
Archief Eilers 1687-1892 
 
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 1687 – 1888 heet het Eilers archief, 

vernoemd naar de persoon die dit archief heeft geordend en geïnventariseerd in 1888. 
Het betreft de inventarisatie van de volgens de heer Eilers belangrijkste stukken in het 
archief van de gemeente, daarvoor grietenij geheten. 
Gemeentesecretaris Falkena voegde hier later voor een paar rubrieken vier jaren aan toe, 
zodat deze inventarisatie de periode 1687 – 1892 omvat. 

3. Eilers koos voor een systeem voor het onderbrengen van de bestanddelen in rubrieken. 
Er werden 85 rubrieken benoemd. Eilers gebruikte echter de term “afdelingen”, per 
onderwerp. Binnen deze rubrieken of afdelingen werden de bestanddelen weer 
gerangschikt op datum en kregen een ordeningskenmerk in de vorm van een 
volgnummer. Van sommige rubrieken zijn geen stukken bewaard, deze rubrieken zijn dan 
ook niet terug te vinden in deze inventaris. 

4. De inventarisatie Eilers 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.  

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

 
 
 
 

1e afdeling, Ingekomen Stukken. 
N.B. De ingekomen stukken van 1616-1892 zijn apart geïnventariseerd. Men kan de 
inventarisatie raadplegen op www.friesarchiefnet.nl.  
 
2e afdeling, Openbare Werken. 
0001 1503, 2 april Bevelschrift van de Hertog VAN SAKSEN, over het maken en 

onderhouden van de dijken, sluizen en uitwateringen in Westergo. 
N.B. kopie uit het Privilegeboek van het Hof van Fryslân, van 20 april 
1699, ondertekend door M. VITRINGA (Charterboek II, 227) 

0001a 1528, 19 december Uitspraak van het Hof van Fryslân, gewezen over tussen Mr. Sijdts 
TZIAERDA en de andere Volmachten van de grietenij Dantumadeel, 
klagers aan de ene, tegen Lijeuwe PIETERSZ. en de andere Volmachten 
van de grietenij Tzietzercksteradeel (Tytsjerksteradiel) aan de andere 
zijde, waarbij de laatsten worden veroordeeld “huur wateringe en de Moark 
te sloeten en te graven tot aan “Geestema Tyenne in de Buren op ter 
Geest”, met compensatie van kosten. 
N.B. ongetekende kopie van 2 augustus 1775. 

0002 1651, 12 november Bewijs en relikwieën van ontvangst en uitgaaf van de uitbaggering van de 
Nieuwe Meer. 
N.B. getekende kopie van 9 augustus 1687.  

0003  Gelijk stuk. 
N.B. getekende kopie van 3 mei 1688. 

0004 1699-1791 Stukken over de uitbaggering van de Ie, trekvaart lopende van 
Leeuwarden naar Dokkum. 

0005 1710, 9 juni Verbaal van de verdeling wegens het uitbaggeren van de zogenaamde 
Reidige Meer en het Alddeel, tot aan de Hoek van de Kurkemeer, tussen 
de ingezetenen van Hurdegaryp en Tytsjerk. 
N.B. uittreksel uit het baggeringsboek. Hierbij behoort het volgende; 

0006 1819, 25 september Twee processen verbaal van de benoeming van Volmachten enz. tot het 
hekkelen van de Reidigemeer. 
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0007 1711 Register van de landen die tot de Ultsjemear gerechtigd zijn om uit te 
baggeren. 
N.B geregistreerd te Secretarie van 20 december 1777. 

0008  Gelijk register, geregistreerd als boven. 
0009 Zonder datum Proces verbaal van de benoeming van Volmachten enz. tot de 

uitbaggering van de Ultsjemear en staat van aangeslagene. 
0010 Zonder datum Staat van de aangeslagene tot de Ultsjemear. 

N.B. kopie. 
0011 1711 Register van de landen onder Aldtsjerk, moeten bijdragen in het 

uitbaggeren van de Nieuwe Meer, en wat ieder daartoe moet geven. 
0012 1711, 7 september Besteding van het uitbaggeren van de Nieuwe Meer. 
0013 1711, 28 oktober Rekening van de onkosten van het uitbaggeren van de Nieuwe Meer tot 

Aldtsjerk. 
0014 1711, 28 oktober Rekeningen en verteringen gevallen over het besteden van Nieuwe Meer 

en het regelen van dezelfde evenals in het betalen van de arbeiders. 
0015 1718-1724 

 
1725, 17 maart 

Stukken over de uitbaggering van de vaart de Kurkemeer en het Alddeel in 
1724. 
Octrooi tot het leggen van de weg over de Ried, met tolheffing. 
N.B. zie bij no. 353. 

0016 1727, 2 mei Rekening bewijs en relikwie aangaande het uitbaggeren van het Alddeel 
0016a 
 
 
 

1731, 10 oktober Rekening van Volmachten wegens het uitbaggeren van de 
Burgumerfeanster Feart – met staat van de belastbare eigendommen, 
door de eigenaars en gebruikers van de landen welke belast zijn met het 
onderhoud en register van de ontvangsten. 

0017 1769, 24 oktober 
Zie ingekomen 
stukken 

Brief van Gedeputeerde Staten om de bomen langs het Knillesdjip alle 
twee jaar te snoeien. 
N.B. ingekomen stuk 1769, no. 26. 

0017a 
 
0017b 

1755, 1 juli Ongetekend bevel brief van de Grietman van Leeuwarderadeel aan 
Gedeputeerde Staten over het herstellen en onderhoud van het Tijnjezet 
met ene ongetekende brief van N.N. aan dezelfde over de uitbaggering 
van de Bonkevaart. 

0017c Zonder datum Bevel brief aan Gedeputeerde Staten, op een besluit van 8 juni, over het 
herstellen en het onderhoud van het Tijnjezet. 

0018 1775-1791 Stukken over het uitbaggeren van de Moark en het Alddeel. 
0019 1776, 8 augustus - 

 8 oktober 1777 
Stukken over de uitbaggering van de Oentsjerkster Feart 

0020 1719 Register van de personen die met de Oentsjerkster Feart zijn bezwaard tot 
betaling en wegens het uitbaggeren van dezelfde, welk uitbaggeren is 
geschied op 1 september 1719. 
N.B. geregistreerd 2 december 1777. 

0022  1777, 11 juli 
Zie ingekomen 
stukken 

Brief van Gedeputeerde Staten, inhoudende last tot het uitbaggeren en 
van modder zuiveren van alle vaarten, waterlozingen en sloten, die in de Ie 
uitlopen. 
N.B. Ingekomen stuk 1777, no. 6. 

0023  1777, 19 augustus 
Zie ingekomen 
stukken 

Brief als boven, om die vaarten en waterlozingen te doen reiden en 
vluggen. 
N.B. Ingekomen stuk 1777, no. 10. 

0024 1777, oktober Stukken over het opvragen van de voorwaarden van de besteding van de 
Aldtsjerkster Feart uitbaggering met de staat en verdeling van de 
contributies enz. door de Grietman H.B. VAN SMINIA tegen de dorprechter 
Sijbren FOPPES. Met twee rekeningen van de kosten van de havenwal en 
dorpsopslag, van 1767 en 1768 en van 1775-1779. 

0024a 1778, 31 augustus Besteding van het uitbaggeren van de Schipsloten te Sumar 

0025 1778, 23 september Akte waarbij de daartoe gekwalificeerde Ingezetenen goedkeuren de te 
doen uitbaggeren van de Kûkhernster Feart met goedkeuring van de Heer 
Grietman H.B. VAN SMINIA. 

   



0026 1779, 25 augustus 
1783, 22 augustus  

Vijf processen verbaal van benoeming van lasthebbers enz. tot het 
uitbaggeren van het Nijdjip. 

0027 1779, 1 oktober Rekening van ontvang en uitgaaf van de nieuwe bruggen in de buren van 
Aldtsjerk, door Keimps Joukes FEITSMA van 1777-1779. 

0028 1781-1782, 1821, 
1832, 1843, 1847, 
1849-1869 

Verzameling stukken, bestedingen, registers, leggers, rekeningen en 
kohieren van omslag over de uitbaggeringen van de Burgumerfeanster 
Feart. 

0028a 1781-1793 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registers van de weg lopende van de Galamasloot tot aan Tytsjerk 
volgens de meting van 12 september 1781. 
Volgt: Register van de perken op de zomerweg van de Zwartetille 
westwaarts tot aan het Zwartkruis 1791. 
Idem van de perken op de weg van Jistrum naar Skûlenboarch tot aan de 
Bargetille 1791 
Idem van de Bargetille tot aan Skûlenboarch. 
Idem op de weg van Skûlenboarch tot aan de Oostermeerderkerk. 
Idem van Eastermar tot aan de Tieketille. 
N.B. 4e boekje gedeeltelijk vervuurd. 

0029 1785, 20 maart Stukken over het octrooi door de Staten van Fryslân verleend aan Hans 
SJOERDS en Jan DIRKS, veerschippers van Burgum op Leeuwarden et 
v.v.  
N.B. 4 afschriften getekend door de Secretaris van Tytsjerksteradiel H. 
FERF. 

0030 1786, 8 maart Besluit van de Staten van Fryslân, waarbij het verzoek van de 
stemgerechtigde inwoners van Sumar (Suwâld) en Tytsjerk om jaarlijkse 
omslag over het reëel tot de uitbaggering van het Nijdjip wordt 
overeengekomen.  

0031 1789-1792 Rekening en omslag wegens reparatie aan het Burevensterzet over de 
Moark in 1789, 1790, 1791 en 1792. 

0032 1791, 22 maart Reglement over de betaling van de havengelden in het dorp Eastermar 
met een conceptreglement van de vaart- en opslaggelden van de opslag 
bij de Snakkerbuorren onder Eastermar. 
N.B. no. 433, 433a, 640, 720, 806, 873. 

0034 1795, 30 augustus Brief van het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel tot vergadering over 
de uitbaggering van de Reidigemeer 

0034a 
 

1795, 16 oktober 
 
 

Relaas van Dirk PEJTERS, Dorpsrechter te Hurdegaryp, met dagvaarding 
van verscheidene personen wegens nalatigheid om de Reidigemeer te 
hekkelen en onwillig om de gevorderde boete te betalen. 

0035 
 

1800, 15 november Brief van de Raad van de gemeente Leeuwarden, tot benoeming van 
Volmachten voor de reparatie van de Nesserzijl. 

0036 
 
 

1802, 20 juli Brief van de Raad van de gemeente Harlingen, als mede-eigenaren van 
de trekweg van Leeuwarden tot halfweg Dokkum, inhoudende verzoek om 
ene Gerrit JANS als eigenaar van het huis of erve bij de brug nr. 19 bij of 
nabij Wyns, te bevelen de walbeschoeiing nevens zijn erf te doen 
repareren. 

0036a 1803,18 mei Kennisgeving tegen het onbehoorlijk weiden van het vee aan de 
particuliere wegen. 
N.B. concept.  

0037 1803, 5 en 18 aug. Brief van Drost en Gerecht aan S. FABER, Dorpsrechter te Aldtsjerk, over 
de onbruikbaarheid en het baggeren van de Aldtsjerkster Feart of de 
zogenaamde Alde Mar, met verbaal van de benoeming van Volmachten 
enz. 

0037a 1803, 1808, 1809, 
1811, 1821, 1827, 
1828. 

Registers van meting van de perken en wegen, over verplichting tot 
onderhoud. Registers van de perken op de weg van Jistrum en Eastermar. 
Staat van onderhoudplichtigen van de wegen van Oentsjerk door 
paalaanwijzingen, en staat van paaltjes en perken op de wegen onder 
Oentsjerk. Idem van Ryptsjerk.  

0037b 1804, 7 september Concept brief van het Departementaal Bestuur van Fryslân over de 



bezichtiging van de waterlozing strekkende uit het Burgumermar tot in de 
Strobosschervaart. 

0038 1804, 15 oktober Besteding van de leiking van de Kûkhernster Feart onder Burgum. 
0039 1805, 22 augustus Besluit van het Departementaal Bestuur over het onderhouden en wegens 

verval vernieuwen van wegwijzers. 
0039a 
 

1806, 12 maart Verklaring van Klaas SWART, wonende in de Louwsmeer onder Tytsjerk, 
over het onderhoud van die meer. 

0040 1806, 28 mei en 
16 september 

Besteding en uitrekeningen over de uitbaggering van de Kûkhernster 
Feart, 28 mei 1806 besteed. 

0041 
 

1808, maart Ongetekend concept rapport op een verzoekschrift van Albert JANS en 
Sape SIJBES, veerschippers van Oentsjerk op Leeuwarden et v.v. over 
onbevaarbaarheid van de Moark. 

0042 
 

1808, 17 oktober Staat van de Suwâldsterdyk met de namen van de onderhoudplichtigen. 
Idem van 30 juli 1817. 

0042a 1810, 31 januari Wet op het onderhouden van dijken. 
0043 1811, 27 januari Register van de landeigenaren die tot het onderhoud van de Murksbrug 

behoren. 
0043a 1811, oktober Opgaven van het aantal watermolens. 
0044 1812, 2 november Brief van de Prefect inhoudende verzoek tot ophoging van de weg van 

Burgumerdaam naar de Drachsterpijp en vervolgens naar Heerenveen. 
0045 1812, 26 november Brief als boven, inhoudende verzoek om de weg van Burgum naar 

Drachtsterpijp, gedurende het winterseizoen in bruikbare staat te houden 
en de sneeuwbanken uit de weg te ruimen. 

0045a 1813 Registers van onderhoud van de Tieketille aan het Meenscharhek te 
Sumar enz. 

0046 1813, 13 maart Brief van de Prefect inhoudende verzoek om de weg welke Z.M.  
de Keizer en Koning eerstdaags zal passeren en de route nemen over het 
Hústerheide en het Wildpad naar Kollumerverlaat enz. te herstellen. 

0047 1813, 11 juni Brief als boven, tot het doen opruimen van mesthopen enz. op de weg 
Burgumerdaam tot de Drachtsterpijp. 

0048 1813, 4 augustus Brief als boven, inhoudende verzoek om Sjoerd NIEUWENHUIS te 
Burgum te bevelen zeker gedeelte weg, tussen Eastermar en Sumar, tot 
welk onderhoud hij verplicht is, te repareren.  

0048a 1813 Register van de landen, belast met het onderhoud van de zogenaamde 
Murksweg. 

0049 1813, 18 oktober Brief van de onderprefect, met lijsten van personen of eigenaren over het 
onderhoud van wegen. 

0050 1815, 8 maart Brief van de Schout van de gemeente Huizum, over het betalen van de 
kosten van het uitbaggeren van een eind vaart de Moark genaamd. 

0051 1817, 21 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging van de 
aanbesteding van reparaties aan de Hardegarijpsterpijp. 
N.B. stukken over de Zomerweg in doos Zomerweg. 

0051a 1817, 11 augustus Brief van de Gouverneur van Fryslân, over het onderhoud van alle 
particuliere bruggen, gelegen in een gedeelte van de grote weg nr. 1, 
alsook in de trekweg van Dokkum naar Strobos. 
N.B. met staat. 

0052 1818, 19 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij Popke Popkes VRIESEMA, te 
Burgum, vergunning wordt verleend tot het maken van een doorvaart door 
zekere hooiweg onder Hurdegaryp. 

0053 1818, 30 mei Rapport van A. BRUINSMA, rakende de oorsprong, strekking en 
gesteldheid van de vaart of kanaal de Moark. 

0053a 1818, 24 juni Bevelschrift van Gedeputeerde Staten op de verzekering van de 
dijkbagger, in kas van vergraving of vervening van landen met dijksfloreen 
bezwaart. 
N.B. Gedrukt 8. 

0054 1819, 8 juni Brief van Gedeputeerde Staten, over de plaatsing van weg of handwijzers 
op de wegen. 



0054a 1819, 16 augustus 
 
 
 
1819, 25 september 

Brief van G.J. DUURSMA, wijkmeester te Ryptsjerk, om wegens de 
slechte toestand van de vaart te Ryptsjerk, vanaf Patroonsbrug tot aan de 
Nieuwe vaart de kerkvoogden te verzoeken om de kosten van uitbaggering 
in de eerste plaats voor te schieten. 
2 processen verbaal van de benoeming van Volmachten enz. tot het 
hekkelen van de Reidigemeer. 
N.B. zie no. 6 hiervoor, als behorende bij no. 5. 

0055 1820, 25 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de keur of 
reglement op het leiken van veenspecie uit de Burgumer Mar van 28 
december jl. – behoudens één bedenking. 

