Geertruida
TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE te Hurdegaryp, Wilhelm
B.A. THODEN VAN VELZEN te Hurdegaryp en Louis W. KIJLSTRA te
Oentsjerk.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1905 (herhalingsonderwijs)
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1905.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1905.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Statistiek van het aantal vergunningen van de drankwet in 1905.
Lichting 1906 van de Nationale militie. De mannen zijn: Auwert
DIJKSTRA, Roel VAN DER KOOI, Ebele VAN DER LEI en Sije
LAVERMAN.
Naamlijst van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. 113 van de
militiewet 1901, van de werkelijke dienst te worden ontheven. Op de lijst
staat Albert G. OOSTERHUIS (hij is predikant), hij krijgt ontheffing.
Financiën gemeente 1904.
Staat van verrichte vaccinaties over 1905.
Staat van niet in gestichten opgenomen “krankzinnigen, idioten en
onnozelen” in de gemeente op het einde van 1905.
Opgave van de op 1 januari 1906 bestaande stoombootdiensten.
Vergunningen en verloven om drank te verkopen. Er zijn 17 verloven en
66 vergunningen.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegde
is: D.L. DE VRIES in het gesticht te Medemblik.
Lijst van vragen, ten behoeve van het verslag van het armwezen over
1904, behorende bij schrijven van Gedeputeerde Staten, van 21
december 1905, nr. 44, derde afdeling, statistiek.
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19/87

B

23 maart 1906

20/134 B&W 31 maart 1906
9/

B&W maart 1906

20/174 B&W 25 april 1906

27/207 B&W 22 mei 1906
8/209

B&W 22 mei 1906

4/247

B&W 26 juni 1906

26/164 B

21 juli 1906

20/

B&W november 1906

26

B

december 1906

29/455 B&W 8 december 1906
8/
11/2
18/4

1907
B&W
B&W 1 januari 1907
B&W 4 januari 1907

10/6

B&W 4 januari 1907

4/8
28/
11/9
8/14
11/18
10/20

B
B&W
B&W
B&W
B&W
B&W

4 januari 1907
5 januari 1907
6 januari 1907
7 januari 1907
7 januari 1907
11 januari 1907

Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum voor de
reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Staat van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere scholen op
1 januari 1906.
Staat van het betaalde vergunningsrecht voor de uitoefening van de
kleinhandel in sterke drank 1906-1907. Er zijn 61 vergunningen.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1906.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Klaas S. MIEDEMA te Aldtsjerk,
Tjalling HAISMA te Hurdegaryp, Anne M. GEERLIGS te Burgum, Lippe
BOERSMA te Oentsjerk, Sijtze W. OOSTENBRUG te Tytsjerk en Willem
HAISMA te Burgum.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan K. KOOISTRA te
Burgum voor de huid van een aan miltvuur gestorven en verbrand rund.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1905 (lijst met
onderwijzers/essen)
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan Roel en Willem
TERLUIN te Burgum en aan Klaas J. VEENSTRA te Feanwâldsterwâl
voor de huid van aan miltvuur gestorven runderen.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1906.
Financiën gemeente 1906.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1907.
Lijst van de op 31 december 1906 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, A. ZWART te Burgum, Joannes W. GROENEBOOM te Aldtsjerk,
Antje HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar,
Pieter G. BONTEKOE te Hurdegaryp, Wilhelm B.A. THODEN VAN
VELZEN, Jan H. SMIT te Hurdegaryp en Louis W. KIJLSTRA te
Oentsjerk.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1906 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1906.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1906.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1905.
Financiën gemeente 1905.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1906.
Declaratie van de gemeente wegens huur van het postkantoor te Burgum
over 1906.
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20/23

B&W 12 januari 1907

11/25
20/39

B
19 januari 1907
B&W 25 januari 1907

26/

B

20/49

B&W 30 januari 1907

19/35

B

5/37
19/53

B
2 februari 1907
B&W 2 februari 1907

16/60

B&W 7 februari 1907

11/61
11/72
18/76
16/112

B&W
B&W
B&W
B&W

januari 1907

1 februari 1907

7 februari 1907
14 februari 1907
18 februari 1907
6 maart 1907

16/112 B&W 6 maart 1907
3/

B&W 8 maart 1907

22/

B&W

19/

B&W 23 maart 1907

26/

B

april 1907

20/149 B&W 12 april 1907

8/182

B&W 13 mei 1907

Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1906. (herhalingsonderwijs)
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, 1906.
Staat aanwijzende de sommen door het Rijk in overeenstemming met art.
48 van de wet tot regeling van het lager onderwijs bij voorschot aan elke
gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers, 1907.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling Berthus FABER te
Aldemiede Tytsjerk voor de huid van een aan miltvuur gestorven rund.
Staat van het aantal onderwijzers, dat op 15 januari 1907 werkzaam zijn
aan een openbare lagere school in Fryslân, wier bijstand volgens art. 24
verplicht is, of die als onderwijzer van bijstand verbonden zijn aan scholen
met meer dan 24 maar minder dan 41 leerlingen.
Naamlijst van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. 113 van de
militiewet 1901, van de werkelijke dienst te worden ontheven. Op de lijst
staat Albert G. OOSTERHUIS (hij is predikant), hij krijgt ontheffing.
Staat van het aantal echtscheidingen in 1906.
Lichting 1906 van de Nationale militie. De mannen zijn: Johannes
VENINGA, Johannes HEDDEMA, Bauke VAN KEIMPEMA, Oege
PIETERS, Albert VAN DER LEI en Sijtze VAN DER WAL. Met numerieke
opgave voor de zeemilitie.
Staat van niet in gestichten opgenomen “krankzinnigen, idioten en
onnozelen” in de gemeente op het einde van 1906.
Opgave van de op 1 januari 1907 bestaande stoombootdiensten.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1906.
Staat van verrichte vaccinaties over 1906.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten..
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegde
is: D.L. DE VRIES in het gesticht te Medemblik.
Lijst van vragen, ten behoeve van het verslag van het armwezen over
1906, behorende bij schrijven van Gedeputeerde Staten, van 3 januari
1907, nr. 19, derde afdeling, statistiek.
Staat ter toelichting van de staat model B, betreffende uitgaven wegens
het bouwen, verbouwen of aankoop van schoollokalen, volgens de
gemeenterekening van 1906. het gaat om de scholen in Gytsjerk,
Sumarreheide en Wyns.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum voor de
reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. uitgaven wegens werkzaamheden betreffende
maatregelen tegen vlekziekte bij varkens.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
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27/189 B&W 15 mei 1907
19/204 B