0056 1820, 15 en 22  
September 

Stukken over de uitbaggering van de Lits, met een brief van de Grietman 
aan Volmachten d.d. 6 december 1820, om de begonnen werkzaamheden 
provisioneel te staken. 

0057a 1821,14 juni Bekendmaking van het reglement op het onderhoud van straten, wegen, 
bruggen, voetpaden en gangen. 
N.B. gedrukt. 

0058 1822, 11 juni Besluit van Gedeputeerde Staten over het herstel van de Leppedijk. Met 
een afschrift van het onderzoek van de zogenaamde rechte en kromme 
Zweinsweg en opgave van de kosten tot de verlegging van een gedeelte 
van de Leppedijk, d.d. 5 juli 1820. 

0059 1823, 6 augustus Brief van de Grietman van Leeuwarderadeel, vermeende evenmin 
gehouden te zijn tot de opklaring, als tot de uitbaggering van de Moark. 

0059a 1823, 15 september 
en 6 november 

2 Ongetekende brieven aan de wijkmeester van Sumar over de verhoging 
en verbreding van de weg onder Sumar enz. 

0060 1823, 18 november Besluit van Gedeputeerde Staten, over de opklaring van de Moark. 
N.B. met 2 bijlagen. 

0061 1824, 21 augustus Brief van B&W van Leeuwarden inhoudende kennisgeving van de 
bestaande keur op het varen met staande mast en zeilen langs de 
Bonkevaart. 

0061a 1825, april Reglement van het Bildt onder Eastermar. (grazen van het vee). 
0062 1825, 29 juli Brief van B&W van Leeuwarden, om de dam gespoeld en de mond van de 

Wielsloot, nabij de hoge brug te doen wegruimen. 
0063 1825, juli - augustus Stukken over het verzoek van Ds. Horatius Nieuwbuur FERF te Burgum tot 

uitbaggering van de gracht van het oude Burgumerkleaster, ten oosten van 
de pastorietuin enz. 

0063a 1826, 1 juli Dagvaarding aan de Burgemeester om het hok aan de Lânsbuorren te 
Sumar te laten staan. 

0064 
 

1826, 17 november 
en 1828 

Stukken tengevolge van de brief van de hoofdingenieur van de Waterstaat 
om verslag te doen van de bestaande tolrechten op de verschillende 
vaarten in deze provincie. 

0065 1827, 9 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over de uitdieping van de Moark en de 
grensscheiding tussen de grietenijen Leeuwarderadeel enTytsjerksteradiel. 

0066 1827,22 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over het aanleggen van een voetpad 
langs het Eastermarder Bildt. 

0067 6 september Besluit als boven, over een verschil over het onderhoud en het herstellen 
van zeker perceel weg op de Garyper hooiweg. 

0068 1828, 15 april Besluit als boven, over het herstellen van de Leppedijk. 

0069 1828, 23 mei Brief van de Gouverneur over verbetering van de Canterlandseweg. 
0070 1828, 3 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, over herstel of aanleg van de nieuwe 

Leppedijk. 
0071 1828, 13 juni Brief van de Gouverneur, over het onderzoek naar de toestand en het 

herstellen van de wegen van de grietenij. 
0072 1828, 11 oktober Brief als boven, inhoudende afwijzing van het verzoek van H.W. 

WIERINGA c.s. tot herstellen van het voetpad tussen Eastermar en de 
Rottevalle op het zogenaamde Bildt. 

0073 1828, 6 november Besluit van Gedeputeerde Staten, over de onenigheden tussen het 
werkvolk van de Kûkhernster Feart en de landlieden. 



0074 1828, 13 november 
en 1829, 10 april 

Besluit van Gedeputeerde Staten en andere stukken, over taxatie van de 
te onteigenen gronden tot verwijding van de Kûkhernster Feart, de 
Zwemmer en de Oude vaart. 

0075 1828, 6 december Brief van de Gouverneur, over uitstel van de taxatie van de vergraven of 
nog te vergraven gronden voor de verwijding van de vaarten als boven.  

0076 1828, 18 december Besluit van Gedeputeerde Staten, over de kosten van huisvesting enz. van 
dienaren van de justitie en politie, ter voorkoming van ongeregeldheden 
tussen het werkvolk aan de Kûkhernster Feart en de landlieden, die ten 
laste van de grietenijen Dantumadeel en Tytsjerksteradiel behoren te 
komen met machtiging op de onvoorziene uitgaven. 

0078 1829, 8 september Besluit als boven, machtiging tot de aankoop van het huis in de gebuurte 
te Burgum, om van hetzelfde een grietenijhuis te bouwen enz. 

0079 1829, 20 oktober Besluit als boven, op het verzoek van A.R. KOOISTRA, over het 
onderhoud van de weg te Oentsjerk. 

0080 1829, 4 november Brief van B&W van Leeuwarden over een onderzoek naar het verplichten 
tot het onderhoud van het Alddeel. 

0081 1829, 28 november Brief van de Gouverneur, om het Nijdjip bij de buitenplaats van de heer 
LOOXMA aan het einde van de Zwarteweg in orde te brengen. 

0081a 1831, 
10/27 september 

Reglement van de Staten van Fryslân, ter verrekening van de dijklasten 
van verveende of andere vergraven wordende landerijen. 
N.B. gedrukt in 8e. 

0081b 1831, 4 oktober Brief van T. HAISMA te Burgum, op een verzoekschrift van M. JAGER 
daar, over een pomp tot lozing van het water bij woning door notaris ALMA 
wordt bewoond. 

0082 1831, 19 oktober 
en 29 november 

Besluiten van Gedeputeerde Staten, over het aanleggen van een weg van 
het Hústerheide naar Burgum. 

0082a 1832, 9 januari Brief van A. BRUINSMA te Leeuwarden, tot aanbeveling van de Heer 
ROBAART tot het opmaken van de weg bovengenoemd. 

0083 1832, 31 januari Herinnering van aanbesteding van het aanleggen van een zand rijweg 
door de landen van Hústerheide naar de Straatweg. 
N.B. met begroting van kosten en project tekening. 

0084 1832, 10 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij aan H.J. MIEDEMA onder 
Burgum, wordt toegestaan op de Bergumerheide ( Noardburgum ) aan de 
straatweg daar een woning te mogen bouwen. 

0085 1832, 23 juni Brief van de Gouverneur over te nemen maatregelen bij het herstellen van 
de brug over oude vaart bij de oude herberg te Tytsjerk, als strekken 
kunnen om de zekerheid van de passage over de brug te waarborgen. 

086 1832, 11 september Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij aan Andries Wijtzes HEMRICA 
te Hurdegaryp, wordt toegestaan het door hem geplaatste Zet met losse 
banten te behouden. 

0087 1832, 11 september Brief van de Gouverneur, over regeling van het bestuur, toezicht en 
onderhoud van de nieuwe Leppedijk. 

0088 1832, 20 september Proces verbaal waarbij het bestuur van de Nieuwe Leppedijk. 
N.B. get. origineel met begeleidende brief van de Staatsraad Gouverneur, 
d.d. 19 oktober 1832.  

0088a 1832,3 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over de registratie van octrooien met 
terugzending van het octrooi (origineel) voor het beurtveerschip van 
Burgum op Leeuwarden, van 20 maart 1785, tot teruggave aan de 
eigenaren; met afschrift en reçu voor de terugontvangst, 13 oktober 1832. 
N.B. zie ook no. 29 hierboven. 

0089 1832, 23 oktober Brief van de Grietman van Utingeradeel, ten geleide van een voorschrift 
groot f 4.26 voor de erven VAN SMINIA te Leeuwarden, als 
schadeloosstelling voor ingenomen eigendommen ten dienste van de 
aanleg van de weg van Zwolle naar Leeuwarden, met verzoek voor 
voldaan getekend terug te zenden. 
N.B. het voorschrift is hier nog aanwezig en niet ondertekend. 

0090 1834, 28 februari Reglement van onderhoudplichtigen op het onderhoud van Garypster 



binnen- en buiten Tijnje hooiweg en van de zogenaamde Stûkloane. 
N.B. hierbij kopie verzoeken en andere stukken voor het onderhoud van 
die weg, van 1825. 

0091 1834, 7 april Brief van de Staatsraad Gouverneur, over de overdracht van de Burgumer 
Mar en de Wide Ie aan de gemeente. 

0092 1834, 1 juli Brief van de Dijkgraaf van de Nieuwe Leppedijk, tot voldoening van het 
aandeel in de kosten van onderhoud. 

0093 1834-1837 
 
1835, 23 juli 

Brief van de Dijkgraaf van de Nieuwe Leppedijk, tot opneming van de 
rekening en verantwoording enz. 
Reglement op het beheer, onderhoud van zodanige rij- en voetwegen, 
bruggen, tillen, houten, omstappen, steigers, vaarten enz. waarvan het 
onderhoud en herstel niet afzonderlijk, maar door meerdere personen 
gezamenlijk uit een hand voor het geheel, moeten worden gehoed en 
gedragen. Gedaan door de Staten van Fryslân. 
N.B. gedrukt in 8e. 

0094 1835, 20 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging tot een 
voorschot in uitgaaf te brengen voor de aanbesteding van de uitbaggering 
van het Alddeel. 

0095 1835, 14 september Besluit van de Staatsraad Gouverneur, inhoudende uitnodiging om zorg te 
dragen dat bij de beraadslagingen over de begrotingen Hurdegaryp en 
Tytsjerk dienst 1836, word gelet op de bruikbaarheid van de vaarwateren 
van Hurdegaryp naar Leeuwarden. 

0096 1835, 6-20 november Brieven van de Staatsraad Gouverneur, over de droging en het verdiepen 
van de Ryptsjerkster Feart, met begroting van de kosten en stukken over 
de uitbaggering van die vaart tot 1836. 

0097 1835, 28 december Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij het verzoek van Sipke Sjouke 
Fransbergen te Jistrum, tot het bouwen van een woning, wordt 
overeengekomen, onder zekere bepalingen. 

0098 1836, 25 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging tot uitgaaf van f 
200, - aan Hedzer Wijtzes BRANDSMA te Garyp, als toelage ter 
tegemoetkoming in de kosten van het aanleggen van de weg langs het 
land van W.D. SIBMA onder Garyp, het brandland genaamd. 

0099 1836, maart Stukken over de uitbaggering van de Lits onder Eastermar. 

0100 1836, 16 juli 
en 4 augustus 

Brief van de Staatsraad Gouverneur, om de uitbaggering van de 
Aldtsjerkster Feart in het volgende jaar te doen plaats hebben enz. 

0101 1836, 5 augustus Brief van de Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel, om 
terugbetaling van een voorschot voor de opgraving van een gedeelte van 
het Alddeel in 1835. 

0102 1836, 11 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van het proces 
verbaal van de aanbesteding van het uitbaggerende Hurdegarypster 
Opfeart van de buren tot aan de Galesloot met een besluit d.d. 8 maart 
1837, machtiging tot voldoening bij wijze van voorschot wegens kosten 
van de dorpsbrug te Hurdegaryp. 

0103 1836, 16 september Stukken over een verdere uitdieping van het Alddeel, tussen het Langdeel 
en de Kurkemeer. 

0104 1836, 27 september Brief van de Grietman van Dantumadeel, over het stemmen van nieuwe 
Volmachten tot de uitbaggering van de vaart op de heidstreek te Burgum. 

0105 1836, 29 september Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging tot betaling van 
de kosten van de besteding voor het uitdiepen van het vaarwater onder 
Tytsjerk naar Leeuwarden. 

0106 1837, 17 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij voor kennisgevingen worden 
aangenomen de rapporten over de verbeteringen van de waterleidingen. 

0107 1837, 21 oktober Brief van de Staatsraad Gouverneur, over het plaatsen en onderhouden 
van strijk- en waarschuwingspalen en het zeilen langs de Zwarteweg. 

0108 1837, 25 november Brief van de Grietman van Smallingerland, om inlichting en wegneming 
van een pomp, gelegd in de scheiding tussen de Grietenijen 
Smallingerland en Tytsjerksteradiel in het spoor lopende door de heide. 



0109 1837, 29 december Besluit van Gedeputeerde Staten, tot uitbetaling van de meerdere kosten 
voor het uitdiepen van het Alddeel. 
N.B. met stukken. 

0109a 1838, 14 augustus Besluit als boven, betaling van de aanspraak ad. f 50,32 wegens de 
uitbaggering van de Lits. 

0110 1839, 3 januari Brief van Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel, ter verwerving 
van opgaven van onroerend goed en onderhoudplichtigen van de brug in 
de buren en de brug de Zwarte plank te Huizum. 

0111 1839, 5 februari Brief als boven, over de onderhoudsplichtigheid van het Alddeel. 
0112 1839, 11 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging tot betaling van 

de kosten van uitdieping bij gedeelten van de Suwâldster dorps opvaart. 
0113 1839, 14 maart 

en 1840, 18 juni 
Besluiten als boven, over de uitbaggering van de Lits. 

0114 1839, 15 maart Brief van Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel, over de klacht 
tegen de opgemaakte leggers van onderhoudplichtigen van de Moark en 
het Alddeel. 
N.B. met bijlagen enz. 

0115 1839, 21 mei Brief als boven, over benoeming van Volmachten om de Moark uit te 
baggeren. 

0116 1839, 28 mei enz. Stukken over relaas van weduwe OOSTING tegen de kosten en de 
uitbaggering van de Aldtsjerkster Feart. 

0117 1839, 26 juni Brief van de hoofdingenieur, over de opneming van de stenen boog te 
Burgumerdaam (en het spoedig beginnen met dat werk). 

0118 1839,25 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, goedkeuring van het bestek van de 
aanbesteding van de uitdieping van de Kûkhernster Feart.  

0119 1840, 9 januari Brief van de Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel om teruggave 
van uitgeschoten uitbaggeringkosten van het Alddeel. 

0120 1840, 5 maart Brief van die van Smallingerland, over de verkorting van de 
communicatiewegen tussen Heerenveen en Leeuwarden, over Gorredijk, 
Beetsterzwaag, Drachten en Burgum. 

0121 1840, 16 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over het verzoek van E.E. POSTMA c.s. 
inhoudende klachten tegen het vorderen van dubbele tol aan de opslag bij 
het Skûlenboarcher verlaat. 

0122 1840, 17 april Brief van Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel, over benoeming 
van Volmachten tot de uitbaggering van de Moark. 

0123 1840, 13 mei Proces verbaal van de benoeming van Volmachten voor de Murkweg en 
brug onder Gytsjerk. 

0124 1840, 21 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, over de vernieuwing of herstellen van 
de brug in het Kanterland over de Moark, met bestek. 

0125 1840, 21 mei Brief als boven, inhoudende afwijzing van het verzoek van E.E. POSTMA 
c.s. over de heffing van tol van het Skûlenboarcher verlaat.  

0126 1840, 27 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, over het in het dorp Akkrum afgebroken 
en weer opgebouwde hoekhuis aan de oostzijde van de straat ten noorden 
van de draaibrug en over de aan- en opbouw langs straatwegen. 

0127 1840, 18 juni Besluit als boven, over het herstellen van de Murksbrug onder Gytsjerk. 
0128 1840, 25 juni Besluit als boven, over de bekostiging van het onderhoud van de vaart het 

Alddeel, gelegen tussen het Langdeel en de Kurkemeer. 
0129 1840, 2 juli Brief als boven, over de onbevaarbaarheid en verbetering van de Moark 

en de onderhoudplichtigen van het Alddeel en de Moark. 
0130 1840, 2 september Rekeningen van de commissie tot de uitbaggering van de Lits. 
0131 1840, 21 november Vraag van G.J. HUIZINGA, onderwijzer te It Wytfean, over de slechte staat 

en onderhoud van het voetpad daar. 
0132 1840, 17 – 23 

december 
Stukken over teruggave van voorgeschoten kosten van uitbaggering van 
het Alddeel door B&W van Leeuwarden. 

0133 1841, 26 mei Kopie verzoek van de plaatselijke besturen van Dokkum, Dantumadiel en 
Tytsjerksteradiel van de Heer Staatsraad Gouverneur, over het maken van 
een kunstweg.  



N.B. met begeleidende brief en nog een brief. 
0134 1841, 5 juni – 

21 mei 1842 
Brief van Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel, over benoeming 
van Volmachten over de voorgenomen uitdieping van de Moark. 

0135 1841, 21 juni – 
12 augustus 

Brief van de opzichter van de grote wegen, over het uitdiepen van de 
dammen in de weg van Leeuwarden naar de Groninger grenzen. 

0136 1841, 17 juli Proces verbaal van de bijeenkomst van belanghebbenden in het 
onderhoud van de zogenaamde Sjoerdsbrug, gelegen in de Zomerweg, 
onder Hurdegaryp. 

0136a 1842, maart Opgaven over vaarten, bruggen, waterlozingen, pompen en paden enz. 
welke uit één hand worden onderhouden. 

0137 1841, 12 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging tot voldoening 
van f 6.67, wegens voorgeschoten reiskosten enz. door de Wethouder 
ALMA, over de uitbaggering van de Lits. 

0138 1842, september –  
oktober 1843 

Stukken over het onderhoud van de weg of voetpad “de Slachte” te 
Ryptsjerk. 

0139 1842, 17 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij aan D.M. VONK te Leeuwarden 
wordt toegestaan om op een hem toebehorende perceel bouwgrond onder 
Hurdegaryp een woning te bouwen. 

0140 1842, 13 april en 
17 oktober 

2 Besluiten van de Staatsraad Gouverneur, op het verzoekschrift van 
Hermannes WILHELMIJ over waterlozingen. 

0141 1842, 29 april Brief van de Staatsraad Gouverneur, over te houden inspectie over het 
wegnemen van de Stenenpijp te Burgumerdaam, het daarvoor in de plaats 
brengen van een brug enz. 

0142 1842, 30 april Verzoekschrift van P. HIJLKAMA, mede namens anderen, inhoudende 
verzoek tot het plaatsen van 2 borden tegen het opdrijven van vee, langs 
de weg over de Ieswei lopende. 

0143 1842, 12 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij vergunning wordt verleend aan 
Reinder Matthijs CLOPPENBURGH te Wijnaldum, tot het bouwen van een 
woonkamer, in de buren te Hurdegaryp. 

0144 1842, 19 mei Brief van Grietman en Wethouders van Smallingerland, over het herstellen 
en onderhouden van de draaien over de Lits, bij de hoge deur en bij de 
molen te Rottevalle, welke tijdens de uitbaggering van de Lits zijn 
weggenomen. 

0145 1842, 16 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij P.T. ATSMA en R.T. ATSMA op 
Skûlenboarch onder Eastermar, over hun bezwaren over de uitbaggering 
of doorgraving door Epeus Gjalts REITSMA van een gedeelte weg onder 
Eastermar, worden verwezen naar de gewone rechter. 

0146 
 
 
0146a 
 
0146b 

1842, 25 augustus 
 
 
1843, 9 februari 
 
1843, 16 november 
en 15 februari 1844 

Besluit van Gedeputeerde Staten, over afgraving van uitstekende hoek 
aan het oosteinde van het nieuw gegraven wordende kanaal ten zuiden 
van de Burgumerdaam, 
met Reglement op het uitbaggeren en onderhouden van vaarten en 
waterlozingen. 
2 Besluiten als boven, over het onderhoud van het vaarwater lopende 
vanaf de nieuwe doorgraving bij Burgumerdaam tot in het Kleine Meer. 

0147 1842, 8 september Besluit als boven, over de kosten van de uitbaggering van het Alddeel. ( 1 
aan de Grietenraad en 1 aan Grietman en Wethouders). 

0148 1842, 2, 3 en 8 
november 

3 Brieven over de regeling van uitbaggeringkosten van de Lits. 

0148a 1843, 24 augustus Reglement op het passeren van de zeedijken. 
0149 1843, 19 oktober en 

17 december 
2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de uitbaggering van het 
Alddeel, de Moark, de Woudvaart en de Juckemavaart, en benoeming van 
Volmachten.  

0150 1843, 5 december – 
30 maart 1844 

Stukken over de regeling van de aandelen van de contributie van de in het 
jaar 1840 plaats gehad hebbende uitbaggering van de Lits. 

0151 1843, 7 december Besluit van Gedeputeerde Staten op de ingebrachte klacht over de slechte 
toestand van de weg vanaf Burgum, naar de Straatweg tussen 
Leeuwarden en de Groninger grenzen. 



0152 1843, 11 december Verzoekschrift van P.H. SMIDS onder Tytsjerk om vergunning om het zet 
met barten naast zijn huis te vervangen door een flapbrug; met een 
verklaring van Volmachten. 
N.B. verzoek en verklaring niet te vinden. B. en W. 12 december 1843, B. 
en W. 2 januari 1844, B. en W. 13 februari 1844. Vergunning 
voorwaardelijk verleent. 

0153 1844, 10 – 15 april Stukken over de bijeenkomst over de uitbaggering van de Moark. 
0154 1844, 20 april – 1845 Stukken over teruggave van de uitbaggeringkosten in 1815 door 

Leeuwarderadel voor de uitbaggering van de Moark in 1809, aangewend. 
0155 1844, 13 mei Brief van de Hoofdingenieur, om opgraven van bruggen enz. in betrekking 

tot de uitbaggering van de waterlozing naar de Nieuwe Zijlen. 
0156 
 

  

0157 1844, 22 juni en 1 
augustus 

2 Besluiten va Gedeputeerde Staten, over het te gelde maken van f 
30.000,00 op het Grootboek 2 ½ % Nationaal schuld wegens kosten van 
de uitbaggering van de Moark, het Alddeel en de Lits.  

0158 1844, 24 juni Besluit van de Staatsraad Gouverneur, over de uitdieping van de vaart te 
Sumar. 
N.B. met 2 stukken 

0158a 1844, 5 november Reglement op het gebruik van trekvaarten en wegen. 
0159 1844, 9 november Brief als boven met toezending van een mandaat groot f 1050, - ten name 

van H.J. VAN DER MEULEN, wegens schadeloosstelling voor verplaatsing 
van zijn huis en schuur, ten dienste van de verwijding van de Moark. 
N.B. met kwitantie. 

0160 1844, 19 november Besluit van Gedeputeerde Staten, over de ophoging en diepte van de 
doorreed in de Fonejacht. 

0161 1844, 17 december – 
14 juni 1845 

Stukken over schadeloosstelling voor vergraven gronden, ten dienste van 
de verwijding van de waterlozing vanaf het Woudmansdiep door het 
Alddeel, de Moark enz. 

0162 1845, 25 februari – 2 
september 

Stukken over de vernieuwing en onderhoudsplichtigheid van de 
Kanterlandse brug. 

0163 1845, 25 februari Brief van de Kerkvoogden van de Gereformeerde Gemeente te Burgum, 
over verbreding van de publieke weg naast de kerk daar. 

0164 1845, 11 maart – 8 
augustus 

Stukken over schadeloosstelling voor vergraven gronden, ten dienste van 
de verwijding van het kanaal het Knillesdjip, alsook voor het bergen van de 
grond of specie daaruit voorkomende, in het jaar 1844. 

0165 1845, 29 maart Brief van Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel, over een 
vernieuwing van de Bonkebrug nabij de Dokkumer Ie onder Lekkum en 
Leeuwarden 

0166 1845, 10 juni, 24 juni Besluit van de Gedeputeerde Staten, waarbij aan Dr. N. IJPEIJ wordt 
toegestaan het bouwen van een nieuwe woning enz. en het leggen van 
een vaste brug. 

0167 1845, 10 en 17 
september 

Stukken over het herstel en verdere onderhoud van het Hooghout over de 
vaart tussen Tytsjerksteradiel en Dantumadeel. 

0168 1845, 23 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over de uitbaggering van de Lits. 
0169 1845, 16 oktober – 16 

mei 1846 
Stukken over schadeloosstelling voor grondverlies enz. ten dienste van de 
verwijding van de waterlozing vanaf het Woudmansdiep door het Alddeel, 
de Moark enz. in 1844. 

0170 1845, 21 oktober Brief van de Hoofdingenieur van de Waterstaat, over het onderzoek naar 
de staat van de oprit naar Ryptsjerk, over de slechte puinbestrating. 

0171 1846, 12 maart – 1 
juni 1847 

Stukken over de aanleg van spoorwegen van Overijssel naar Leeuwarden. 

0171a 1845, 22 november Inschrijvingsbiljetten met bestekken, voor een nieuwe brug voor de 
Hardegarijpsterpijp. 

0172 1846, 16 maart – 12 
oktober 

Stukken over het contract tussen Gedeputeerde Staten en Volmachten 
over de vernieuwing, verwijding en verhoging van de Kantelands of 
Murkswegbrug. 



0173 1846, 17 april Verzoekschrift van Jhr. A. J. VAN SMINIA e.a., dat er geen gevolg wordt 
gegeven aan de voorgenomen uitbaggering van het Nijdjip vanaf de 
Ryptsjerkster Feart tot de Ried. 

0174 1846, 4 mei Verzoekschrift van J.O.G. VAN DER VEEN e.a. onder Tytsjerk, om D.T. 
VENINGA te gelasten de rijweg over zijn land op te hogen. 

0175 1846, 23 juni Besluit van Gedeputeerd Staten, over ondiepte en leiking van de 
Fonejacht, op het verzoek van Jhr. Mr. C.L. VAN BEIJMA THOE KINGMA. 

0176 1846, 30 juni – 28 
december 

Stukken over de uitbaggeringkosten van de Lits. 

0177 1846, 7 en 20 juli 2 Brieven van de Hoofdingenieur over een klacht over het niet behoorlijk 
slechten of fijn slaan van het puin over de oprit naar Burgum. 

0178 1846, 18 juli Brief van de Staatsraad Gouverneur, over hindernissen voor de 
scheepsvaart bij Skûlenboarch. 

0179 1846, 5 september Verzoekschrift van Tjerk Jans HOEKSTRA en P.G. MULDER, om de 
kosten van de uitbaggering van de Witveensterbuitenvaart over de gehele 
grietenij om te slaan. 

0180 1846 – 1854 Stukken over de uitbaggering van de Dokkumer Ie. 
N.B. met kopieën of oorspronkelijke brieven van stukken van de jaren 
1775 – 1778.  

0181 1847, 12 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende afwijzing beschikking op het 
verzoek van J.K. SIKMA c.s. tot het heffen van enig passagegeld voor het 
gebruik van de Kanterlandsbrug.  

0182 1847, 7 en 26 juni Brieven van de Kerkvoogden van Gytsjerk en van Oentsjerk over 
schadeloosstelling wegens grondverlies en grondberging bij de 
uitbaggering van de Moark. 

0183 1847, 3 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende toezending van de 
uitreiking van een beschikking van Zijne Excellentie de Minister van 
Binnenlandse Zaken op het verzoek van A.H. DE BOER c.s. om hun 
landen van de legger van de onderhoudplichtigen van de Lits onder 
Eastermar te royeren. 

0184 1847, 9 augustus – 
25 maart 1848 

Ingekomen brieven en lijsten van nalatige aangeslagenen in de 
uitbaggering van de Moark, Juckema en Woudvaart. 

0185 1847, 21 augustus Proces verbaal van de Volmachten voor de Sânfeart. 
0186 1847, 21 augustus Contract tussen onderhoudplichtigen over het gebruik en de opslag van de 

Sânfeart; met een staat van invordering van contributies over 1850. 
0187 1847, 39 november – 

7 maart 1848 
Stukken over buitengewone personele omslag voor de uitdieping van de 
dorpsvaart te Gytsjerk. 

0188 1848, 1 juli Proces verbaal van stemming van Volmachten voor de Jelleboersbrug. 
0189 1848, 22 december Opgave van de onderhoudsplichtigen van de draai over de haven te 

Eastermar. 
N.B. met brief van M.E. BEIMA en A.J. BOUWES over het wegnemen van 
die draai, van 2 mei 1850. 

0190 1849, 16 januari 2 verzoeken van I.P. MULDER c.s. onderhoudsplichtigen van de Sânfeart, 
over schadeloosstelling wegens het uitbaggeren van de Ried tot de 
Wielen. 

0191 1849, februari – mei Ingekomen brieven van aanmaningen tot betaling wegens verschuldigde 
aanslag in de uitbaggeringkosten van de Moark enz. 

0192 1849, februari – 29 
januari 1850 

4 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de uitbaggeringkosten van de 
Moark en de Lits. 

0194 1849, 30 juni – 30 
mei 1850 

Stukken over het herstellen van het voetpad van Suwâld naar de Lytse 
Geast onder Tytsjerk. 

0195 1849 juli Verzoekschrift van C. WIERSMA e.a., tot het in voldoende staat brengen 
en onderhoud van de waterlozing vanuit de Bergumerheide ( 
Noardburgum ) tot in het Burgumer Mar.  

0196 1849, 4 september – 
29 juni 1850 

Stukken over de legger van onderhoud van de brug over de Lits te 
Eastermar. 

0197 1850, maart – juni Brieven ten geleide van aanmaningen tot betaling en kwitanties van 



storting enz. wegens de aanslag in de uitbaggeringkosten van de Moark 
en de Lits. 

0198 1850, april Staat van wegen en voetpaden in de grietenij Tytsjerksteradiel, met de 
opgaven. 

0199 1850, 5 april Verzoekschrift van Egbert Douwes VENEMA, om als rentmeester te 
worden aangesteld bij de brug onder Garyp. 

0200 1850, 3 juli Stukken over het onderhoud en herstellen van de dorpsvaart van 
Oentsjerk. 

0201 1850, 8 juli Brief van Grietman en Wethouders van Smallingerland, over het 
onderhoud van de waterlozing langs de zusterweg onder Oudega en een 
brief van de Veldwachter, van 11 mei 1850. 

0202 1850, 20 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over de kosten van de procedures in de 
omslag van de uitbaggeringkosten van de Moark en de Lits. 

0202a 1850 – 1852 Stukken over de kunstweg van de straatweg van Leeuwarden op 
Groningen over Burgum enz. tot Heerenveen. 

0203 1851, 9 en 30 januari 2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over het onderhoud en 
uitbaggerplicht van de Fonejacht. 

0204 1851, 15 januari – 3 
februari 

Brief van de Commissaris van de Koning over de uitbaggeringkosten van 
de Lits en de Moark, en brieven van de gemeentebesturen. 

0205 1851, 23 januari – 
maart 

Brieven van gemeentebesturen, over de aanleg van een kunstweg tussen 
Dokkum en de Grote weg van Leeuwarden naar Groningen. 
N.B. in 1842 en 1843 in behandeling geweest en afgebroken. 

0206 1851, 30 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over de uitbaggering van de Dokkumer 
Ie. 

0207 1851, 15 februari Proces verbaal van stemming van vaste Volmachten voor de waterlozing 
en de pompen te Jistrum. 

0208 1851, 15 februari Proces verbaal als boven voor de dorpsvaart te Jistrum. 
0209 1851, 25 februari Brief van de Dijkgraaf van de nieuwe Leppedijk, over een heffing van f 

1300, - voor die dijk. 
0210 1851, 27 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, over de klacht van de sluis- of 

brugwachter te Skûlenboarch tegen 2 schippers welke hadden geweigerd 
het veergeld te betalen. 

0210a 1851, april Inschrijvingsbiljetten van het verven van nummers op de huizen. 
0211 1851, 1 mei Brief van grietenij bestuur van Achtkarspelen over het onderhoud van de 

Kûkhernster Feart. 
0211a 1851, juni Opgaven van de paaltjes op de wegen. 
0212 1851, 5 juni – 12 

februari 1852 
Stukken over de verbetering van de vaarwaters de Krûme Ie, de Wide Ie, 
de Lange Mear en Fonejacht, en van Burgumerdaam tot de Schalkewad.  

0212a 1851, 19 juli Aanbesteding van reparaties van de Schuwepijp onder Hurdegaryp. 
0212b 1851, augustus Nota’s wegens kosten bij de uitbaggering van de dorpsvaart te Garyp. 

0213 1851, 11 augustus – 
7 november 

Stukken over de herziene legger van onderhoudsplicht van de Lits. 

0213a 1851, oktober Stukken over de reglementen en tarieven van te heffen teruggaven voor 
de vaart en de vaartswal te Oentsjerk en de opslag te Aldtsjerk. 

0214 25 oktober – 4 
december 

Stukken over een uitbaggering van de nieuwe of Reidlandsvaart. 

0214a 1851, december Stukken over de verbetering van het zet in de Oentsjerkster Feart. 
0215 1852, 8 januari Staat inhoudende aanwijzing van de eigendommen, kadastrale gemeente 

Burgum, sectie A. waardoor de aan teleggen kunstweg zal lopen. 
N.B. met brieven. 

0216 
 

1852, 21 februari – 
17 december 1853 

Stukken over de uitbaggering van de Dokkumer Ie in 1853. 

0217 1852, 16 maart Brief van de Hoofdingenieur van de Waterstaat, op het verzoekschrift van 
Mient Ulbes NOORDENBOS te Aldtsjerk, tot vergunning om modder te 
mogen leiken uit de Dokkumer Ie. 

0218 1852, 5 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de 
herziene legger van de brug over de Kûkhernster Feart. 



N.B. met stukken. 
0219 1852, 7 april en 17 

mei 
2 Brieven van de Burgemeester van Leeuwarderadeel over het kohier van 
de Huizumerbrug. 