31 mei 1907

26/

juli 1907

B

19/251 B

6 september 1907

26/

B&W oktober, november
1907

26/

B&W

5/
19/

B

22 oktober 1907
oktober 1907

20/314 B&W 10 november 1907

20/325 B&W 21 november 1907

29/435 B&W 2 december 1907
19/316 B
28 december 1907

8/
5/
20/

1908
B&W
B&W
B&W januari 1908

28/9
11/13
18/12

B&W 2 januari 1908
B&W 4 januari 1908
B&W 4 januari 1908

10/15

B&W 4 januari 1908

Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1907.
Declaratie reisvergoeding van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan Klaas J.
VEENSTRA te Feanwâldsterwâl en aan S. BRANDSMA te Garyp voor de
huid van aan miltvuur gestorven runderen.
Opgaven voor het Voorbereidend militair Onderwijs, waaronder en aantal
(met naam) deelnemers. Er zijn 33 deelnemers.
Staat van uitgaven voor het ontsmetten van veestallen enz. van
Sijbrandus HIEMSTRA, Taede H. SIBMA en Sijtze HOEKSTRA te Garyp
en van Bertus FABER te Aldemiede Tytsjerk i.v.m. mond- en klauwzeer.
Staat van onkosten gemaakt ten behoeve en tijdens het heersen van de
besmettelijke ziekte schurft onder de schapen van H.P. SMIDS te
Hurdegaryp.
Bevolkingsstatistiek.
Rapport over een gehouden onderzoek naar lotelingen die niet aan de
oproeping ter inlijving bij de militie hebben voldaan. De personen zijn:
Sijtse HOEKSTRA te Aldtsjerk, Sijtze BOOMSMA te Gytsjerk, Rint D. DE
VRIES te Oentsjerk en Gerrit DE VRIES te Gytsjerk, ze verblijven
allemaal in Amerika.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1907. (lijst met
onderwijzers/essen)
Opgave bedoeld bij art. 1, tweede lid. van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de veranderingen in de lesuren
en vakken van onderwijs van- of in het onderwijzend personeel bij de
cursus voor herhalingsonderwijs begonnen 1 november 1907.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1907.
Opgaaf van de namen, voornamen enz. van de lotelingen van de lichting
1908, 1907, woonachtig of verblijfhoudende in de gemeente, die in
aanmerking komen om in het volgende jaar bij de militie te worden
ingelijfd en wensen deel te nemen aan het in januari a.s. te houden
onderzoek ter verkrijging van een bewijs van militaire bekwaamheid. De
personen zijn: Gerrit VISSER, Taeke NICOLAI, Marten VELLINGA, Pieter
KINGMA, Sijbren HAISMA, Anne PIEKSTRA en Kornelis VAN DER
VEEN.
Financiën gemeente 1907.
Legger bevolkingsstatistiek, erkenning kind.
Lijst van over het jaar 1907 van de onderwijzers(-essen) aan de openbare
lagere scholen geïnde bijdragen voor eigen en wed.n- en wezenpensioen.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1907.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1908.
Lijst van de op 31 december 1907 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Arie ZWART te Burgum, Joannes W. GROENEBOOM en Dirk
ALGERA te Aldtsjerk, Antje HOGENDONK te Burgum, Geertruida
TORRINGA te Eastermar, Pieter G. BONTEKOE te Hurdegaryp, Wilhelm
B.A. THODEN VAN VELZEN, Jan H. SMIT te Hurdegaryp en Louis W.
KIJLSTRA te Oentsjerk.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
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11/21
4/13
11/29

B&W 8 januari 1908
B
10 januari 1908
B&W 11 januari 1908

18/44
20/49

B&W 21 januari 1908
B&W 27 januari 1908

19/30

B

19/56

B&W 1 februari 1908

11/58

B&W 4 februari 1908

16/60

B&W 4 februari 1908

11/49

B

11/84
26/

B&W 22 februari 1908
B
14 maart 1908

3/107

B&W 17 maart 1908

februari 1908

22 februari 1908

16/128 B&W 31 maart 1908
16/128 B&W 31 maart 1908
19/
8/

B
april 1908
B&W april 1908

20/

B&W

27/

B&W mei 1908
B&W 23 mei 1908

19/109 B

27 mei 1908

Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1907 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1907.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1907.
Register van de botervaten geijtigd door B.G. VAN DER VEER te Garyp
ijtiger van de botervaten.
Staat van verrichte vaccinaties over 1907.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1907. (herhalingsonderwijs)
Naamlijst van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. 113 van de
militiewet 1901, van de werkelijke dienst te worden ontheven. Op de lijst
staat Albert G. OOSTERHUIS (hij is predikant), hij krijgt ontheffing.
Lichting 1908 van de Nationale militie. De mannen zijn: Jan VAN DER
MEER, Rienk SANDBURG, Sierk VAN DER MEER en Tjibbele VAN DER
WERF. Met numerieke opgave voor de zeemilitie.
Gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zo voor personen,
goederen- en veevervoer, als sleepdiensten, 1908. (Naam onderneming,
lengte boot enz.)
Staat van niet in gestichten opgenomen “krankzinnigen, idioten en
onnozelen’ in de gemeente op het einde van 1907.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1907.
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten voor de gemaakte onkosten i.v.m. vlekziekte, rotkreupel,
schurft en mond- en klauwzeer.
Lijst van vragen, ten behoeve van het verslag van het armwezen over
1907, behorende bij schrijven van Gedeputeerde Staten, van 2 januari
1908, nr. 23, derde afdeling, statistiek.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegde
is: D.L. DE VRIES in het gesticht te Medemblik.
Aanvraag van materieel.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1908.
Nota aan de provincie Fryslân, debet aan W.D. TALMAN, timmerman te
Burgum voor het plaatsen van borden als bedoeld in de motor- en
rijwielwet.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Johannes KROL, veldwachter te Jistrum voor de
reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.

412

4/248

B&W 2 juli 1908

26/

B

12/

B&W september 1908

19/

B&W oktober 1908

20/

B&W november 1908

augustus 1908

29/428 B&W 5 december 1908
19/
B&W december 1908

19

B

december 1908

8/
11/
2/
11/
18/

B&W
B&W
B&W
B&W
B&W

28/
20/

B&W 6 januari 1909
B&W 11 januari 1909

20/50

B&W 26 januari 1909

Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Tamme A. OOSTERHOF te
Eastermar, Oege W. HOEKSTRA te Garyp, Gerben A. VAN DER WAL te
Burgum, Ubele J. VEENLAND te Eastermar, Sjoerd P. BRANDSMA te
Garyp en Willem H. HAISMA te Burgum.
Declaraties van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan Pieter
HOEKSTRA te Burgum, aan K.B. VAN DER MEULEN te Tytsjerk en aan
Jelte H. VAN DER MEULEN te Feanwâldsterwâl voor de huid van aan
miltvuur gestorven runderen.
Lijst met benoemingen tot wethouder/raadslid in 1907/1908. De personen
zijn: tot wethouder is benoemd Jelte B. VAN DER MEER, landbouwer te
Oentsjerk, tot raadslid Dirk G. REITSMA, landbouwer te Eastermar, IJbele
STEENSMA, zilversmid te Burgum, Pieter J. VAN DER BIJ, landbouwer
te Jistrum, Jhr. H. VAN BAERDT VAN SMINIA, grondeigenaar te Aldtsjerk
en Willem B. VAN DER MEER, bakker te Ryptsjerk.
Rapport over een gehouden onderzoek naar lotelingen die niet aan de
oproeping ter inlijving bij de militie hebben voldaan. De personen zijn:
Sijtse HOEKSTRA te Aldtsjerk, Sijtze BOOMSMA te Gytsjerk, Rint D. DE
VRIES te Oentsjerk en Gerrit DE VRIES te Gytsjerk. Lijst van personen
die zich hebben opgegeven voor het Voorbereid Militair Onderricht.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1908. (lijst met
onderwijzers/essen)
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1908.
Opgaaf van de namen, voornamen enz. van de lotelingen van de lichting
1908, 1907, woonachtig of verblijfhoudende in de gemeente, die in
aanmerking komen om in het volgende jaar bij de militie te worden
ingelijfd en wensen deel te nemen het onderzoek ter verkrijging van een
bewijs van militaire bekwaamheid. De personen zijn: Auke VISSER, Gjalt
ADEMA, Jan KLOPPENBURG, Aan ALGRA, Gerrit DE VRIES, Jurjen DE
VRIES, Remmelt HOEKSTRA, Roel ZANDBERG, Doede HAANSTRA en
Klaas JANSMA.
Staat van inlichtingen nopens een aanvraag om toestemming tot verblijf in
het buitenland. De aanvraag is van Ente T. BOSMA, hij wil naar Zuid
Dakota, Noord-Amerika. Hij krijgt toestemming.