0220 1852, 8 april en 1 mei Stukken over het verzoekschrift van IJ.G. REITSMA over het verleggen 
van de waterlozing aan het oosteinde van de buren te Eastermar. 

0221 1852, 15 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over het verzoek van Jan Hendriks 
GREVEN, om vrijstelling van de betaling van de kosten wegens schade 
door aanvaring met zijn schip aan het watergebindt van de draaibrug te 
Burgumerdaam veroorzaakt. 

0222 1852, 8 juli Verzoekschrift van P.H. VAN HUIZEN, over het herstellen van het zet in de 
Oentsjerkster Feart. 

0223 1852, 9 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, over het reglement voor de draaibrug te 
Burgumerdaam. 

0224 1852, 13 juli Verzoekschrift van M.E. BEIMA, e.a. te Eastermar, over het onderhoud 
van de draai en de daaraan verbonden stalten.  

0225 1852, augustus en 
september 

Stukken over de uitdieping van de stoomsloot te Hurdegaryp. 

0226 1852, 2 augustus – 
17 januari 1853 

Stukken over de verbetering van het Grootscheepsvaarwater van 
Burgumerdaam, langs de Wide Ie, de Krûme Ie enz. en die van de 
kanalisatie van Earnewâld naar Skûlenboarch. 

0227 1852, 17 augustus Brief van Kerkvoogden van Ryptsjerk, over het voorstel van het leggen van 
een brug over de Ryptsjerkster Feart, ter vervanging van de draai. 

0228 1852, 4 september – 
1860 

Stukken over het onderhoud van de Keistraat in de buurt te Burgum. 
Bestrating van die straat, 20 oktober 1853, 16 november 1860, en 
aanbesteding van het opsteken en schoonhouden van de straatverlichting 
van het dorp Burgum van 1 oktober 1859 – 1 mei 1860. 

0229 1852, 6 oktober Verzoek van Kerkvoogden van Ryptsjerk, om de scheepsvaart te doen 
stremmen, gedurende de werkzaamheden aan de flapbrug daar. 

0229a 1852, 6 oktober Rapport over de onderhoudsplichtige percelen van 5 pompen in de 
waterlozingen onder Burgum. 
N.B. gedeeltelijk beschadigd. 

0230 1852, 18 november Brief van Burgemeester van Leeuwarderadeel, begeleide van een 
uittreksel kohier van omslag van de kosten wegens het onderhoud van de 
Huizumer flapbrug. 

0231 1852, 20 november 
en 5 april 1853 

2 Verzoeken met een kaartje tot herstellen van de weg van Burgum en 
Kûkherne naar de nieuwe weg. 

0231a 1852, december Opgaven van waterlozingen, vaarten, wegen, paden, planken, ganghouten 
enz. met betrekking tot het onderhoud; evenals van Volmachten. 

0232 1852, 27 december Besluit van Gedeputeerde Staten over de afsluiting van de draaibrug te 
Burgumerdaam. 

0233 1853, 20 januari Verzoekschrift van A.G. KOOISTRA c.s. om verbetering van de weg vanaf 
Sjoerd Hanses VAN DER WIELEN, tot aan de Geestmersreed in Tytsjerk. 

0234 1853, januari – 
februari 

Stukken over opgaven van de meren, rivieren, vaarten en andere wateren, 
voor de scheepsvaart geschikt en in gebruik evenals van de poelen, 
dobben, petten, waterplassen enz. niet voor scheepsvaart geschikt en in 
gebruik en die voor droogmaking vatbaar worden geacht. 

0234a 1853, februari Opgaven over de vaarwateren, meren, poelen enz. 
0236 1853, 7 februari Verzoekschrift van S. DOUMA en andere landeigenaren van 

Bergumerheide ( Noardburgum ) om Volmachten te benoemen tot 
uitbaggering van de waterlozing, vooral aan de oostkant van Folkert 
FENNEMA. 

0237 1853, 11 februari Brief van B&W van Kollumerland c.a. over het onderhoud van de 
dorpsstraat te Kollum. 

0238 1853, 21 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, om onderzoek in te stellen naar de 
verwaarlozing van vaarten en waterleidingen, en vooral in het zuidelijke 
gedeelte van de gemeente in de omstreken van Eastermar. 

0239 1853, 24 februari Verzoekschrift van T.R. WIJMENGA e.a. om verbetering van de weg van 



Garyp naar Warten. 
0240 1853, 28 februari Brief van de Burgemeester van Leeuwarderadeel, inhoudende mededeling 

van de uitbaggering van de Bonke onder Lekkum. 
0241 1853, 20 april Instructies voor de generale Opzichter en de speciale opzichters bij het 

werk van de uitbaggering van de Dokkumer Ie. 
N.B. met begeleidende brief, bestek enz. 

0242 
 

1853, 6 en 18 juni 2 Verzoeken van de Volmachten van de Oentsjerkster Feart en een van 
kerkvoogden te Oentsjerk, over het gebruik van de opslag van die vaart. 

0243 1853, 26 juni Verzoekschrift van Sipke Jans WADMAN te Tytsjerk, om een reglement op 
de tol van de brug over de Galesloot en zijn gerechtigheid tot de vrije 
visserij in die vaart te ontvangen. 

0244 1853, 28 juni Verzoekschrift van H.M. VAN DER VEEN te Tytsjerk, om vrije uit- en in- 
vaart langs de oude vaart enz. 
N.B. niet op zegel. 

0244a 1853, 12 september Verklaring van J.H. DE WAL c.s. landeigenaren, over de afstand van hun 
sloot tot gebruik van waterlozing. 
N.B. met 2 becijferingen. 

0246 
 

1853, 12 september 2 Brieven inhoudende beklag over de slechte staat van de waterlozing van 
de Bornemeer tot in de Aldtsjerkster Feart. 

0247 1853, 10 oktober  Brief van de Commissaris van de Koning, inhoudende verzoek een 
gedachtig oog te houden op de arbeiders aan de uitbaggering van de 
Dokkumer Ie, wegens werkstaking. 

0248 1853 december Verzoekschrift van S.G. VAN DER WOUDE e.a. over het toemaken of 
dammen van een gedeelte van de zogenaamde kleine kolk te Hurdegaryp. 

0249 
 

1854, 10 februari Afschrift van een brief van de opzichter P.J. JAARSMA, inhoudende 
mededeling van de inspectie van een gedeelte van de Leppedijk.  

0250 1854, 14 februari Besluit van Gedeputeerde Staten over de verbeteringen in 1853 aan 
onderscheidene vaarten en waterlozingen. 

0251 1854, 27 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende afwijzende beschikking op 
het verzoek van E.E. WESTRA te Hurdegaryp, om vergunning tot demping 
van een sloot. 

0253 1854, maart en april Enige verzoeken van inwoners van Tytsjerk om voor de oude vaste brug 
daar een nieuwe flapbrug te maken. 

0254 1854, 30 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende uitnodiging tot het instellen 
over het dicht op de wal brengen van baggeraarde uit de Dokkumer Ie, en 
over de slechte toestand van de wal beschoeiingen, vooral in de buurt te 
Burdaard. 

0255 1854, 14 juni Verzoekschrift van P. WADMAN c.s. te Hurdegaryp, om het vaarwater tot 
aan het Alddeel onder Tytsjerk, dat bijna niet als zodanig kan worden 
gebruikt, te herstellen. 

0256 1854, juni – augustus 3 Brieven van B&W van Opsterland enz. inhoudende mededeling van de 
benoeming van leden van de commissie van beheer van de kunstweg van 
Heerenveen naar de Groninger Straatweg. 

0257 1854, 26 juli – 8 
december 

Stukken over overdracht van de kunstweg over Drachten enz. naar 
Heerenveen. 

0258 
 

1854, 18 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over de verbetering van vaarten en 
waterleidingen en om te mededelingen of er ook leggers voorhouden zijn 
van het Langdeel, enz.  

0259 1854, september 2 Verzoeken over het wegnemen van het brugje bij de Hogedijk, onder 
Tytsjerk. 

0260 1854, 25 september Stukken over de aanleg van de kunstweg over Burgum enz. tot 
Heerenveen. 

0261 1854, 25 september Brief van de Commissaris van de Koning, om opgaven van de bruggen, 
voor welke doortocht van schepen bruggeld wordt geheven en van de 
tollen van voetgangers. 
N.B. met concept opgaven. 

0262 1854 – 1855 Stukken over de bestrating te Eastermar. 



0263 1854, december – 
1856 

Stukken over de aanleg en verbetering van kunstwegen. 
 

0264 1855, 6 januari Brief van de Burgemeester van Leeuwarderadeel, over het leggen van een 
kunstweg van de Groninger Straatweg langs het Hoogterp enz. naar de 
grenzen van Tytsjerksteradiel. 

0265 1855, 4 maart Brief van de commissie van beheer van de kunstweg over Burgum naar 
Heerenveen met afschriften van de begroting van inkomsten en uitgaven 
over 1855, rekening en verantwoording en acte van borgtocht van de 
ontvanger. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0265a 1855, juni Concept van stukken over het verzoek om uitbaggeringkosten te betalen 
uit het fonds van de waterkeringen van de wateren van de Ryptsjerkster 
Feart enz. 

0266 
 

1855, 18 juni Afschrift van de begroting enz. van de kunstweg over Burgum naar 
Heerenveen dienst 1856, met begeleidende brief, d.d. 2 juli 1855. 
N.B. in de kast van begrotingen. 

0267 1855, 16 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, op het verzoek van Jan Izaäks DOUMA 
e.a., over het maken van een kunstweg van Nijegasterhoek of over 
Oudega, langs de Oudegaster hooiweg tot Grou enz. 

0268 1855, juli – december Stukken over de verbetering van vaarten, en bijzonder over het onderhoud 
van de Ryptsjerkster Feart. 

0269 1855, 15 september – 
1857, 6 september 

Stukken over het vastgestelde reglement en vrachtbrief op de beurtveren 
tussen Leeuwarden en verschillende dorpen, van 20 november 1856, 28 
februari en 26 maart 1857.  

0270 1855, 24 november Verzoekschrift van D.N. IJPEIJ, om aan hem af te staan een klein gedeelte 
grond onder Ryptsjerk. 

0271 1855 – 1866, 30 
januari 

Rekening van kosten wegens onderhoud van de waterlozing vanaf de 
oude weg naar Feanwâlden, - over 1863, 1864 en 1865. 
N.B. kohier van omslag en brieven en besluiten over bezwaren van Mr. 
G.M. Baron DU TOUR VAN BELLINCHAVE. 

0272 
 

1856, 21 januari – 12 
februari 

Stukken over de aankoop van het recht van gebruik van een aan Mr. A.E. 
FERF in eigendom behorende reed naar een stuk grond te Burgum, door 
de armvoogden van Hurdegaryp. 

0273 
 

1856, 25 januari – 5 
mei 

Besluit van Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring van het 
Raadsbesluit van 30 april 1856, A. nr. 225, over de afstand van grond aan 
J.J. HOEKSTRA te Sumar. Gedeelte oude weg in perceel gemeente 
Eastermar. 
N.B. met brieven. 

0273a 
 

1856, februari 
1857, juni 

Opgaven over de beurtveren. 
Opgaven als boven, aanstelling tot schipper met vrachtbrieven en een 
concept reglement. 

0274 1856, 13 februari Rekening en verantwoording van de ontvangsten van de kunstweg over 
Burgum naar Heerenveen over 1855. 
N.B.1 met brief. 
N.B.2 Afzonderlijke portefeuille. 

0275 1856, 14 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het 
Raadsbesluit van 2 april nr. 11, tot verkoop van een plantsoen aan A.J. 
WIJMINGA te Eastermar. 
N.B. met verzoekschrift. 

0276 
 

1856, april en juni Stukken over de weg van Sumar naar Eastermar, - hierbij stukken over 
een correspondentie tussen de Officier van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leeuwarden en de Grietman. 
N.B. met besluit van Gedeputeerde Staten, van 1826 en 1827. 

0277 1856, mei – 1858 Stukken over het aanleggen van een pont en uitdieping van het 
Grootscheeps vaarwater van Burgumerdaam, - tot in de Wide Ie. 

0277a 1856, 29 november Besteding van een te maken schutting bij het gemeentehuis te Burgum. 
0278 1856, 1 juli Begroting van inkomsten en uitgaven van de kunstweg over Burgum enz. 



naar Heerenveen, dienst 1857. 
N.B.1 met brief. 
N.B.2 afzonderlijke portefeuille. 

0279 1856, september Verzoekschrift van J.F.C.V. BR. SLANGENBURGH e.a., om machtiging tot 
het aanstellen van een scheiding van het voetpad en de nieuwe weg, 
vanaf de straatweg bij de herberg van P. WADMAN. 

0280 1856, 15 september Brief van de Dijkgraaf van de nieuwe Leppedijk, tot betaling van het 
aandeel in de contributie. 

0281 1856, november Stukken over de aanleg van een kustweg door Trynwâlden naar 
Ferwerderadeel en Dantumadeel. 

0282 1856, 17 en 25 
november 

2 Brieven van Baron DU TOUR VAN BELLINCHAVE, over de doorgraving 
achter het aan de straatweg van de door hem aangelegde Singel, door 
Volmachten van de waterleiding aan de straatweg onder Kûkherne. 

0283 1856, december Verzoekschrift van landeigenaren e.a. te Suwâld enz. tot uitdieping van het 
Nijdjip, van de Lange Mear tot Ryptsjerk, in 1857. 

0284 1856, december – 
1857, 21 november 

Stukken over de tot stand brengen van een straat of kunstweg van de 
buurt en de Keistraat te Burgum tot de Nieuwstad en vandaar tot aan de 
Groninger Straatweg bij het Boschhuis, waartoe door de Staten van de 
Provincie subsidie is verleend van 15 %. 

0285 1856, juli – 1857 Stukken wegens het maken van een aardebaan van Earnewâld tot aan het 
hek voor de Garijperweg bij het Gemeenschar. 

0286 1856 – 1868 
1869  

19 juni aanbesteed. 
Stukken over de uitbaggering van de Ryptsjerkster Feart. 

0287 1857, januari – 1859, 
september 

Stukken over de tot stand brengen van een pont in de plaats van het Wad 
in de Lange Mear enz. 

0289 1857, 10 februari en 
1858, 14 augustus 

2 Brieven van de Commissaris van de Koning, houdende aanschrijving om 
alsnog te voldoen aan de voorwaarde verbonden aan de aan R. KUIPERS 
te Hurdegaryp, verleende vergunning tot het leggen van dammen en het 
rooien van een plantsoen. 

0290 
 

1857, april – 1858, 
januari 

Stukken over een geldlening van f 3500, - ter afdoening van de bijdrage 
aan de Provincie tot de kosten van het nieuw gegraven kanaal van 
Meersloot tot de Wide Ie. 

0291 1857, 16 mei Brief van Volmachten van de vaarwaters de Krûme Ie enz. om de 
slikgelden te bezigen tot uitvoering van die uitbaggering. 

0292 1857, 3 juni Rekening en verantwoording van de ontvangsten van de kunstweg over 
Burgum naar Heerenveen over 1856. 
N.B.1 met brief. 
N.B.2 afzonderlijke portefeuille. 

0292a 1857, juni – 
december 

Verzoekschriften van S.O. HOEKSTRA c.s. te Suwâld tot het uitbaggeren 
van de Draaisloot daar. 
N.B. met stukken. 

0293 1857, juni – juli Stukken over het verlenen van voorschot uit de slikgelden, voor de 
uitbaggering van de Krûme Ie. 

0294 1857, 20 juli Begroting van inkomsten en uitgaven van de kunstweg over Burgum naar 
Heerenveen over 1858. 
N.B.1 met brief. 
N.B.2 afzonderlijke portefeuille. 

0295 1857, 11 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de 
rekening van de gemeente ontvanger, van de contributie voor de 
waterkeringen enz. over 1856, met over stukken. 
N.B. bij de verveningrekeningen. 

0295a 1857, 24 augustus Besteding van het maken van een overdekte loods / tot berging van de 
brandspuit te Burgum. 

0296 1857, 24 augustus Rekening van de uitbaggering van de Lits en de Moark, met staat van 
ontvang en uitgaaf van de omslag van de uitbaggeringkosten, d.d. 18 april 
1857. 

0297 1857, september  Verzoekschrift van F.H. VAN DER VEEN en Roel Feddes DOUMA, 



veerschippers van Burgum op Leeuwarden en v.v. om herziening van hun 
vrachttarief. 
N.B. met stukken.  