1909
januari 1909
januari 1909
januari 1909
6 januari 1909

Financiën gemeente 1908.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1909.
Staat van het politiepersoneel op 1 januari 1909.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1908.
Lijst van de op 31 december 1908 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Arie ZWART te Burgum, Dirk ALGERA te Aldtsjerk, Antje
HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G.
BONTEKOE te Hurdegaryp, Jan H. SMIT te Hurdegaryp, Louis W.
KIJLSTRA te Oentsjerk en Antje VAN DER VEEN te Burgum.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1908.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1908 (herhalingsonderwijs)
Staat aanwijzende de sommen door het Rijk in overeenstemming met art.
48 van de wet tot regeling van het lager onderwijs bij voorschot aan elke
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11/

B&W januari 1909

10/

B&W

19/

B&W januari 1909

4/23
19/
11/30
19/

B
B
B
B

19/

B&W 1 februari 1909

16/63

B&W 2 februari 1909

29/64

B&W 2 februari 1909

18/76
11/90
1/93
16/132

B&W
B&W
B&W
B&W

januari 1909

19 januari 1909
januari 1909
23 januari 1909
1 februari 1909

11 februari 1909
23 februari 1909
26 februari 1909
20 maart 1909

16/132 B&W 20 maart 1909
19/

B

maart 1909

15/
19/

B&W 3 april 1909
B&W 10 april 1909

19/
19/

B
B

27 april 1909
26 mei 1909

18/

B

17 juni 1909

gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers, 1909.
Gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zo voor personen,
goederen- en veevervoer, als sleepdiensten, 1909. (Naam onderneming,
lengte boot enz.) Met een opgave van 1888 van de toen bestaande
stoombootdiensten.
Declaratie van de gemeente ten laste van de Staat der
Nederlanden/Ministerie van Justitie over 1908 wegens het verschaffen
van lokalen ten dienste van het Kantongerecht te Burgum.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, ter inlijving of tot het houden van
wapenoefeningen opgeroepen. De dienstplichtigen zijn: Eelke BOS,
Teunis H. RINZEMA en Uitze J. WIJMENGA.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1908.
Aanvraag van materieel.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet.
Naamlijst van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. 113 van de
militiewet 1901, van de werkelijke dienst te worden ontheven. Op de lijst
staat Albert G. OOSTERHUIS (hij is predikant), hij krijgt ontheffing.
Lichting 1909 van de Nationale militie. De mannen zijn: Douwe
VELLINGA, Sijbren POSTHUMA, Jacob VAN DER LEIJ en Reinder
DIJKSTRA.
Staat van niet in gestichten opgenomen ‘krankzinnigen, idioten en
onnozelen’ in de gemeente op het einde van 1908.
Opgave van plaats gehad hebbende beleggingen en afschrijvingen op het
Grootboek van de Nationale werkelijke schuld wegens de
verveningfondsen.
Staat van verrichte vaccinaties over 1908.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1908.
Staat van informatie over de binnenpolders te Ryptsjerk.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegde
is: D.L. DE VRIES in het gesticht te Medemblik.
Declaratie reisvergoeding van S.B. DRIJBER, burgemeester, te
Hurdegaryp en één van Sijbren DIJKSTRA, veldwachter te Burgum voor
de reis van en naar Leeuwarden voor het bijwonen van de loting van de
nationale militie en als geleider van de manschappen.
Lijst van aangewezen schutstalhouders van 12 mei 1909 tot 12 mei 1910.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, ter inlijving of tot het houden van
wapenoefeningen opgeroepen. De dienstplichtigen zijn: Edze WIELINGA,
Otte BOENSTRA, Regneus SEINSTRA, Douwe VELLINGA, Andries
POELSTRA, Kornelis VAN DER WAL, Bauke POT, Thijs VAN DER WAL,
Hendrik VEENSTRA, Eize POOL, Aan ALGRA, Sjouke VAN DER WAL,
Arjen VAN DER WOUDE, Jan ZUIDERVELD, Alle VAN DER HAAG,
Johannes PAULUSMA, Jurjen DE JONG en Bonne VAN DER KOOI.
Aanvraag van materieel.
Declaratie reisvergoeding van Sijtze STUVELING, veldwachter te Garyp
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk van de kosten voor
het onteigenen van goederen van Klaas KOOP te Bergumerheide
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19/

B

14 juni 1909

27/

B&W

20/

B&W

19/

B&W juli 1909

19/

B

juli 1909

2/

B

2 augustus 1909

19/

B

12/

B&W september 1909

19/

B

7 oktober 1909

19/

B

8 oktober 1909

19/

B

27 oktober 1909

19/368 B&W 4 november 1909

20/371 B&W 8 november 1909

(Noardburgum) i.v.m. tyfus.
Opgaaf, bedoeld bij het Provinciaal blad nr. 66 van 1909. (betreft de
dagen die ongeschikt worden geacht voor de loting).
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1909.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Declaraties van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer. De dienstplichtigen zijn: Gjalt ADEMA, Jan KLOPPENBURG,
Gerrit DE VRIES, Remmelt HOEKSTRA, Roel ZANDBERG, Doede
HAANSTRA, Reinder ZIJLSTRA, Tjipke JAGER, Sjouke VEENJE, Pieter
ZUIDEMA, Gerben VAN DER MEULEN, Klaas JANSMA, Oene
SIERKSMA, Jan DE VRIES, Sjouke TJEPKEMA en Oege PIETERS.
Nominatieven opgave van miliciens (soldaten), die art. 120 van de
militiewet 1901 (zich melden na verlof) niet hebben nageleefd. De milicien
(soldaat) is Jan HAMERSMA.
Voordracht tot aanstelling tot onbezoldigd rijksveldwachter. Voorgedragen
wordt Jan OPPENHUIZEN.
Opgaaf van personen, die op 1 augustus 1909 naar de Landweer zijn
overgegaan en zich opdat tijdstip, hetzij met, hetzij zonder vergunning, in
het buitenland ophielden of ter uitoefening van de zeevisserij of de
zeevaart buiten Nederlands grondgebied bevonden, uitgezonderd zij, aan
wie door de minister van oorlog vergunning is verleend. De personen zijn
Lambertus VEENSTRA en Jacob W. DE VRIES.
Lijst met benoemingen tot wethouder/raadslid in 1909. Tot raadslid zijn
benoemd: Sijtze W. OOSTENBRUG, veehouder te Tytsjerk, Oege W.
HOEKSTRA, veehouder te Garyp, Dirk WESTERLAAN, letterzetter te
Burgum, Klaas VAN LUNZEN, chef van het tramstation te Sumar en Jan
L. TALSMA, veehouder te Aldtsjerk.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer. De dienstplichtigen zijn: Klaas DOUWES, Harmen
POORTMAN, Meint HAMSTRA, Bauke DE JAGER, Jan, LOOIJENGA,
Jan VAN DER VEEN, Evert SIKMA, Gerben DE HAAN, Kornelis DE
VRIES, Jacob IESTRA, Oene VEENSTRA, Wopke KROES, Jitze DE
HAAN en Wolter VAN DER BERG.
Nominatieven opgave van miliciens (soldaten), die art. 120 van de
militiewet 1901 (zich melden na verlof) niet hebben nageleefd. De
miliciens (soldaten) zijn Douwe S. TALMAN en Hans STELWAGEN.
Rapport over een gehouden onderzoek naar lotelingen die niet aan de
oproeping ter inlijving bij de militie hebben voldaan. De personen zijn:
Sijtse HOEKSTRA te Aldtsjerk, Sijtze BOOMSMA te Gytsjerk, Rint D. DE
VRIES te Oentsjerk, Gerrit DE VRIES te Gytsjerk en Fokke SPOOR.
Naamlijst van manschappen die zich hebben aangemeld of hebben doen
opgeven om bij de zeemilitie te dienen (lichting 1910). De mannen zijn:
Jan VAN DER WAL te Garyp, Sijtze STENEKES te Burgum, Sijtze
DOUMA te Earnewâld en Lolke VAN DER ZEE te Garyp.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
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26/

B

november 1909

19/

B

2 december 1909

26/

B

december 1909

20/422 B&W 29 december 1909

herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1909. (lijst met
onderwijzers/essen)
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan Pieter W.
OOSTENBRUG te Tytsjerk voor de huid van aan miltvuur gestorven rund.
Naamlijst van lotelingen, in deze gemeente voor de militie
ingeschreven, die zich hebben aangemeld of doen opgeven om te
worden ingelijfd bij een bereden korps. Alleen Hendrik BIJSTRA te
Garyp staat op de lijst.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan T.A. VAN DER
VEEN te Hurdegaryp voor de huid van aan miltvuur gestorven rund.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1909.

1910
8/
24/

B&W
B&W

28/4
11/5

B&W 7 januari 1910
B&W 7 januari 1910

18/6

B&W 7 januari 1910

15/8
11/10
11/14
11/21

B&W
B&W
B&W
B

19/
20/51

B
19 januari 1910
B&W januari 1910

16/66

B&W 14 februari 1910

26/

B

18/87
11/95

B&W 25 februari 1910
B&W 28 februari 1910
februari 1910

4/

B

7 januari 1910
8 januari 1910
11 januari 1910
14 januari 1910

18 februari 1910

Financiën gemeente 1909.
Lijsten van de kadastrale gemeenten waarop staat kadastrale aanduiding,
plaatselijke aanduiding en eigenaar is van woningen, afgebroken of
onbewoonbaar verklaarde woningen en omnummering van woningen.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1909.
Gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zo voor personen,
goederen- en veevervoer, als sleepdiensten, 1909. (Naam onderneming,
lengte boot enz.)
Lijst van de op 31 december 1909 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen. De personen zijn: Wijtze HINGST te
Burgum, Arie ZWART te Burgum, Dirk ALGERA te Aldtsjerk, Antje
HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G.
BONTEKOE te Hurdegaryp, Jan H. SMIT te Hurdegaryp, Louis W.
KIJLSTRA te Oentsjerk en Antje VAN DER VEEN te Burgum.
Staat van het politiepersoneel op 1 januari 1910.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1909.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1910.
Statistische gegevens betreffende de naleving van de arbeidswet, het
aantal kinderen (12-16 jaar) dat per bedrijf aan het werk is. (de bedrijven
staan er in).
Aanvraag van materieel.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1909 (herhalingsonderwijs)
Staat van niet in gestichten opgenomen ‘krankzinnigen, idioten en
onnozelen’ in de gemeente op het einde van 1909.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. gedeeltelijke schadeloosstelling aan Frans DOUMA te
Hurdegaryp voor de huid van aan miltvuur gestorven rund.
Staat van verrichte vaccinaties over 1909.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1909.
Schrijven van de kantonrechter dat aan de voorwaarden van het
huurcontract van de lokalen voor het kantonrecht is voldaan.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1909. Met
boekje: “Wet van 5 april 1870, S. 63, C.V. 66, houdende instelling van
Collegiën van Zetters voor ’s Rijks directe belastingen, met bijlagen en
uittreksels uit de wetten op Grondbelasting, het Patent en het Personeel.
En Alphabetisch register, door L.N. SCHUURMAN, secretaris der
Gemeente Zwolle, 1870”. Het boekje: “Nederlandsche Staatswetten.
Schuurman’s-Editie no. 20. Wet van de 5den april 1870, S. 63, houdende
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19/

B&W maart 1910

19/

B

18 maart 1910

16/124 B&W 29 maart 1910
16/124 B&W 29 maart 1910
15/
19/

B&W 3 april 1910
B
9 april 1910

19/
27/

B
30 april 1910
B&W mei 1910

19/

B

20/

B&W

8/

B&W juni 1910

19/

B

19/
19/

B&W 28 juni 1910
B
6 juli 1910

3 juni 1910

11 juni 1910

instelling van Collegiën van Zetters voor ’s Rijks directe belastingen, zoals
die wet is gewijzigd bij de wet van 2 oktober 1893, S. 149, met besluiten
enz. ter uitvoering, uittreksels uit de wetten op de Grondbelasting, het
Personeel enz. Als bijlagen, en Alphabetisch register, door P.H.
JORDENS, Commies ter Prov. griffie van Overijssel. Vierde druk,
bijgewerkt tot juli 1895”. Het boekje: “Wet tot regeling der Personeele
Belasting. In werking tredend op 1 januari 1897”.
Naamlijst van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. 113 van de
militiewet 1901, van de werkelijke dienst te worden ontheven. Op de lijst
staat Albert G. OOSTERHUIS (hij is predikant), hij krijgt ontheffing.
Declaratie reisvergoeding van Jan OPPENHUIZEN, veldwachter te
Jistrum voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de
manschappen van de militie.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegde
is: D.L. DE VRIES in het gesticht te Medemblik.
Lijst van aangewezen schutstalhouders van 12 mei 1910 tot 12 mei 1911.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer. De dienstplichtigen zijn: Johannes JELTEMA, Egbert VAN
WIJK, Jan ANDRINGA, Jan S. DE VRIES, Tjeerd DE HAAN, Johannes
VAN DER GLAS, Gosse LINTING, Jan VAN DER MEULEN, Sijmen
BERGSMA, Tjesse VLASKAMP, Johannes KROL, Sjouke DIJKSTRA,
Wieger, HOEKSTRA, Franke VAN DER MEER, Atze BINNEMA, Hendrik
OOSTERLING, Eelke BOONSTRA, Ale ALGRA, Anne P. VAN DER
MEER, Klaas D. VEENSTRA, Binne H. DE VRIES, Jacob J.
KLOOSTERMAN, Michiel K. MEINDERTSMA, Geert D. POSTMA,
Johannes D. POSTMA, Jan B. DUURSMA, Kornelis O. HERDER, Gerben
W. WAGENAAR, Alle TJEERDSMA, Meindert G. DRAAISTRA, Sijmen S.
BIJLSMA, Wichman P. GEERLIGS, Jurjen E. VAN DER KOOI, Jan H.
VAN DER MEULEN, Fokke R. VAN DER KUIP, Andries S. GEERTSMA
en Egbert L. VAN DER KOOI.
Aanvraag van materieel.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1910.
Declaratie reisvergoeding van Jan OPPENHUIZEN, veldwachter te
Jistrum voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de
manschappen van de militie.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Opgaaf, bedoeld bij het Provinciaal blad nr. 66 van 1909. (betreft de
dagen die ongeschikt worden geacht voor de loting).
Stukken betreffende aanvragen voor Voorbereidend Militair Onderricht.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
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47/