0298 1857, 3 september  Verzoekschrift van F.H. VAN DER VEEN en Roel Feddes DOUMA, tot het 
leiken van het oostelijk hij ten oosten van de Burgumerdaam, met een 
verzoek van J.C. Kramer, houdende bezwaren tegen betaling van kosten. 

0299 1857, 18 september Brief van de Commissaris van de Koning ten geleide van een contract in 
duplo, over de overdracht van gronden voor de verbetering van het 
Dokkumer Grootdiep, tot ondertekening. 

0301 1857, december – 
1858, februari 

Stukken over de overdracht door kerkvoogden van Aldtsjerk, van een 
perceel land, staande op naam van de school daar, voor de tot stand 
brengen van een kunstweg door Aldtsjerk naar Dantumadeel. 

0302 1857 – 1861 Stukken over de weg vanaf de oostkant van het gebuurte te Burgum, tot 
de westkant van de Burgumer Nieuwstad. 
N.B. zie 284 

0303 1857 – 1862 Stukken over de kunstweg door Trynwâlden naar Dantumadeel. 
N.B. zie 181, 541, 545, 546. 

0304 1858, 17 juli Brief van de Dijkgraaf van de nieuwe Leppedijk tot betaling van de 
contributie. 

0305 1858, 3 juli Verzoekschrift van S.D. BLOEMHOF e.a. te Aldtsjerk tot verbetering van 
de Aldtsjerkster Feart. 

0306 1858, 30 januari Verzoekschrift van R.B. KOOISTRA e.a. te Oentsjerk tot verbetering van 
de Oentsjerkster Feart. 

0306a 1858, 1 februari Besluit van de Commissaris van de Koning, over afsluiting van de grote 
wegen voor zwaar geladen wagens. 

0307 1858, 3 februari Brief van de Burgemeester van Leeuwarderadeel, over opgaven over de 
legger van onderhoudplichtigen van de Zwarteplank. 

0308 1858, 18 februari Verzoekschrift van J.J. KRAMER c.s. te Eastermar tot het leggen van een 
kunstweg van Sumar over Eastermar tot aan de grenzen van 
Achtkarspelen. 

0309 1858, 26 februari Verzoekschrift van P.J. BOSMA c.s. te Garyp en Sumar tot het aanleggen 
van een kunstweg van Sumar door Garyp enz. 

0310 1858, februari – 
december 

Stukken over de uitbaggering van de Lange Mear. 

0311 1858, 12 april Verzoek van L. FABER te Sumar, om vergunning tot het dicht maken van 
een sloot.  

0312 1858,19 april Verzoekschrift van J.J. RIEDSTRA en A.W. VAN DER BERG om 
uitbaggering van de Ryptsjerkster Feart. 

0314 1858, april – 
november 

Stukken over het verzoek van H. BROUWER te Burgum om 
schadevergoeding voor de verspreiding met baggeraarde van percelen 
land bij de uitbaggering van de Lange Mear.  

0315 1858, mei – juli Stukken over de uitbaggering van de Hurdegarypster Feart. 
0316 1858, 25 juni – 

september 
Stukken over het verbeteren en tot stand brengen van de schipsloot of 
opvaart tot in het dorp Sumar enz. 

0317 1858, juli Begroting wegens de inkomsten en uitgaven van de kunstweg over 
Burgum enz. naar Heerenveen, dienst 1859. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0318 1858, 3 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten over het onderhoud en herstellen van 
een plank of ganghout met leuning enz. over een sloot tussen landen aan 
het Knillesdjip bij Skûlenboarch, naar Kootstertille. 

0319 1858, 14 augustus Brief van B. STELLINGWERF inhoudende verzoek om ten gerieve van de 
uitbaggering van de Lange Mear schadevergoeding voor wegneming van 
specie enz. 

0320 1859, 22 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring van het 
Raadsbesluit van 13 augustus ll. Nr. 9, tot het uitbaggeren van de vaart te 
Suwâld enz. 

0321 1858, 23 augustus en 2 Besluiten van Gedeputeerde Staten over de uitbaggering van het Nijdjip. 



1859, 24 mei 
0322 1858, september Verzoekschrift van P. VAN TERWISGA c.s. te Eastermar, tot het plaatsen 

van straatlantaarns langs het vaarwater de Haven. 
0323 1858, september – 

november 
Stukken over het besluit tot heffing van tol van de brug over het nieuwe 
kanaal van de Meersloot tot Skalkedjip. 

0324 1858, 30 september – 
1859, februari 

Stukken over de uitbaggering van het Alddeel over Dooitzewiel en de 
Zanding tot de brug te Tytsjerk. 

0325 1858, 4 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten over het jaarlijks onderzoek naar de 
opgedreven gronden in de vaarwaters enz. 

0326 1858, 5 oktober Besluit als boven, inhoudende goedkeuring van de legger van 
onderhoudplichtigen van de Buitentijnje hooiweg onder Garyp. 

0327 1858, 6 oktober Aanbesteed, stukken over de uitbaggering van de Lange Mear. 
0328 1858, 2 november – 

1859, 9 januari 
2 Stukken over verbeteringen aan de Kûkhernster Feart enz. en reparaties 
van de Altebrug, de Pieter Hoeksbrug en de brug over de Nieuwevaart te 
De Westereen. 

0329 1858, 15 december Brief van de Commissaris van de Koning over de verlichting van de brug in 
de rijksweg te Hurdegaryp bij avond. 

0330   
0331 1858 – 1860 Stukken over de uitbaggering van het Alddeel over Dooitzewiel, de 

Zanding en het Nijdjip in 1858 en 1859. 
0332 1859, 12 januari Verzoekschrift van B.J. DE VRIES c.s. tot het aanleggen van een pont of 

brug te Suwâld. 
0333 1859, 8 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij H.G. KOOISTRA te Garyp niet 

ontvankelijk is verklaard in zijn bezwaar tegen zijn aanslag in de 
uitbaggeringkosten van de Oude- Wartense-trekvaart. 
N.B. met verzoekschrift. 

0334 1859, februari – 
1860, juni 

Stukken over de uitbaggering van het Langdeel. 

0335 1859, 16 maart Verzoekschrift van E.D. VENEMA, brugwachter bij de Meersloot onder 
Garyp, en een schadevergoeding. 

0336 1859, 21 maart Verzoekschrift van J.A. ZIJLSTRA te Burgum, om toestemming tot het 
planten van een haag aan de Zomerweg. 

0337 1859, 28 maart Verzoekschrift van Klaas R. WIJMENGA c.s. te Hurdegaryp enz. om 
toestemming tot wegneming van een ganghout enz. 

0338 1859, 20 mei Verzoekschrift van P.K. VAN DIJK e.a. om een beter voetpad van de Alde 
Miede naar Suwâld. 

0340 1859, juni Stukken over de uitbaggering van de vaart te Tytsjerk. 
0341 1859, juli Bestek, begroting en kohier van omslag van het verbeteren van 2 

gedeelten hooiwegen over het Garijper gemeenschar, op de Earnewarre 
en de Oudewarreweg. 

0341a 1859, 14 juli Besteding van het verven van de nieuwe brugwachterwoning onder Garyp. 
0342 1859, 19 juli Brief van de Burgemeester van Leeuwarderadeel, over het niet 

meebetalen van de kosten van onderhoud van de Canterlandseweg door 
de erven van de overleden Heer TROMP en de Heer HUMALDA. 

0343 1859, 23 juli Begroting wegens de inkomsten en uitgaven van de kunstweg over 
Burgum enz. naar Heerenveen dienst 1860. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0344 1859, 3 augustus Brief van de Dijkgraaf van de Nieuwe Leppedijk, over te houden inspectie. 
0345 1859, 8 augustus Verzoekschrift van inwoners van Gytsjerk en Oentsjerk, tot verbetering van 

de Grote Wiel, Houtwiel, Sierdswiel, de 3 rijden en Bouwepet.  
0346 1859, 18 augustus Aanbesteed, stukken over de uitbaggering van het Alddeel over 

Dooitzewiel en van het Nijdjip. 
0347 1859, augustus – 

november 
Stukken over de verbetering van het Nijdjip, oostwaarts tot het dorp 
Suwâld. 

0348 1859, augustus – 
1860, juli 

Stukken over het onderhoud en de uitbaggering van de Hurdegarypster 
Feart. 

0349 1859, 22 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten inhoudende goedkeuring van het 



Raadsbesluit van 13 augustus ll. nr. 8, tot uitbaggering van de 
Oentsjerkster Feart enz. 

0350 1850, 24 september  Aanbesteed, stukken over de uitbaggering van de Moark, oostwaarts tot 
het dorp Oentsjerk of Oentsjerkster Feart. 

0351 1859, november – 
1860, juni 

Verzoekschrift van Age A. DE BOER, tot verwijdering van het zet over de 
Oentsjerkster Feart. 

0353 1859 – 1862 Stukken over de overdracht van het voormalig Rietvalster tolhuis aan de 
gemeente. 
N.B.1 hierbij 1 kaart en octrooi van 17 maart 1725. 
N.B.2 zie 394a, 587, 588 en 886. 

0354 1859 – 1863 Rekeningen van het herstellen van de Oudewarner en Eernewarner 
hooiwegen. 

0355 1860 Stukken over de besluiten tot tolheffing op de kunstweg van Groninger – 
Leeuwarder Straatweg door Trynwâlden naar de zogenaamde Stenendam. 

0355a 1860, februari Kwitanties en losse nota’s over het uitbaggeren van de Dooitzewiel en het 
Nijdjip. 

0356 1860, 12 maart Rekening en verantwoording van de kunstweg over Burgum enz. naar 
Heerenveen over 1859. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0357 1860, mei en juni Verzoekschriften van P.J. BOSMA en H.G. KOOISTRA te Garyp, 
inhoudende protesten en bezwaren tegen het mee onderhouden van het 
vaarwater van Garyp naar Earnewâld, genaamd de Kerkweg. 

0358 1860, 30 mei Stukken over de nota van bedenkingen op het besluit tot heffing van tol bij 
de brug van de Meersloot tot het Skalkedjip. 

0359 1860, 10 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over het herstellen van een baken aan 
de hoek van de Wide Ie. 

0360 1860, juni Verzoekschrift van D.R. PALSTRA, aannemer van het bouwen van de 
draaibrug over de Moark te Aldtsjerk, om verlenging van tijd tot oplevering 
van het werk. 

0361 1860, 4 juni Brief van Volmachten van de waterlozing en pomp in het oosteinde van de 
buurt te Burgum, om verandering in de onvoldoende toestand te brengen.  

0362 1860, 9 juni Stukken over de gewijzigde verordening op het gebruik en bestuur van de 
draaibrug over het nieuwe kanaal van de Meersloot tot het Wide Ie of 
Skalkedjip.  

0363 1860, 20 juni Verzoekschrift van W.R. GERRITSMA e.a., om weer tot stand te brengen 
van een draai over het Nijdjip onder Suwâld en Tytsjerk. 
N.B. en een dito op ongezegeld papier. 

0364 1860, 12 juli Begroting van inkomsten en uitgaven van de kunstweg van Burgum enz. 
naar Heerenveen, dienst 1861. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0364a 1860, juli – 1863 Stukken over het onderhoud van de Wynzerdyk en van de brug over de 
Moark. 

0364b 1860, 5 september  Rekening van de kosten van onderhoud van de Kanterlandsdijk en brug, 
gemaakt in 1858. 
N.B. ingezonden door van de Bij. 

0365 1860, 28 augustus Verzoekschrift van P.R. ALGRA e.a. onder Garyp, tot verbetering van de 
waterlozing bij langs de Zusterweg. 

0365a 1860 en 1864 Leggers van onderhoudsplicht. 
0365b  Leggers en staten van onderhoudsplicht en ongetekende en ongedateerde 

brieven. 
0366 1860, 15 oktober Verzoekschrift van Corn. K. DE VRIES om de aannemingssom van de 

brug te Aldtsjerk in een termijn uit te betalen. 
0367 1860 -1866 Stukken over de uitbaggeringkosten van de Krûme Ie en het Lange Mear 

met besluit van Gedeputeerde Staten, over de afbakening van de Wide Ie. 
0368 1861, februari 2 Verzoekschriften van Douwe R. PALSTRA, aannemer van het bouwen 

van de draaibrug over de Moark te Aldtsjerk, om vrijstelling van verbeurde 
kortingen wegens te late oplevering van het werk. 



0369 1861, februari – 
oktober 

Verzoekschrift van O.M. DE VRIES e.a. te Jistrum, om ontheven te worden 
van het voetpad over hun landen. 
N.B. met kaartje en brief. 

0370 1861, maart 2 Verzoekschriften van IJ.S. DE BOER en K.S. ELZINGA te Sumar, om 
een perceel oude weg niet meer tot de openbare dienst te verklaren en 
een afscheiding tot stand te brengen van dat gedeelte van hun 
eigendommen. 

0372 1861, maart – 
december 

Stukken over het verzoek van A.H. AKKER, onder Burgum, om teruggave 
van voorgeschoten gelden wegens verbetering van de waterlozing vanaf 
de oude weg van de Leeuwarder – Groninger Straatweg naar Feanwâlden 
oostwaarts naar de Kûkhernster Feart. 

0373 1861, april Stukken over het besluit tot tolheffing van schepen bij de brug te Aldtsjerk. 
0374 1861, mei Verzoekschrift van Jakob S. SIKMA e.a. te Aldtsjerk, en brief van J. 

LASKEWITZ daar, tot het herstellen van de straten en het aanbrengen van 
waterlozingen, met begroting. 

0374a 1861, 6 mei Inschrijvingsbiljetten tot het maken van een brandspuithuisje te Oentsjerk. 
0375 1861, 24 juni Rekening en verantwoording van de kunstweg over Burgum enz. naar 

Heerenveen, dienst 1860. 
N.B.1 afschrift. 
N.B.2 afzonderlijke portefeuille. 

0376 1861, 16 juli Begroting van inkomsten en uitgaven als boven, dienst 1862. 
N.B.1 afschrift. 
N.B.2 afzonderlijke portefeuille. 

0377 1861, 6 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het kohier 
van omslag over de onderhoudplichtigen van het Alddeel over Dooitzewiel, 
de Zanding en het Nijdjip. 

0378 1861, 12 augustus Verzoekschrift van W.B.A. THODEN VAN VELZEN te Ferwert, om 
vergunning tot het leggen van een dam in land te Readtsjerk. 

0379 1861, 26 augustus Verzoek van Volmachten uit onderhoudplichtigen van de Jelleboersbrug, 
om machtiging tot wegneming van de duikers enz. 

0380 1861, 3 september Verordening houdende wijziging van art. 26 van het reglement op de 
beurtveren tussen Leeuwarden en de dorpen in de gemeente. 

0381 1861, 21 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten op het verzoekschrift van K.A. 
RAUWERDA en F.P. VAN DER MEER te Readtsjerk, om 
schadeloosstelling voor de grond voor de aanleg van de kunstweg door 
Trynwâlden. 
N.B. met verzoekschrift. 

0382 1861, 31 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, op het verzoek van H. WILHELMIJ te 
Burgum tot afstand van een gedeelte van het Burgumer Mar enz.  

0383 1861, oktober en 
november 

Stukken over het besluit tot heffing van een tol bij de brug over de 
Meersloot tot het Skalkedjip. 

0384 1861, november Verzoekschrift van A.J. WIJMENGA, onder Burgum, om vergunning tot 
wegneming van houtgewas. 

0385 1861, november Verzoekschrift van Sijbrandus POSTHUMUS te Aldtsjerk, tot het 
aandammen van een perceel land aan de straatweg. 

0386 1861, 13 en 16 
december 

Verzoekschrift van M. VAN HELOSMA c.s. om een gedeelte weg bij de 
zogenaamde bargekop onder Aldtsjerk, aan hun land te trekken. 

0387 1861, 17 december – 
1865, 20 juni 

Stukken over de beplanting van de kunstweg door Trynwâlden enz. 

0388 1861 – 1863 Stukken over het herstellen van de Kanterlands - of Murksbrug. 
0389 1861 – 1869 Stukken over de kunstweg over Garyp tot de grens van de gemeente 

Idaarderadeel. 
N.B. zie nr. 434 en 437. 

0390 1862, februari Verzoekschrift van J.J. SIKMA, bakker te Oentsjerk, om toestemming tot 
het aandammen van een gedeelte van de sloot. 

0391 1862, maart Verzoekschrift van S.J. WADMAN te Tytsjerk, om vergunning van betalen 
uitbaggeringkosten van de vaart vanaf de Tietjerksterbrug tot aan de 



Jelleboersbrug. 
0392 1862, maart en april Stukken over de aanleg van de kunstweg vanaf Sumar, door Eastermar en 

Jistrum enz. 
N.B. zie nr. 426. 