B&W 16 juli 1910

26/

B

29 juli 1910

19/

B

11 augustus 1910

19/

B

september 1910

19/

B

5 oktober 1910

19/

B

6 oktober 1910

19/

B

oktober 1910

19/

B&W 2 november 1910

20/374 B&W 9 november 1910

2/

B

30 november 1910

19/

B

13 december 1910

19/

B

december 1910

Landweer. De dienstplichtigen zijn: Kornelis VAN DER PLOEG, Simko
SIJBENGA, Roelof DE JONG, Jan, VLASKAMP, Roel TERLUIN, Meint
BOTTEMA, Jippe HOEKSTRA, Sijbren PELDER, Pieter ELZINGA,
Harmen DE VRIES, Ebe HUIZENGA, Romke WIJMENGA, Johannes
ALGRA, Jan DOUMA en Bonne ALGRA.
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Jhr. Hobbe BAERDT VAN
SMINIA te Aldtsjerk, Tjalling HAISMA te Hurdegaryp, Anne M. GEERLIGS
te Burgum, Jelte B. VAN DER MEER te Oentsjerk, Wieger A, VAN DER
MEULEN te Burgum en Pieter J. RIEDSTRA te Ryptsjerk.
Declaratie van de burgemeester ten laste van het Rijk wegens gedane
voorschotten i.v.m. 2/3 gedeeltelijke schadeloosstelling aan Jan
BERGSMA te Suwâld voor de huid van aan miltvuur gestorven rund.
Staat van inlichtingen betreffende het verzoek van Eelke TEIJENS om
vervroeging van opkomst voor herhalingsoefeningen.
Lijst van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van
de dienst bij de militie wegens lichamelijke ongeschiktheid, eigen militaire
dienst of van broers, of op grond van art. 50 van de wet. De lotelingen
zijn: Pieter VAN DER VEEN, Rindert BOENSTRA, Jask POOL, Dirk
DIJKSTRA, Ale SIERKSMA, Sijbren VAN DER KOOI, Errit POSTMA,
Pieter VAN DER WAL, Johannes BRANDSMA, Egbert RUISCH, Riemer
VLIEGER, Jitze VAN DER VEEN, Anne TINGA, Drevis SCHUURMAN,
Marcus KLEEFSTRA, Geert VAN DER MEER en Cornelis DE VRIES
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer. De dienstplichtigen zijn: Minne HELLINGA en Pieter VAN DER
MEER.
Declaratie reisvergoeding van Jan OPPENHUIZEN, veldwachter te
Jistrum voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de
manschappen van de militie.
Rapport over een gehouden onderzoek naar lotelingen die niet aan de
oproeping ter inlijving bij de militie hebben voldaan. De personen zijn:
Sijtse HOEKSTRA te Aldtsjerk, Sijtze BOOMSMA te Gytsjerk, Rint D. DE
VRIES te Oentsjerk, Gerrit DE VRIES te Gytsjerk en Fokke SPOOR.
Verblijven allemaal in Amerika.
Naamlijst van manschappen die zich hebben aangemeld of hebben doen
opgeven om bij de zeemilitie te dienen (lichting 1911). De mannen zijn:
Derk VEENSTRA te Groningen, Thomas DIJKSTRA te Eastermar,
Herman FORMSMA te Garyp, Roelof VAN DER WIELEN te Burgum,
Luitzen VAN DER SCHAAF te Wyns, Jacob VAN DER MEER te
Eastermar en Jan ZIJLSTRA te Burgum.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1910. (lijst met
onderwijzers/essen)
Voordracht tot de benoeming van een onbezoldigd rijksveldwachter.
Voorgedragen word Thomas T. SPOELSTRA te Garyp.
Opgaaf van de namen, voornamen enz. van de lotelingen van de lichting
1910, 1911, woonachtig of verblijfhoudende in de gemeente, die in
aanmerking komen om in het volgende jaar bij de militie te worden
ingelijfd en wensen deel te nemen het onderzoek ter verkrijging van een
bewijs van militaire bekwaamheid. De personen zijn: Evert VEENSTRA,
Lijkele VAN DER MEULEN, Bauke OOTHOUT, IJme POSTMA en Rinze
BRANDSMA.
Naamlijst van lotelingen, in deze gemeente voor de militie
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ingeschreven, die zich hebben aangemeld of doen opgeven om te
worden ingelijfd bij een bereden korps. De mannen zijn: Jouke
MIEDEMA te Miedum, Popke LEISTRA te Tytsjerk, Abraham
SLOTEGRAAF te Garyp en Tjeerd SPOOR te Hurdegaryp.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1910.
Financiën gemeente 1910.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, ter inlijving of tot het houden van
wapenoefeningen opgeroepen. De dienstplichtigen zijn: Pieter VAN DER
WAL, Homme PEENSTRA, Haaije GAASTRA, Minze J. FENNEMA,
Martinus F. FENNEMA, Fedde STIENSTRA, Sape K. DIJKSTRA, Hedzer
A. TIEMERSMA en Albert T. VAN DIJK.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1910.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1910.
Lijst van de op 31 december 1910 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen enz. De personen zijn: Wijtze HINGST
te Burgum, Arie ZWART te Burgum, Dirk ALGERA te Aldtsjerk, Antje
HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G.
BONTEKOE te Hurdegaryp, Jan H. SMIT te Hurdegaryp en Louis W.
KIJLSTRA te Oentsjerk.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1911.
Gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zo voor personen,
goederen- en veevervoer, als sleepdiensten, 1910. (Naam onderneming,
lengte boot enz.)
Staat van het politiepersoneel op 1 januari 1911.
Presentielijst van het college van zetters in de gemeente 1910.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1910 (herhalingsonderwijs)
Staat van inlichtingen betreffende het verzoek van Auke NICOLAI om
vervroeging van opkomst voor herhalingsoefeningen. Advies is inwilligen.
Staat van inlichtingen betreffende het verzoek van Johannes PAULUSMA
om uitstel of vervroeging van opkomst voor herhalingsoefeningen.
Staat van verrichte vaccinaties over 1910.
Naamlijst van de bij de militie ingelijfde lotelingen, die aanvraag hebben
gedaan om, op grond van de eerste zinsnede van art. 113 van de
militiewet 1901, van de werkelijke dienst te worden ontheven. Op de lijst
staat Albert G. OOSTERHUIS (hij is predikant), hij krijgt ontheffing.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1910.
Staat van niet in gestichten opgenomen ‘krankzinnigen, idioten en
onnozelen’ in de gemeente op het einde van 1910.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegden
zijn: D.L. DE VRIES in het gesticht te Medemblik en G.S. POSTMA in het
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gesticht te Ermelo.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
juni 1911
Opgaaf, bedoeld bij het Provinciaal blad nr. 66 van 1909. (betreft de
dagen die ongeschikt worden geacht voor de loting).
7 juni 1911
Staat van inlichtingen betreffende het verzoek van Paulus PAULUSMA
om ontheffing of uitstel van opkomst voor herhalingsoefeningen. Advies is
het verzoek niet toe te staan.
27 juni 1911
Staat van inlichtingen betreffende het verzoek van Oege INIA om uitstel
van opkomst voor herhalingsoefeningen. Advies is afwijzen.
28 juni 1911
Stukken betreffende aanvragen voor Voorbereidend Militair Onderricht.
8 juli 1911
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer. De reis van 2 dienstplichtigen van Burgum naar Leeuwarden
voor de inlijving op 16 mei aangekomen en ingelijfd.
Opgaaf van Landweerverlofgangers, die een ambt, bediening of
dienstbetrekking bekleden. Alleen Jan OPPENHUIZEN, veldwachter te