0393 1862, april – 1863 Stukken van de procedure tussen de gemeente en Paulus DOORENBOS, 
te Oldeboorn, als eiser van een som van f 48.006,77 1/2 cent over aanleg 
van de kunstweg door Trynwâlden. 

0394 1862, april Verzoekschrift van W.K. DE BOER, te Oentsjerk, om toestemming tot het 
verbinden van een gedeelte van de oude weg aan zijn perceel en een 
uitreed tot stand te brengen. 

0394a 1862, 7 april en 12 
mei 

2 besluiten van Gedeputeerde Staten, over te gelde maken van een 
inschrijving op het Grootboek van de N.W.S. 2 ½ % groot f 700, - op naam 
van Gytsjerk in Fryslân (het Rieddijkstertolhuis onder het dorp). 
N.B. bij nr. 353. 

0395 1862, 19 april Verzoekschrift van Alle Jans WIJMENGA te Quatrebras onder Burgum, tot 
het mogen kappen van houtgewas bij zijn woning. 

0396 1862, mei Verzoekschrift van S. POSTUMUS te Oentsjerk, tot afvoer van het water 
door de straatweg enz. 

0397 1862, mei Verzoekschrift van Mr. C.F.F.R. VAN NAUTA te Gytsjerk e.a., over het 
ophogen van de Lijkweg, Canterlandseweg en Wynzerdyk, voor rekening 
van en door te stichten polder, tot waterkering. 

0397a 1862, 12 mei Contract tussen Volmachten van de dorpsopslag te Aldtsjerk en H.J. VAN 
DER MEULEN, daar, over vergunning tot het plaatsen van een leuning of 
stek op de opslag bij de brug te Aldtsjerk. 
N.B. met een aangehecht briefje van de Burgemeester, 19, 2, 83. 

0398 1862, mei – juli Stukken over overdracht van een gedeelte grond, door de gemeente aan 
kerkvoogden te Gytsjerk tot verplaatsen van de school en 
onderwijzerswoning. 

0399 1862, mei – 
december 

Stukken over de uitbaggeringkosten van de Burgumerfeanster Feart in 
1861. 

0400 1862, juli Verzoekschrift van T.J. HOEKSTRA te It Wytfean, onder Eastermar, om 
ontslag als Volmacht van de Buitenvaart. 

0401 1862, 1 juli Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum naar 
Heerenveen, dienst 1861. 
N.B.1 afschrift. 
N.B.2 afzonderlijke portefeuille. 

0402 1862, 9 juli Begroting van de inkomsten en uitgaven van de kunstweg als boven, 
dienst 1863. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0403 1862, september Stukken over de waterleidingen van Rijdsterbrug onder Gytsjerk door de 
Rijden en Bouwepet door de Sedze naar de poel de Zwartebroek enz. 

0404 1862, oktober Stukken over wijziging van het tarief voor heffing van tolrecht op de 
kunstweg door Dantumadeel, van 15 augustus 1860. 

0405 1862, 2 november Brief van de Gemeente Ontvanger, inhoudende meedeling van de ontvang 
en uitgaaf wegens de vaartuitbaggeringen van de Krûme Ie, de Lange 
Mear, Nijdjip enz. 

0406 1863, januari Verzoekschrift van H.T. HOEKEMA onder Gytsjerk om toestemming tot 
aandamming van een sloot. 

0407 
 

1863, 21 januari Brief van kerkvoogden van Hurdegaryp over verkoop van het houtgewas 
aan de dorpsweg of Nieuwendijk te Hurdegaryp, bewerende aan de 
pastorie en kerkplaats te behoren. 

0408 1863, 28 januari – 27 
april 

3 Brieven over de verordening houdende wijziging van art. 26 van het 
reglement op de beurtveren tussen Leeuwarden en dorpen van deze 
gemeente van 3 september 1861. 

0409 1863, februari Verzoekschrift van H.A. NOORDERHAVEN c.s. veerschippers op 
Eastermar, om de Lits bij de ingang van de Burgumer Mar uit te baggeren. 

0410 1863, 26 maart Verzoekschriften en stukken over verbetering en toezicht houden op de 



weg van Geastmabuorren naar Suwâld (de Hooiweg). 
0411 1863, 30 maart Rekening en verantwoording van de kunstweg van Burgum naar 

Heerenveen, dienst 1862. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0414 1863, juni – 1864, 
januari 

Stukken over de kosten van lichten enz. van een schip gezonken en de 
Dokkumer Ie onder Tytsjerksteradiel. 

0415 1863, 9 juni en 31 juli 2 Verzoekschriften van Volmachten over de buiten- en binnen Tijnje 
hooiwegen e.a., tot wijziging van de verordeningen over het heffen van tol 
aan de brug van Meersloot, tot vrijstelling van tol. 

0416 
 

1863, 22 juli Begroting van inkomsten en uitgaven van de kunstweg over Burgum enz. 
naar Heerenveen, dienst 1864. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0417 1863, 18 augustus – 
november 

Stukken over bevordering van herstellen van de trekweg van Leeuwarden 
naar Dokkum langs de Ie. 
N.B. zie 461 en 519, 276/1892, 774/1887. 

0417a 1863, 31 augustus Aanbesteding van het verven van de school te Sumar.  
0418 1863, september Verzoekschriften van sollicitanten naar de betrekking van tolrentmeester 

aan de brug over het nieuwe kanaal onder Garyp. 
0419 1863, 9 september en 

20 oktober 
2 Verzoekschriften van H. MERKELBACH, om een geschikte aanlegplaats 
voor de stoombootdienst tussen Lemmer- en Groningen te Skûlenboarch 
en te Burgum. 

0420 1863, 16 september Verzoekschrift van Gosse P. VAN DER MEER te Readtsjerk, om 
vergunning tot het leggen van een dam. 

0421 1863, 3 oktober Overeenkomst tussen de Burgemeesters van Utingeradeel en Opsterland 
aan de ene- en de Burgemeester van Tytsjerksteradiel aan de andere 
kant, over de overneming van de Leppedijk. 
N.B. met stukken. 

0422 1863, 7 november Verzoekschrift van Volmachten van de Lits, om teruggave van 
voorgeschoten kosten van het uitdiepen. 

0423 1863, 9 november Besluit van Gedeputeerde Staten over het wegruimen van een steen 
liggende in het vaarwater nabij Burgumerdaam te Sumar. 

0423a 1863, 5 december 2 Brieven van E.E. WESTRA, over koopakte van een perceel zomerweg, 
omschreven in het verzoekschrift van 11 november jl. 

0424 1863, 6 december Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Hurdegaryp, om vergunning tot het uitgraven van een sloot, langs de 
nieuwe dijk. 
N.B. met mededeling. 

0425 1863, 16 december Brief van de commissie, om te onderhandelen over de overdracht van de 
brug over de Lits, de Oostermeerdertille genaamd. 

0426a 1863 - Rekening en verantwoording van de kunstweg over Burgum enz. naar 
Heerenveen, van 1863, 1865 – 1873, 1877, met begroting van inkomsten 
en uitgaven als boven van 1865, 1867 – 1874, 1876, 1878, 1879, 1881, 
1883, 1884. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0427 1864, 2 januari Verzoekschrift van Sijbrandus POSTHUMUS te Gytsjerk, tot goedkeuring 
van aandamming van een sloot aan de straatweg naast zijn woning enz. 

0428 1864, februari Verzoekschrift van P.G. DE VRIES e.a., tot uitbaggering van de Bouwepet 
onder Ryptsjerk en Gytsjerk. 

0429 1864, 13 februari Verzoekschrift van Sije Hendriks VAN DER MEER en Gerrit Hendriks 
KOOISTRA te Garyp, als Volmachten van de Garypster Feart, om heffing 
van vaartgeld tot onderhoudt van die vaart. 

0430 1864, 13 februari Verzoek van Volmachten van de Marseweg of Moarks of 
Kanterlandsebrug, over het onderhoud en het aanleggen van een 
kunstweg van het tolhuis te Gytsjerk tot aan de brug als boven. 

0431 1864, 24 juli Verzoekschrift van Klaas Teijes REIDINGA te Garyp, om ontheffing van 
een voetpad lopende over zijn land, sectie E nr. 508. 

0432 1864, 25 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, over wegruiming van ondiepten in het 



vaarwater tussen het Sydsdjip en de Lange Sleatten in de gemeente. 
N.B. met mededeling van de opzichter. 

0433 
 
 
0433a 

1864, 6 september 
 
 
 

Verzoekschrift van armvoogden van Eastermar, over de eigendom van de 
opslag op Snakkerbuorren en om een reglement tot invordering van 
opslaggelden tot onderhoud, met  
Reglement van de Oude Lits en opslag op de Snakkerbuorren te 
Eastermar, van 9 maart 1877 

0434 1864, 21 en 25 
september 

Brief van de hoofdopzichter H.H. KORENSTRA, met bijlage, over de 
voltooiing van de kunstweg van Garyp tot de grens van Idaarderadeel. 

0435 1864, 19 december - 
1865, 4 januari 

Besluiten van Gedeputeerde Staten, over ondiepten in- en over de 
eigendom van het vaarwater It Wiid. 

0436 1864, mei – 1866 Stukken over de uitbaggering van de Sânfeart. 
0437 1864 – 1867 Stukken over de afstand van gronden tot aanleg van de kunstweg over 

Garyp naar Idaarderadeel. 
N.B. zie nr. 389. 

0438 1864 – 1868 Stukken over de doorgraving in het vaarwater de Lits, te Eastermar, en de 
tot stand komen van een nieuwe draaibrug ter vervanging van de vaste 
brug, genaamd Oostermeerdertille. 

0439 1865, januari Verzoekschrift van Willem Theunis DE VRIES te Gytsjerk tot aandamming 
van een sloot. 

0440 1865, 4 januari Verzoekschrift van Ale K. SIKMA te Gytsjerk, om vergunning tot 
aandamming van een sloot. 

0441 1865, 21 januari Brief van de Dijkgraaf van de Nieuwe Leppedijk tot opneming van de 
rekening enz. over 1863. 

0442 1865, 23 januari Brief van de Burgemeester van Doniawerstal, met inzending van 
aanslagbiljetten van de kosten wegens de uitdieping van de Noorder Ee 
(Noarder Ie) in 1861. 

0443 1865, 25 januari Verzoekschrift van Hendrik George BAKKER, te Lent, tot teruggave van 
korting ad f 400, - als aannemer van de aanleg van de kunstweg van 
Sumar tot de Leeuwarder - Groninger Straatweg, wegens het niet maken 
van de opreed bij Eastermar enz. 

0444 1865, 30 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende afwijzing van het verzoek 
van A. S. van der Veer e.a. te Eastermar, tot wijziging van het plan tot 
afsnijding van 2 bochten in het vaarwater de Lits, in verband met het 
stichten van een nieuwe beweegbare brug daar. 

0445 1865, 8 februari – 3 
april 

Brieven van B&W van Utingeradeel en Opsterland, over de afkoop van het 
onderhoud van de Nieuwe Leppedijk over de aanleg van een kunstweg 
langs die dijk. 

0446 1865, 21 februari Brief van H.H. KORENSTRA, met inzending van stukken over de 
draaibrug en doorgraving van de Lits te Eastermar. 

0447 1865, 23 februari Brief van B&W van Idaarderadeel, over de aanleg van een kunstweg van 
Garyp over Warten naar Wergea. 

0448 1865, maart Verzoekschrift van J.M. NOORDENBOSCH e.a. onder Wyns en Aldtsjerk, 
tot aanleg van kunstwegen en in de eerste plaats van Leeuwarden naar 
Burdaard enz. 

0449 1865, maart – juni Stukken over het herstellen van kunstwegen en in het bijzonder van het 
gedeelte grindweg van Sumar tot de Harstewei. 

0450 1865, 15 maart en 
april 

Stukken over het verzoek van Dr. N. IJPEIJ te Ryptsjerk om vergunning tot 
het leggen van 2 dammen in de scheidingssloot onder Hurdegaryp. 

0451 1865, 28 maart Verzoekschrift van L.J. FOKKENS onder Oentsjerk, om vergunning tot 
aandamming van zijn woning aan de Achterweg onder Oentsjerk. 

0452 1865, 13 april Instructie voor de wegwerker op de kunstweg vanaf de Harstewei over de 
dorpen Eastermar en Jistrum tot de Groninger Leeuwarder Straatweg. 

0454 1865, mei Verzoekschrift van inwoners van Garyp tot verbetering van de Kerkweg 
enz. 

0455 1865, mei Verzoekschrift van bewoners van de Tike onder Sumar, tot het leggen van 
een kunstweg of zandweg. 



0456 1865, 1 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, over het verzoek van P.P. DE VRIES 
e.a., eigenaren van landen onder Gytsjerk en Oentsjerk, en betrokken in 
de grote Veenpolder daar, om vrijstelling van verhoogde grondbelasting. 

0457 1865, 10 mei en 3 
juni 

Brief en advies van Mr. J. TELTING, over de gedane reparaties aan de 
Kanterlandsebrug over de Moark, en de invordering van de kosten van de 
onderhoudplichtigen. 
N.B. met enkele andere briefjes. 

0458 1865, juni Verzoekschrift van Klaas S. ELZINGA te Sumar e.a., om hun te ontslaan 
van het onderhoud van een overtollig voetpad. 

0459 1865, 17 juni Verzoekschrift van Taeke Keimpe KOOISTRA onder Hurdegaryp, om 
vergunning tot het leggen van een dam tussen de Langelaan en een 
perceel land. 

0460 1865, 27 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij het verzoek van P.G. DE VRIES 
e.a., tot uitbaggering van de Bouwepet of de Oude Setze. 
N.B. wordt niet ingewilligd. 

0461 1865, 3 juli Besluit van Gedeputeerde Staten met toezending van afschrift van de akte 
van scheiding en deling van de Dokkumertrekweg, lopende van 
Leeuwarden tot half weg Dokkum, tussen het college van B&W van 
Harlingen en de Heer J.J. VAN DER HEIDE, d.d. 19 mei 1865. 
N.B. zie 417. 

0462 1865, 8 juli Verzoekschrift van M.O. POSTMA te Eastermar, om betaling te willen voor 
overname van een plek grond voor de kunstweg door Eastermar en 
Jistrum. 

0463 1865, 13 juli – 
november 

Akte van afstand van een hoek grond door Egbert Andries ZIJLSTRA te 
Burgum, aan de gemeente voor het gemeentehuis. 
N.B. met stukken, wegens enig herstel aan het gemeentehuis. 

0464 1865, september – 
december 

Stukken over de zandweg van Earnewâld naar het Schotelingshek bij 
Garyp. 

0465 1865, 11 en 30 
september 

Verzoekschrift van W.S. NAUTA onder Jistrum, om vergunning tot het 
gebruik maken van een gedeelte grond voor een doorreed bij de herbouw 
van zijn woning. 
N.B. met verslag en schetstekening. 

0466 1865, 10 oktober – 
1866 

Stukken over de verordening tot heffing en invordering van de tol of het 
bruggeld voor het afdraaien van de draaibrug over de Lits onder 
Eastermar. 

0467 1865, 25 september Verzoek van J.F.C.B. SLANGENBURGH e.a. te Hurdegaryp, over het 
onderhoud en verbetering van een voetpad. 

0468 1865, 4 en 27 
december 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten op een verzoek van B.D. VAN DER 
MEULEN c.s. te Suwâld, over de verbetering van de Hooiweg van Suwâld 
naar Burgum. 
N.B. zie tweede hoofdstuk nr. 77, staat van stukken nr. 1544. 

0469 1865, oktober – 1866, 
februari 

Stukken over de beplanting van de wegen over Eastermar. 

0470 1865, november – 
1866, april 

Stukken over de verordening regelende de wijze van het opbrengen en in 
bewaring houden van vee enz. 

0471 1866 Stukken over het verzoek van Mr. A. LOOXMA IJPEIJ tot het leggen van 
een pomp bij de Patroonsbrug onder Ryptsjerk.  

0472 1866, januari – 
november 

Besluit van Gedeputeerde Staten, over de uitdieping van de Aldtsjerkster 
Feart. 

0473 1866, 18 januari en 
1867, 5 januari 

2 Brieven van B&W van Leeuwarderadeel, over de aan teleggen kunstweg 
over Lekkum enz. tot bij Gytsjerk enz. 

0474 1866, 22 januari Verzoekschrift van S.A. KOOISTRA onder Tytsjerk, tot het dammen van 
een eind sloot. 

0475 1866, maart – april Stukken over de aanbesteding van het verven van het gemeentehuis te 
Burgum. 

0476 1866, maart – juni Stukken over de afstand van een plekje grond aan Maria BRINKMAN te 
Jistrum. 