Jistrum staat op de lijst.
Lijst met benoemingen tot wethouder/raadslid in 1911. Tot wethouder is
benoemd Dirk G. REITSMA, veehouder te Eastermar, tot raadslid Taede
D. BLOEMHOF, veehouder te Gytsjerk, Sjoerd P. HOEKSTRA,
veehouder te Sumar, Anne HOEKEMA, timmerman te Burgum, Jan J.
VAN DER MEULEN, veehandelaar te Garyp en Lammert P. LAMBARTS,
veehouder te Jistrum.
11 september 1911 Opgave van vergoedingen door gemeenten in Fryslân ter bestrijding van
de kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten, buiten de
bijdragen van het Rijk en van de provincie ontvangen ten bate van 1910.
Alleen G.S. POSTMA in het gesticht te Ermelo staat op de lijst.
oktober 1911
Rapport over een gehouden onderzoek naar lotelingen die niet aan de
oproeping ter inlijving bij de militie hebben voldaan. De personen zijn: Rint
D. DE VRIES te Oentsjerk, Gerrit DE VRIES te Gytsjerk en Fokke
SPOOR. Verblijven in Amerika.
3 oktober 1911
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer. De reis van 2 dienstplichtigen van Burgum naar Leeuwarden
voor de inlijving op 26 september aangekomen en ingelijfd.
1 november 1911
Naamlijst van manschappen die zich hebben aangemeld of hebben doen
opgeven om bij de zeemilitie te dienen (lichting 1911). De mannen zijn:
Andries VAN DER VEER te Eastermar, Siete KEIMPEMA te Earnewâld,
Wietze GORTER te Warten en Wietze VAN DER WERFF te
Schoonhoven.
9 november 1911
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1911. (lijst met
onderwijzers/essen)
1 december 1911
Naamlijst van lotelingen, in deze gemeente voor de militie
ingeschreven, die zich hebben aangemeld of doen opgeven om te
worden ingelijfd bij een bereden korps. De mannen zijn: Marten DE
GRAAF te Schoterland (Katlijk), Melle KOOTSTRA te Ryptsjerk, Wilt
FABER te Suwâld, Gjalt VEENSTRA te Eastermar en Jurjen
DOUWES te Eastermar.
11 december 1911 Opgaaf van de namen, voornamen enz. van de lotelingen van de lichting
1910, 1911, woonachtig of verblijfhoudende in de gemeente, die in
aanmerking komen om in het volgende jaar bij de militie te worden
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ingelijfd en wensen deel te nemen het onderzoek ter verkrijging van een
bewijs van militaire bekwaamheid. Alleen Albert DE BOER staat op de
lijst.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1911.
Financiën gemeente 1911.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1911.
Lijst van de op 31 december 1911 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen enz. De personen zijn: Wijtze HINGST
te Burgum, Arie ZWART te Burgum, Dirk ALGERA te Aldtsjerk, Antje
HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G.
BONTEKOE te Hurdegaryp, Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk en Antje
VAN DER VEEN te Burgum.
Staat van het politiepersoneel op 1 januari 1912.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1911.
Opgaven van onderwijzers van het aantal lesuren, dat ze gegeven
hebben in het herhalingsonderwijs in 1911.
Gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zo voor personen,
goederen- en veevervoer, als sleepdiensten, 1911. (Naam onderneming,
lengte boot enz.)
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1912.
Opgave van het aantal drankvergunningen per jaar van 1905 t/m 1911.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1911 (herhalingsonderwijs)
Staat van verrichte vaccinaties over 1911.
Staat van niet in gestichten opgenomen ‘krankzinnigen, idioten en
onnozelen’ in de gemeente op het einde van 1911.
Aanvraag van materieel.
Aanvraag van materieel.
Staat van informatie over de binnenpolders te Hurdegaryp.
Opgave van de op 1 januari 1912 bestaande stoombootdiensten.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1911.
Nominatieven opgave van miliciens (soldaten), die art. 121 van de
militiewet 1901 (89,2 van de wet van 2 februari 1912) (zich melden na
verlof) niet hebben nageleefd. Op de lijst staat alleen Jacob LUURS.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Verslag omtrent het ongeval, overkomen aan een ijzeren praam van
Pieter POSTMA te Eastermar. Hij verdronk op De Leien.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1911 en
1912.
Aanvraag van materieel.
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Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Declaratie van B&W ten laste van de provincie, wegens bijdrage in de
kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten. De verpleegde
is: S. ZIJLSTRA in het gesticht te Castricum.
Opgave betreffende de inrichting van de openbare scholen voor
uitgebreid en voor meer uitgebreid lager onderwijs, volgens de toestand
van 15 januari 1911.
Opgaaf, bedoeld bij het Provinciaal blad nr. 66 van 1909. (betreft de
dagen die ongeschikt worden geacht voor de loting).
Opgave van uitgevoerde werken van algemeen of bijzonder belang.
Vragenlijst betrekking hebbende op bestaande organisaties, inrichtingen
of regelingen op het gebied van het reddingswezen en eerste hulp bij
ongelukken (aan de kust, aan de binnenwateren, bij de spoorwegen, de
mijnen, eerste hulp bij ongelukken in engere zin).
Opgave van vergoedingen door gemeenten in Fryslân ter bestrijding van
de kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten, buiten de
bijdragen van het Rijk en van de provincie ontvangen ten bate van 1910.
Alleen S. ZIJLSTRA in het gesticht te Castricum en te Franeker staat op
de lijst.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
Lijst met benoemingen tot wethouder/raadslid in 1911. Tot raadslid zijn
benoemd Sible B. DOUMA, agent van de brandwaarborgmaatschappij
Woudsend te Burgum en Folkert J. VAN DER WOUDE, brievenbesteller
te Burgum.
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Oege W. HOEKSTRA te Garyp
(aftredende), Gjalt H. WALDA te Garyp, Lammert P. LAMBARTS te
Jistrum, Tamme A. OOSTERHOF te Eastermar (aftredende), Gerben A.
VAN DER WAL te Burgum (aftredende) en Anne HOEKEMA te Burgum.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
Naamlijst van manschappen die zich hebben aangemeld of hebben doen
opgeven om bij de zeemilitie te dienen (lichting 1911). De mannen zijn:
Anne W. HOEKSTRA, Anne VAN DER VEEN, Fokke SPOOR, Hijlke
GORTER en Pieter BLOEMHOF. Opgave van lotelingen, die zich bij de
burgemeester hebben opgegeven voor één der korpsen of onderdelen
van het leger. De mannen zijn: Wijbe VEENSTRA, Foppe HAANSTRA,
Sijtze VAN DER WAL, Riemer RIEDSTRA en Folkert VISSER.
Declaratie reisvergoeding van Sijbren DIJKSTRA, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1911. (lijst met
onderwijzers/essen)
Aanvraag van materieel.
Aanvraag van kaartmateriaal, de bevolkingsstatistiek voor 1913.