0477 1866, 16 maart Verzoekschrift van IJetze Piers VELLINGA te Hurdegaryp, tot het 
aandammen van een sloot. 

0478 1866, 19 maart Verzoekschrift van Jan Harmens VEENSTRA te Tytsjerk, tot het 
aandammen van een sloot voor een staket of een haag. 

0479 1866, 5 april Verzoekschrift van douairière W. VAN SMINIA geboren COEHOORN VAN 
SCHELTINGA te Burgum, tot het slopen van een pomp.  

0480 1866, 19 april Verzoekschrift van Gosse IJ. STELWAGEN te Burgum, tot dempen van de 
grachten om zijn gekochte huis en erf onder Burgum. 

0481 1866, 7 mei Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Ryptsjerk over overdracht van de brug over- en de tol op de vaart in 
Ryptsjerk aan de gemeente. 
N.B. zie nr. 227, 485, 7-3-1911. 

0482 1866, 17 mei Verzoekschrift van W. LEMKE, predikant te Wergea, tot het dempen van 
een sloot tussen de Kloosterlaan en een perceel land. 

0483 1866, 22 mei Akte waarbij A. LOOXMA IJPEIJ en andere eigenaren van de Hooiweg 
naar Suwâld, afstand doen van gemelde weg enz. 

0483a 1866, 5 juni Kohier van omslag van de onderhoudskosten van een waterlozing 
uitlopende in de Kûkhernster Feart 

0484 1866, 26 juni Verklaring van eigenaren en gerechtigden van het Garypster- 
gemeenschar inhoudende afstand aan het gemeentebestuur, voor het 
herstellen aan de Zandweg naar Earnewâld. 
N.B. met brief. 

0485 1866, 29 juni Brief van H.H. KORENSTRA, opzichter, over de slechte toestand van de 
ophaalbrug over de Ryptsjerkster Feart. 
N.B. zie nr. 227, 7-3-1911. 

0486 1866, 20 augustus Verzoekschrift van Gerard REELING te Eastermar tot het leggen van een 
dam, sectie C nr. 19. 

0487 1866, 6 september Brief van de opzichter met een kaart van het terrein van af de Kerkweg 
langs de Susterwei enz. tot aan de keijen en een schetstekening van de 
lengte en dwarsprofiel van het project vaart van de doorgraving. 
N.B. 1 rol. 

0488 1866, oktober Verzoekschrift van Harmke Wijbrens BOEKEMA, wed. J.S. MIEDEMA 
onder Warten, om vergunning tot het leggen van 2 dammen in het land 
sectie B nr. 185. 
N.B. met mededeling en situatiekaartje. 

0489 1866, november Verzoekschrift van Auke Wijbes VAN DER BERG te Ryptsjerk, tot het 
dempen van een sloot aan de binnendijk sectie A nr. 1577, voor een haag. 
N.B. met mededeling. 

0490 1866, november Verzoekschrift van H.G. HELLINGA te Oentsjerk, tot het dempen van een 
sloot voor dam en reed. 

0491 1866, december Verzoekschrift van Jacob Petrus BOUMA c.s. te Garyp, tot het dempen 
van sloten, gemeente Bergum, sectie D nr. 228 en 147. 
N.B. met mededeling en schetstekening. 

0492 1866, 4 december Verzoekschrift van Mr. A. LOOXMA IJPEIJ, als president Volmachten van 
de polder te Ryptsjerk, om vergunning tot het aanbrengen van een wijdere 
houten pomp. 
N.B. met mededeling. 

0493 1866, 4 december Verzoekschrift van Jan REIDSTRA te Ryptsjerk c.s., om vergunning tot 
uitbaggeren van de oude weg. 
N.B. met mededeling en schetstekening. 

0494 1866, 11 december Verzoekschrift van Jouke Petrus BOSMA, c.s. te Garyp, tot opheffing van 
het voetpad over hun 2 percelen bouwgrond, gelegen te Sumar kadaster 
gemeente Oostermeer, sectie E nr. 634, 635. 

0495 
 

1866, 19 december Verzoekschrift van H.S. FEENSTRA te Burgumer Nieuwstad tot het leggen 
van een dam, sectie B nr. 713. 

0496 1866 en 1867, 30 juni Stukken wegens herstellen aan de rijweg van Earnewâld naar 
Schotelingshek. 



0497 1866 – 1867  Certificaten van de opzichter H.H. KORENSTRA, over de afdoening van 
de beplanting van de kunstweg over Eastermar. 

0498 1866 – 1868 Stukken over de kunstweg vanaf de Leeuwarder Groninger Straatweg tot 
aan het tolhuis door Trynwâlden. 

0500 1867, zonder datum Verzoekschrift van de trekschippers van Leeuwarden op Dokkum en v.v. 
tot herstellen van de trekweg langs de Dokkumer Ie, voor zo verre in de 
gemeente liggend. 

0501 1867, zonder datum Verzoekschrift van O.J. BOTTINGA e.a. onder Ryptsjerk, inhoudende hun 
bezwaren tegen het door Klaas Pieters DE BOER e.a. gedaan verzoek 
aan de raad om een eind van de voormalige publieke weg van hun landen 
te mogen aandammen en dat verzoek te wijzigen van de hand. 

0502 1867, zonder datum Verzoekschrift van de schippers van Eastermar, om vermindering van 
betaling van tol van de brug over de Lits. 

0503 1867, zonder datum 
 
 
 

Verzoekschrift van O.K. DE VOS e.a. onder Aldtsjerk, enz. om een polder 
aan te leggen tussen de Oude Brande Wierumervaart en de kunstwegen 
van Aldtsjerk naar Burdaard. 
N.B. met mededeling. 

0504 1867, zonder datum  Verzoekschrift van Ate Reinders VAN DER VEEN te Ryptsjerk, tot het 
uitbaggeren van de dam in een stuk land naast zijn woning. 

0505 1867, januari Verzoekschrift van bewoners van Suwâld en Tytsjerk, tot verbetering van 
de weg door- en tussen die dorpen. 

0506 1867, 24 januari Brief van H. WILHELMIJ om de afgedamde waterlozing de zijl in de buren 
weer gangbaar te maken enz. 

0507 1867, 29 januari Verzoekschrift van Gerrit H. DILLEMA te Ryptsjerk, om vergunning tot het 
dempen van een eind sloot langs het perceel sectie A nr. 7330 onder 
Tytsjerk. 

0508 1867, 7 februari Brief van de Commissaris van de Koning, over het halen van zand of 
aarde uit meren en andere publieke wateren. 

0509 1867, 9 februari Verzoekschrift van Keimpe Klazes VLIEGER te Ryptsjerk, tot het dempen 
van een sloot, ook het perceel sectie A nr. 1237. 

0510 1867, 9 februari Brief van de opzichter H.H. KORENSTRA, te Buitenpost, over de toestand 
van de Zandweg naar Earnewâld. 

0511 1867, 14 februari Verzoekschrift van Jacob G. SWART onder Eastermar, een vergunning tot 
het rooien van een eind dijk, sectie A nr. 315. 

0512 1867, 19 februari Verzoekschrift van I.M. NOORDENBOS c.s. onder Aldtsjerk en Wyns, tot 
het aanleggen van een kunstweg van Burdaard over Bartlehiem en Wyns 
tot de aan teleggen kunstweg van Leeuwarden naar Gytsjerk. 
N.B. met besluit van Gedeputeerde Staten van 1 maart 1867, daartoe met 
betrekking tot. 

0513 1867, 11 februari Brief van de opzichter KORENSTRA, voorstel tot het beplanten van de 
weg over Garyp en de Zandweg naar Earnewâld. 

0514 1867, april – 
september 

Stukken over het herstellen van de weg naar Earnewâld. 

0515 1867, maart Opgaven van de aanwezige polders in de gemeente. 
0516 1867, maart Verzoekschrift van Frans Ates HOEKSTRA aan de Zwette onder Burgum, 

tot het dempen van een eind sloot, sectie A nr. 1569 enz. 
0517 1867, 1 maart Verzoekschrift van Wijbe Sijmens VEENSTRA te Burgum, tot het leggen 

van een dam in de sloot langs de westkant van zijn land en het laantje 
onder Burgum. 

0518 1867, maart Verzoekschrift van Joh. Sijmens VEENSTRA te Burgum, tot het dempen 
van een sloot enz. 

0519 1867, 1 maart – 9 
augustus 

Stukken over verbetering van de trekweg van Leeuwarden naar Dokkum. 
N.B. zie 417. 

0520 1867, 5 maart Verzoekschrift van Wijtze Sijbes BOERSMA te Ryptsjerk, tot het dempen 
van een eind sloot voor een haag. 
N.B. met mededeling. 

0521 1867, 22 maart Verzoekschrift van Hendrik L. FEENSTRA te Hurdegaryp, tot het leggen 



van een dam in een sloot voor het huis, sectie A nr. 1158. 
0522 1867, 13 april Verzoekschrift van Pieter Lefferts ANNEMA onder Burgum, tot wegruimen 

van een dijk, sectie B nr. 727. 
0523 1867, mei – augustus Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 

Eastermar, tot het leggen van een dam aan de straatweg aan de percelen, 
sectie H nr. 556. 
N.B. met rapport. 

0524 1867, 3 mei Brief van de opzichter H.H. KORENSTRA te Buitenpost, over beplanting 
van het Willige stek langs de weg Garyp naar Idaarderadeel en Earnewâld. 

0525 1867, 7 mei Rekening en kohier van omslag van de Buitentijnje- en oude warner 
hooiweg, over 1861 – 1866. 

0526 1867, 16 mei Verzoekschrift van Jan Jans KROL te Burgum, tot het doorgraven van de 
weg langs de waterlozing tussen zijn erf en die van LEISTRA, en het 
maken van een brug enz.  
N.B. met over stukken. 

0527 1867, 27 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van 
aanbesteding van de tot stand brengen van een kunstweg over Lekkum 
naar Gytsjerk. 

0528 1867, 8 juli Verzoekschrift van inwoners van Ryptsjerk tot uitbaggering van de Wielen 
naar- en door Ryptsjerk. 

0529 1867, 16 juli – 1868, 
26 november 

Verzoekschrift van Rinskje Joh. VAN DER MEER te Eastermar en een dito 
van Wiebren Ates VAN DER VEENSTRA daar, om het houtgewas langs 
de straatweg voor hun huizen op een haaghoogte te mogen afhakken en 
te onderhouden. 
N.B. met 2 rapporten van de opzichter. 

0530 1867, juli – oktober Stukken over de heffing van tol bij de brug over het Nieuwe kanaal van de 
Meersloot tot het Skalkedjip. 

0531 1867, 30 juli Verzoekschrift van Jan Pieters HOEKSTRA te Hurdegaryp, tot het leggen 
van een dam voor zijn woning. 

0532 1867, juli – augustus Stukken over het verlagen van de brug in de weg van de Lytse Geast over 
het Nijdjip onder Tytsjerk. 

0533 1867, augustus Stukken over de demping van de opvaart in de buurt te Eastermar. 
0534 1867, september – 

oktober 
Stukken over de verbetering van de oosterse Ried. 

0535 1867, 4 oktober Verzoekschrift van Rienk Klazes VLIEGER te Ryptsjerk, om een eind sloot 
te dammen voor een haag. 

0536 1867, november Verzoekschrift van Oene Klazes DE VOS te Aldtsjerk, als Volmacht van de 
nieuwe polder tussen Aldtsjerk en Burdaard, tot tijdelijk buitendienststellen 
van de pompen in de kunstweg, naast de nieuwe in aanleg zijnde polder 
enz. 
N.B. met mededelingschrift. 

0537 1867, 23 november Stukken en verzoekschrift van inwoners te Kûkherne, tot van een voetpad 
langs de vaart tot de Zwartkruisbrug. 

0538 
 
 

1867, december Verzoekschrift van Taeke Jurjens VAN DER KOOI onder Burgum, tot het 
dempen van een sloot. 
N.B. met mededeling. 

0540 
 

1867, 1 december – 
1868, 20 maart 

Stukken over de vernieuwing van de beide pompen in de kunstweg door 
Trynwâlden. 

0542 1867 – 1868 Stukken over afkoop van het onderhoud van de Kanterlandsbrug of 
Murkswegbrug onder Gytsjerk, door de onderhoudplichtigen aan de 
gemeente. 

0544 1868, zonder datum Verzoekschrift van N. IJPEIJ e.a., naastlegers van de weg lopende van de 
Viersprong op het Swarteweisein tot aan de spoorhalt te Tytsjerk, om bij 
langs de westkant en noordkant van de weg een begaanbaar voetpad af te 
scheiden enz. 

0547 1868, zonder datum Verzoekschrift van E. BLOEMHOF e.a. te Gytsjerk, inhoudende klachten 
wegens het belemmeren in het vrije gebruik van de straatweg door 



Trynwâlden enz. 
0548 1868, zonder datum Verzoekschrift van A.T. ATSMA en A.G. REITSMA, om het herstellen van 

de glooiing of opreed bij hun erven naar de kant van Skûlenboarch. 
0549 
 

1868, zonder datum Verzoekschrift van Mr. A LOOXMA IJPEIJ om een pomp aan te brengen 
door de Riedlandsvaart en het uitbaggeren van die vaart. 

0550 1868, 6 januari Verzoekschrift van Sijmen Oeges HOEKSTRA te Suwâld, tot het 
gedeeltelijk dempen van de sloot in de rijweg. 

0551 1868, 6 januari Verzoekschrift van P.K. RAUWERDA te Readtsjerk, of er tot het bouwen 
van een huis, het leggen van een dam en inkorten van een plantsoen, ook 
met bestaande bezwaren. 
N.B. met mededeling van de opzichter. 

0552 1868, 15 januari Stukken over de aanbesteding van het maken en plaatsen van 
aanplakborden in de gemeente. 

0553 1868, zonder datum Stukken over een lening uit het fonds van de slikgelden voor kosten van 
aanleg van een kunstweg vanaf het Swarteweisein over Tytsjerk en 
Suwâld naar Oudega. 

0553a 1868, zonder datum Project van kunstwegen vanaf de Leeuwarder Groninger Straatweg over 
Tytsjerk enz. tot aan Smallingerland. 

0554 1868, 31 januari Verzoekschrift van Joh. Jans VAN DER ZWAAG te Zwette onder Burgum, 
om een eind sloot te dempen. 
N.B. met mededeling van de veldwachter J. PIETERSEN. 

0554a 1868, februari – april Verzoekschrift van Binne Jans HOOGSTINS te Garyp, om grond van de 
oude weg bij de over Garyp naar Idaarderadeel in eigendom te krijgen. 
N.B. met rapporten. 

0555 1868, 2 februari Verzoekschrift van Sake Jans en Binne Jans KLOOSTERMAN te Garyp, 
tot het verplaatsen van een dam tussen hun landen liggende in Easterein 
onder Garyp. 

0556 1868, 3 februari Verzoekschrift van F. IJ. BERGSMA te Suwâld, tot het dempen van een 
sloot tussen de rijweg en een perceel land. 

0557 1868, 3 februari Verzoekschrift van R.E. WESTERHOF te Sumar, over als boven. 
0558 1868, 12 februari Verzoekschrift van B.R. VAN KOOTEN te Eastermar, tot het verplaatsen 

van een haag. 
N.B. met mededeling. 

0559 1868, 15 februari Verzoekschrift van Geert P. VAN DER VEEN te Hurdegaryp, als 
gemachtigde van Mr. H. ALBARDA, tot het dammen van een sloot voor 
een haag enz. 

0560 1868, 17 februari Verzoekschrift van Alle Uilkes VAN DER WAL onder Hurdegaryp, tot het 
dempen van een sloot voor een haag. 

0563 1868, 3 maart Verzoekschrift van H.R. ZUIDEMA te Jistrum, tot het dempen van een 
sloot. 

0564 1868, 5 maart Verzoekschrift van K.J. KROL te Burgum, tot het leggen van 2 dammen. 
0565 1868, 27 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, over het in betere staat brengen van de 

waterlozingen de Ried, de Bouwepet enz. 
0566 1868, 28 maart Verzoekschrift van Jan Jans KROL te Burgum en B.H. DOUMA te 

Hurdegaryp, om vergunning tot het leggen van dammen en afsluitingen. 
0567 1868, 30 maart Mededeling van de opzichter over de beplanting bij de school aan de weg 

naar Burgumer Nieuwstad. 
N.B. met een nota van BOSGRA te Burgum. 

0568 1868, 31 maart Verzoekschrift van A.O. BOSGRA te Burgum, om vergunning een eind dijk 
door een heg te vervangen. 