Stukken betreffende het Landstormbesluit en Landstorminstructies.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1912.
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Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1912.
Staat van het politiepersoneel op 1 januari 1913.
Lijst van de op 31 december 1912 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen enz. De personen zijn: Wijtze HINGST
te Burgum, Arie ZWART te Burgum, Dirk ALGERA te Aldtsjerk, Antje
HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G.
BONTEKOE te Hurdegaryp, Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk en Antje
VAN DER VEEN te Burgum.
Staat van stoombootdiensten op 1 januari.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1912.
Rapport omtrent achtergebleven lotelingen. De lotelingen zijn: Rint D. DE
VRIES, Gerrit DE VRIES, Fokke SPOOR ( in 1912 in Amerika overleden),
Geert HELLINGA en Klaas VAN DER KOOI.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1913.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1912. (herhalingsonderwijs)
Declaratie reisvergoeding van Sijbren DIJKSTRA, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Staat van niet in gestichten opgenomen ‘krankzinnigen, idioten en
onnozelen’ in de gemeente op het einde van 1912.
Verslag omtrent het ongeval, overkomen aan het schip van Albertus
SCHOLTEN gedomicilieerd te Zuidhorn. Het ongeval vond in de Lange
Mear plaats.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1912.
Staat van verrichte vaccinaties over 1912.
Opgave van de ter zake van reinigingen en ontsmettingen gedane
uitgaven en genoten baten, 1912.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Declaratie reisvergoeding van Sijbren DIJKSTRA, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Opgaaf volgens art. 10 van het Koninklijk Besluit van 29 december 1897
(Staatsblad nr. 269).
Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1913.
Opgave van vergoedingen door gemeenten in Fryslân ter bestrijding van
de kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten, buiten de
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bijdragen van het Rijk en van de provincie ontvangen ten bate van 1910.
Alleen S. ZIJLSTRA in het gesticht te Franeker staat op de lijst.
Opgaaf, bedoeld bij het Provinciaal blad nr. 66 van 1909. (betreft de
dagen die ongeschikt worden geacht voor de loting).
Nominatieven opgave van miliciens (soldaten), 89,2 van de wet van 2
februari 1912 (zich melden na verlof) niet hebben nageleefd. Op de lijst
staat alleen Sake VAN DER VEER.
Lijst met benoemingen tot wethouder/raadslid in 1911. Tot wethouders
zijn benoemd: IJbele STEENSMA (vanaf september), goud- en zilversmid
te Burgum en Dirk G. REITSMA (vanaf september), veehouder te
Eastermar. Tot raadslid zijn benoemd Hendrik J. GRAS, manufacturier te
Oentsjerk, Dirk G. REITSMA (tot september), veehouder te Eastermar,
Jelte B. VAN DER MEER te Oentsjerk, IJbele STEENSMA (tot
september), goud- en zilversmid te Burgum, Jhr. Hobbe VAN BAERDT
VAN SMINIA te Aldtsjerk en Hendrikus DE VRIES, assistent-directeur
zuivelfabriek te Burgum.
Opgave van de bedragen wegens tegemoetkoming uit de Rijkskas, in
overeenstemming met de wet van 6 juni 1913 (Staatsblad nr. 239), over
het jaar 1913 verschuldigd aan hoofden en onderwijzers van bijstand op 1
oktober 1913 verbonden aan de lagere scholen. Met kennisgevingen aan
de gemeente van Jan T. VAN BALEN WALTER, Kornelis L. DE VRIES,
Eildert ANNEMA, Johannes HANEWALD, Jan VAN KOTEN, Frederik
MOOK, Ritske F. BERGSMA en Jacob BIJL.
Naamlijst van manschappen die zich hebben aangemeld of hebben doen
opgeven om bij de zeemilitie te dienen (lichting 1911). De mannen zijn:
Jitze DE JONG, Hermanus INIA, Auke VAN DER MEER, Karst PIETERS,
Berend BOOM, Auke VISSER, Gerrit WESTER, Hendrik JAGERSMA en
Johannes DEKKER. Opgave van lotelingen, die zich bij de burgemeester
hebben opgegeven voor één der korpsen of onderdelen van het leger. De
mannen zijn: Hartman HARTMANS en Tjerk KAASTRA.
Declaratie reisvergoeding van Sijbren DIJKSTRA, veldwachter te Jistrum
voor de reis van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen
van de militie.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1913. (lijst met
onderwijzers/essen)
Aanvraag van materieel.
Staat van de onderwijzers aan openbare lagere scholen die naast hun
betrekking als zodanig op 1 oktober 1913 een betrekking bekleedden als
burgerlijk ambtenaar in de zin van de burgerlijke pensioenwet, of in de
loop van die maand een betrekking als laatstgenoemd naast hun
onderwijzersbetrekking hebben aanvaard. De onderwijzers zijn Dirk
OOSTERKAMP te Burgum en Jan T. VAN BALEN WALTER te Oentsjerk.
Stukken (staten) betreffende de pensioenwet voor gemeenteambtenaren
1913. De ambtenaren staan er met naam en betrekking op.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1913.
Lijst van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van
de dienst bij de militie wegens lichamelijke ongeschiktheid, eigen militaire
dienst of van broers, of op grond van art. 50 van de wet. De loteling is
George J. WAARDENBURG op grond van dat hij een geestelijke is.
Opgaven van de sterkte op 15 december 1913 van het in de gemeente
ingeschreven Landstormpersoneel waarvan uitsluitend kan worden
gevorderd ongewapende dienst/zowel gewapende als ongewapende
dienst.
Opgave van het aantal drankvergunningen per jaar van 1912/1913.
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Financiën gemeente 1912.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
Rapport omtrent achtergebleven lotelingen. De lotelingen zijn: Gerrit DE
VRIES, Geert HELLINGA, Klaas VAN DER KOOI en Rijpke VAN DER
KOOI. Ze verblijven allemaal in Amerika.
Opgave bedoeld bij art. 3, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) van de uren waarop door ieder van
de verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal
onderwijs is gegeven in 1913 (herhalingsonderwijs)
Lijst van de op 31 december 1913 in de gemeente gevestigde
geneeskundigen en vroedvrouwen enz. De personen zijn: Wijtze HINGST
te Burgum, Arie ZWART te Burgum, Dirk ALGERA te Aldtsjerk, Antje
HOGENDONK te Burgum, Geertruida TORRINGA te Eastermar, Pieter G.
BONTEKOE te Hurdegaryp, Louis W. KIJLSTRA te Oentsjerk en Antje
VAN DER VEEN te Burgum.
Lijst van afgekondigde verordeningen in 1913.
Staat van het politiepersoneel op 1 januari 1914.
Lijst van in gebruik zijnde stoomtuigen en stoomketels op 1 januari 1914.
Staat van de scheepvaartbeweging in 1913.
Lijst van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van
de dienst bij de militie wegens lichamelijke ongeschiktheid, eigen militaire
dienst of van broers, of op grond van art. 50 van de wet. De loteling is
Lijkele DE SLOOP op grond dat zijn toekomstige woonplaats in de
koloniën is.
Staat van stoombootdiensten op 1 januari 1914.
Declaratie reisvergoeding van Roelof KRÖTTJE te Burgum voor de reis
van en naar Leeuwarden als geleider van de manschappen van de militie.
Staten betreffende de zuivelfabrieken (Informatie over de fabriek) 1913.
Lijst, houdende van het door hoofden van scholen aantal ingeleverde
verklaringen als bedoeld in art. 17, tweede lid, van het Koninklijk Besluit
van 29 februari 1912, (Staatsblad nr. 97), over het jaar 1913.
Staat van verrichte vaccinaties over 1913.
Staat van niet in gestichten opgenomen ‘krankzinnigen, idioten en
onnozelen’ in de gemeente op het einde van 1913.
Declaratie van B&W ten laste van het Rijk, wegens bijdrage in de kosten
van verpleging van arme krankzinnigen of idioten.
Opgave van vergoedingen door gemeenten in Fryslân ter bestrijding van
de kosten van verpleging van arme krankzinnigen of idioten, buiten de
bijdragen van het Rijk en van de provincie ontvangen ten bate van 1910.
Alleen S. ZIJLSTRA in het gesticht te Franeker staat op de lijst.
Lijst, houdende opgaven betreffende het lager onderwijs over het
afgelopen jaar. Staat van de uitgaven van de gemeente ten behoeve van
het lager onderwijs. Staat van inkomsten van de gemeente ten behoeve
van het lager onderwijs. Tabel van de opbrengst van de schoolgelden,
door de onderwijzers geheven voor gegeven onderwijs buiten de gewone
schooluren.
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
Opgave van het aantal drankvergunningen.
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Opgaaf van het getal kiezers voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, dienstjaar 1914.
Benoeming van Jan SIEBMA te Burgum tot gemeenteontvanger. Hij is
benoemd 23 mei 1914.
9 juni 1914
Opgaaf, bedoeld bij het Provinciaal blad nr. 66 van 1909. (betreft de
dagen die ongeschikt worden geacht voor de loting).
juli 1914
Declaratie van de gemeente wegens betaalde daggelden en kosten van
huisvesting met voeding en van vervoer aan of ten behoeve van
dienstplichtigen van de nationale militie, en verlofgangers van de
Landweer.
juli 1914
Opgaven betreffende de diensttijden en de jaarsalarissen van het
onderwijzend personeel, op 1 juli 1914 verbonden aan de openbare
lagere scholen in de provincie Fryslân.
24 juli 1914
Opgave van de bedragen wegens tegemoetkoming uit de Rijkskas, in
overeenstemming met de wet van 6 juni 1913 (Staatsblad nr. 239), over
het jaar 1913 verschuldigd aan hoofden en onderwijzers van bijstand op 1
juli 1914 verbonden aan de lagere scholen. Met kennisgevingen aan de
gemeente van Jan T. VAN BALEN WALTER, Kornelis L. DE VRIES,
Johannes HANEWALD, Jan VAN KOTEN, Frederik MOOK en Ritske F.
BERGSMA.
augustus 1914
Declaratie van de burgemeester, ten laste van het Rijk, wegens bij
voorschot uit de gemeentekas betaalde kosten voor verzenden
telegrammen aan militie- en landweerplichtigen, houdende oproeping
onder de wapens met spoed. De verlofgangers die in Amerika waren zijn
voor de Landweer: Herman BOSMA, Hendrik N. FLEUR, Gerrit
BOUWSTRA en voor de militie: Klaas SCHEFFER, Wietze GORTER,
Ente BOSMA, Folkert VAN DER WAL, Broer VAN DER WAL, Bauke DE
JAGER, Lubertus TAMMINGA, Boele M. DE HAAN en Sjouke VEENJE.
De verlofgangers die in Duitsland waren zijn voor de Landweer: Jacob W.
DE VRIES, Jan KUIPERS, Wijtze SMEDINGA, Andries VLASKAMP,
Douwe G. VAN DER WEIDE en voor de militie: Paulus PAULUSMA,
Karel VAN DER WAL, Hendrik VENEMA en Luite HOEN.
10 augustus 1914
Lijst van personen welke in aanmerking worden gebracht, als leden van
het college van zetters. De personen zijn: Jhr. Hobbe BAERDT VAN
SMINIA te Aldtsjerk, Taede D. BLOEMHOF te Gytsjerk, Anne M.
GEERLIGS te Burgum, Gaele HOOINGA te Burgum, Klaas C. HAISMA te
Hurdegaryp en Sipke CASTELEIN te Hurdegaryp.
augustus 1914
Opgave betreffende de inrichting van de openbare scholen voor
uitgebreid en voor meer uitgebreid lager onderwijs, volgens de toestand
van 15 januari 1913.
1 september 1914 Opgave van voorgevallen veranderingen in het personeel van het
gemeentebestuur. IJbele STEENSMA, goud- en zilversmid te Burgum
treed af.
15 september 1914 Declaratie van de burgemeester, ten laste van het Rijk, wegens
terugbetaalde tolgelden aan diverse personen, ter gelegenheid van de
vordering van paarden op 1 augustus 1914.
13 oktober 1914
Lijst van namen enz. van Belgische vluchtelingen die op 13 oktober 1914
zijn opgenomen in het armhuis te Bergumerheide (Noardburgum).
1914
Aanvraag van kaartmateriaal, voor de bevolkingsstatistiek voor 1915.
28 oktober 1914
Declaratie van de burgemeester, D.G. REITSMA, ten laste van het Rijk
wegens gedane voorschotten voor de geschatte waarde van de schapen
van E. GAL te Rottevalle, is onteigend i.v.m. schurft.
1914
Lijst van personen, die zich hebben aangegeven voor schietoefeningen
ter bevordering van ’s Land weerbaarheid. De personen zijn: Roelof
KRÖTTJE, Ids BALTJE, Sjouke BOONSTRA, Hendrik BULTHUIS,
Andries VAN DER WAL, Cornelis IEST, Sikke DIJKSTRA, Sietse
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VISSER, Hennie HOOGEVEEN, IJpe BAKKER, Wieger VEENSTRA,
Haije BOSGRA, Teite DE HAAN en Jan KRAMER te Burgum en Jacobus
HIEMSTRA te Suwâld.
Opgave van uitgevoerde werken van algemeen of bijzonder belang.
Opgave bedoeld bij art. 1, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 21
december 1901 (Staatsblad nr. 272) betreffende de cursus voor
herhalingsonderwijs, begonnen 1 november 1914.
Aanvraag van materieel.
Lijst van namen enz. van Belgische vluchtelingen.
Opgaaf betreffende, wegens vertrek van een deel van de Belgische
vluchtelingen, niet meer in gebruik zijnde bedden, dekens enz.
Stukken betreffende pensioen gemeenteambtenaren. Ondermeer
naamlijsten, ontslagen, akten van aanstelling.
Lijst van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van
de dienst bij de militie voor geestelijken enz. De loteling is George J.
WAARDENBURG, hij is student in de godgeleerdheid.
Opgaven van de gegraven turf in de hoge en lage venen in 1914.
Lijst van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van
de dienst bij de militie wegens kostwinnerschap. De loteling is Riemer
RIEDSTRA.
Opgaven van de sterkte op 15 december 1914 van het in de gemeente
ingeschreven Landstormpersoneel, waarvan uitsluitend kan worden
gevorderd ongewapende dienst/zowel gewapende als ongewapende
dienst.
Lijst van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling van
de dienst bij de militie wegens lichamelijke ongeschiktheid, eigen militaire
dienst of van broers, of op grond van art. 50 van de wet. De loteling is
Lijkele DE HOOP op grond dat zijn toekomstige woonplaats in de
koloniën is.
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