0569 1868, 30 maart Verzoekschrift van Griete Sjoerds SIKSMA, wed. F.P. VAN DER MEER te 
Readtsjerk, tot het dempen van een gedeelte sloot onder Oentsjerk. 
N.B. met mededeling van de opzichter. 

0570 1868, 31 maart Rekening van kosten van onderhoud van de grote brug over de Moark, 
tussen Wyns en Oentsjerk over 1860 – 1866. 
N.B. met stukken.  

0571 1868, maart en april Stukken over demping en bestrating van de haven te Eastermar. 



N.B. met tegen verzoek. 
0572 1868, april Verklaring van Wiegerius HALBESMA te Oentsjerk, over de afstand van 

een gedeelte weg voor zijn huis te Oentsjerk enz. aan de gemeente. 
N.B. met mededeling. 

0573 1868, 14 april Verzoekschrift van Gerrit J. SCHUTTER te Jistrum, tot het veranderen van 
de reed om zijn huis met een verzoekschriftschrift van Roel Taekes 
ZIJLSTRA daarover betrekking hebbende. 

0574 1868, 20 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het 
raadsbesluit van 31 maart ll. nr. 2, tot ruiling van een perceel grond met G. 
REELING te Eastermar. 

0575 1868, 24 april Verzoekschrift van Oene Sijbes HOEKSTRA te Gytsjerk, tot het leggen 
van een dam. 

0576 1868, 25 april Mededeling van de opzichter over het vernieuwen van de pomp in de 
kunstweg te Sumar door P.S. ALGRA enz. 

0577 1868, april en oktober Stukken over het beplanten langs de straatwegen over Garyp en Gytsjerk. 
0578 1868, mei Verzoekschrift van D.P. DE BOER te Gytsjerk, om toestemming tot het 

leggen van een dam. 
N.B. met mededeling van de opzichter. 

0579 1868, 4 mei Verzoekschrift van Sible Jacobs BOSMA te Jistrum, tot het leggen van een 
dam. 

0580 1868, 15 mei Verzoekschrift van IJje S. DE VRIES onder Sumar, tot het dempen van de 
sloot ten noorden van zijn woning. 

0581 1868, 25 mei Aanbesteed, stukken over het herstellen en veranderen van de draaibrug 
over de Meersloot. 

0582 1868, 30 mei Mededeling van de opzichter over het nodige herstellen van de brug of 
Hardegarijpsterpijpje. 
N.B. achterop: opdracht aan de timmerman BONNEMA daartoe. 

0583 
 
 

1868, 24 juni Verzoekschrift van Wouter Tjibbes FEENSTRA e.a. te Oentsjerk, tot 
verbetering van de Oentsjerkster Feart enz. 
N.B. met mededeling van de opzichter. 

0584 1868, 18 juli Verzoekschrift van Gjalt Ates REITSMA te Ryptsjerk, om het hooghout 
over de Nieuwlandsevaart bij het herstellen wat lager te maken. 

0585 1868, augustus Stukken over de gezondheid toestand van Burgum en het dempen van de 
Zijl. 

0586 1868, 11 augustus Verzoekschrift van A. LOOXMA IJPEIJ onder Ryptsjerk, als Volmacht van 
de polder daar, tot het aanbrengen van 3 pompen. 

0587 1868, 17 augustus Verzoekschrift van H.J.L. VAN SMINIA, om hem in eigendom over te 
dragen van een gedeelte van het water de Broek tot inpoldering. 
N.B.1 met kaart. 
N.B.2 zie 353. 

0588 1868, 21 augustus 
 

Verzoekschrift van F.W.O. ROGGE te Aldtsjerk, om hem in koop af te 
staan 25 pondematen land in de Broek. 

0588a 
 

 Processen verbaal van de benoeming van Volmachten om namens de 
onderhoudplichtigen voortdurend te voorzien in het gewoon onderhoud en 
toezicht op de wegen, vaarten, waterlozingen enz. als:  

    1. 1817, 13 september 
 
  2. 1818, 5 juni 
  3. 1827, 18 augustus 
  4. 1833, 5 oktober 
 
  5. 1833, 30 december 
 
  6. 1834, 15 maart 
 
  7. 1834, 31 december 
  8. 1837, 20 juni 

Binnenwegen, voetpaden en 
waterlozingen onder Eastermar. 
Garijper buiten Tijnje hooiweg. 
Oentsjerkster Feart. 
Binnenwegen, en waterlozingen 
onder Eastermar. 
Wegen en waterlozingen te 
Eastermar. 
Garijper buiten en binnen Tijnje 
hooiweg en van de Stûkloane. 
Vaarten en waterlozingen te Jistrum. 
Aldtsjerkster Feart; met een register 



 
 
  9. 1837, 23 september 
10. 1838, 9 juni  
11. 1838, 31 december 
12. 1840, 13 mei 
13. 1840, 26 september 
14. 1842, 3 augustus 
 
15. 1842, 4 augustus 
16. 1842, 12 september 
17. 1844, 23 september 
18. 1844, 28 september 
19. 1844, 23 november 
20. 1846, 22 augustus 
21. 1846, 22 augustus 
22. 1846, 29 augustus 
23. 1850, 22 juli 
 
24. 1853, 12 februari 
 
25. 1853, 12 november 
26. 1855, 14 april 
27. 1855, 25 augustus 
28. 1855, 8 oktober 
29. 1855, 14 juni 
30. 1855, 16 april 
 
 
31. 1855, 25 augustus 
32. 1855, 25 augustus 
33. 1856, 26 april 
34. 1856, 26 april 
35. 1856, 19 juni 
 
36. 1856, 19 juni 
 
37. 1858, 2 april 
38. 1858, 3 november 
 
39. 1858, 3 november 
40. 1859, 8 januari 
41. 1859, 8 januari 
42. zonder datum 
43. 1859, 2 februari 
44. 1859, 28 maart 
45. 1859, 28 maart 
46. 1859, 14 maart 
 
47. 1859, 14 maart  
48. 1859, 20 augustus 
49. 1859, 23 augustus 
 
50. 1859, 27 augustus 
 
51. 1859, 15 december 
 

van de onderhoudsplichtige 
onroerend goed van 31 maart 1838. 
Waltervaart te Hurdegaryp. 
Ultsjemear. 
Jistrum. 
Murksweg en brug onder Gytsjerk. 
Aldtsjerkster Feart. 
Haven op het Mûnein onder 
Oentsjerk. 
Oudemeer te Oentsjerk. 
Weg van het Slachtedyk te Ryptsjerk. 
Grootgemeenschar te Oentsjerk. 
Murkswal en opslag te Aldtsjerk. 
Murksweg en brug onder Gytsjerk. 
Vaart te Oentsjerk. 
Dwarsvaart te It Wytfean. 
Binnendwarsvaart te It Wytfean. 
Stenenpijp te Nieuwstad onder 
Burgum. 
Waterlozingen en pompen in 
Noordermeer onder Burgum. 
Waterlozingen en pompen te Jistrum. 
Vaart te Garyp. 
Canterlandseweg te Gytsjerk. 
Bartefeart te Suwâld. 
Pomp onder Gytsjerk. 
De Zanding, de Reidigemeer, de 
Merridobbe, de Merridobbehals en 
het Nijdjip. 
Ultsjemear.  
Weg van Oentsjerk naar Wyns. 
Vaart te Mûnein onder Oentsjerk. 
Grootmeenschar te Gytsjerk. 
Vaart in het zuiden van Mûnein onder 
Oentsjerk. 
Waterlozing de Nieuwevaart te 
Oentsjerk. 
Vaart te Hurdegaryp. 
Waterlozing Bergumerheide 
(Noardburgum) /noordzijde. 
Waterlozing Kûkhernster Feart. 
Buiten- en binnentijnje hooiweg. 
Earnewarre. 
3 oningevulde processen verbaal. 
Vaart te Oentsjerk. 
Vaart en opslag te Aldtsjerk. 
Vaart te Gytsjerk. 
Waterlozing bij de Vollehand te 
Burgum en Stenenpijp. 
Idem. 
Dwarsvaart te It Wytfean. 
Pompen in de waterlozingen, onder 
Sumar en Garyp. 
Dwarsvaart te It Wytfean onder 
Eastermar. 
Waterlozing en pomp in Noordermeer 
onder Burgum. 



52. 1860, 21 maart 
53. 1860, 29 maart 
 
54. 1860, 16 mei 
55. 1860, 3 november 
 
56. 1861, 18 september 
57. 1861, 31 oktober 
58. 1861, 2 november 
59. 1861, 2 november 
 
60. 1862, 24 juni 
61. 1862, 22 augustus 
62. 1863, 14 juli 
63. 1864, 25 juni 
 
64. 1864, 10 september 
 
65. 1864, 14 oktober 
66. 1865, 11 april 
67. 1865, 21 juni 
68. 1865, 28 juni 
69. 1865, 22 juli 
70. 1865, 11 december 
71. 1866, 15 februari 
72. 1868, 7 maart 
73. 1868, 11 juli 

Bartefeart. 
Waterlozing en pomp op het 
oostereind van de buurt te Burgum. 
Bartefeart. 
Pomp naast de Luitzenslaan te 
Garyp. 
Offemear en pompen. 
Waterlozing en Zijl te Sumar. 
Earnewarre. 
Pomp in de Gravinneloane onder 
Garyp. 
Vaart te Oentsjerk. 
Dwarsvaart te It Wytfean. 
Losse aantekeningen. 
Waterlozing en stenenpijp te 
Nieuwstad te Burgum. 
Pomp in de Kloosterlaan te Burgum. 
Nieuwstadse opvaart en opslag te 
Burgum. 
Nieuwstadsvaart te Burgum. 
Vaart te Garyp. 
Earnewarre. 
Dwarsvaart te It Wytfean. 
Kerkweg onder Garyp. 
Vaart te Oentsjerk. 
Aalsumsloot te Burgum. 
Storklaan onder Garyp. 

0590 1868, september Stukken over de uitbaggering van de Garypster Feart. 
0591 1868, 4 september Mededeling van de opzichter over de toestand en verbetering van het 

algemeen scheepsvaarwater te Burgumerdaam. 
0592 1868, 5 september Proces verbaal van stemming van Volmachten voor de vaart te 

Feanwâldsterwâl. 
0593 1868, 8 september Verzoekschrift van O.A. BROUWER en T.J. HOEKSTRA te Eastermar, tot 

het leggen van een dam en het plaatsen van een hek. 

0594 1868, 12 september Proces verbaal van stemming van Volmachten voor de Nije Mear onder 
Readtsjerk. 

0595 1868, 14 september Proces verbaal als boven, voor de brug over de Moark, tussen Oentsjerk 
en Wyns. 

0596 1868, 14 september Proces verbaal als boven, voor de weg van Oentsjerk naar Wyns. 
0597 1868, 14 september Proces verbaal als boven, voor de waterlozing op de Bergumerheide 

(Noardburgum) (voorzijde). 

0598 1868, 12 oktober  Brief van Dr. N. IJPEIJ inhoudende bezwaren ten opzichte van de 
uitbaggering en het onderhoud van de Ryptsjerkster Feart. 

0599 1868, 22 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het 
raadsbesluit van 26 september ll. nr. 5 tot verkoop van grond aan F.R. 
Algra te Eastermar. 
N.B. met verzoekschrift en briefje. 

0600 1868, 24 oktober Proces verbaal van stemming van een vaste Volmacht voor een 
waterlozing te Bergumerheide (Noardburgum). 

0601 1868, 20 november Verzoekschrift van W.H. WIEBENGA c.s. te Garyp, om toestemming tot 
het stichten van een cichoreifabriek. 

0602 1868, 25 november Verzoekschrift van B.L. ELZINGA te Ryptsjerk, tot het dempen van een 
sloot. 

0603 1868, 30 november Brief van de opzichter H.H. KORENSTRA, over beplanting van de weg 
over Garyp. 
N.B. de bijlage niet aanwezig 

0604 1868, december Verzoekschrift van Ate S. VISSER te Tytsjerk, tot het dammen van een 



eind sloot. 
0605 1868, december Verzoekschrift van G.A. SIKKEMA te Burgum, tot het leggen van een dam. 
0606 1868, 17 december Verzoekschrift van G.H. KOOISTRA te Garyp, tot het dempen van een 

sloot. 
0607 1868, 18 december Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het 

raadsbesluit tot afstand van een gedeelte oudenweg te Jistrum, aan Jacob 
O. Wiersma. 
N.B. met rapport, d.d. 26 november 1868.  

0608 1868, 24 december Verzoekschrift van Geert Herres VAN DER WAL te Jistrum, tot het 
dempen van een sloot voor zijn huis en erf. 

0609 1868 – 1869, maart Stukken over het verzoek van Jacob Petrus BOSMA en Gerrit Hendrik 
KOOISTRA, als diaken bij de Hervormde Gemeente te Garyp c.s. en 
verleende vergunning tot koop van een stuk grond in de buurt te Garyp. 

0610 1868, december – 
1869, 5 juni 

Stukken over de verkoop van een gedeelte oudenweg aan G. REELING 
en D.J. WIJNGAARDEN te Eastermar en J. WIJBRANDI te Leeuwarden. 

0611 1868 – 1869 Stukken over het verzoek van inwoners van Gytsjerk, tot het maken van 
een opslagplaats. 

0612 1868 – 1870 Stukken over beplantingen langs de weg door Trynwâlden. 
0613 1869, zonder datum Verzoekschrift van Dr. N. IJPEIJ te Ryptsjerk, tot het leggen van een pomp 

voor een polderverbinding. 
0614 1869, zonder datum 2 Verzoekschriften van B.T. VEENINGA te Gytsjerk, tot onteigening van 

stobben en het planten van een haag en tot aandamming enz. 
0615 
 

1869, zonder datum Verzoekschrift van S. POSTHUMUS e.a. te Gytsjerk, om terugbetaling of 
van vergoeding van kosten van de uitbaggering van het vaarwater de 
Siedwal door de Kooiboersvaart en de Westerse Ried enz. 

0616 1869, zonder datum Verzoek van Volmachten van de Nije Mear onder Aldtsjerk, inhoudende 
klachten tegen personen onwillig in de betaling van hun aandeel van de 
uitbaggeringkosten. 

0617 1869, zonder datum Verzoekschrift van P.L. LAMBARTS te Jistrum, tot het vernietigen van een 
oude dijk aan de zogenaamde achterweg en er in plaats te leggen een 
sloot. 

0618 1869, 15 januari Verzoekschrift van Jetze Rinderts LEEGSMA te Burgum, tot het plaatsen 
van een dam met hek. 

0619 1869, 24 januari Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Gytsjerk, 
om een gedeelte van de voormalige lijkweg onder Gytsjerk te verklaren 
niet meer voor de publieke dienst bestemd te zijn en de weg daarover 
lopende, mag worden opgeheven. 

0620 1869, 3 februari Verzoekschrift van Eelke Oeges ZIJLSTRA te Burgum, tot het dempen van 
een sloot voor een haag. 

0621 1869, 18 februari Verzoekschrift van Jan L. FEENSTRA te Hurdegaryp, tot het dempen van 
een eind sloot voor een heg. 

0622 1869, 25 februari Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Eastermar, om in plaats van de 2 bestaande dammen 1 te mogen leggen 
voor of ten westen van het nieuwe kerkgebouw. 

0623 1869, 1 maart Stukken over de inplantingen langs de weg door Trynwâlden. 
0624 1869, 7 april Rekening en kohier van omslag, wegens het herstellen aan de Murksbrug 

over de Moark te Gytsjerk, ook genaamd de Kanterlandsbrug. 
0625 1869, 11 mei en 

september 
2 Rapporten van H.E. Veenstra, wegens de eigendommen van de 
gemeente. 

0626 1869, 1 juni Verzoekschrift van W.G. REITSMA en J.P. MULDER onder Eastermar, om 
tot stand te mogen brengen van een zet met barten in de vaart van het 
Oostermeerder Bildt. 
N.B. met mededeling. 

0627 1869, 15 juni Verzoekschrift van W.T. MIEDEMA e.a. onder Wyns en Aldtsjerk, om de 
weg van Burdaard over Wyns naar Leeuwarden te vervangen en 
aansluitend met de weg over het Kanterland. 

0628 1869, juli Verzoekschrift van J.F. VAN DER HEIDE e.a. te Drachten, om vergunning 



tot het drijven van hun vee langs de straat en kunstwegen. 

0631 1869, 26 oktober Verzoekschrift van de kerkvoogden van de christelijk afgescheiden 
gemeente te Burgum, tot het dempen van een sloot voor een haag of 
afscheiding. 

0632 1869, 1 november Proces verbaal van stemming van een vaste Volmacht voor de pomp in de 
Luitzenslaan onder Garyp. 

0633 1869, 30 november Verzoekschrift van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Sumar, tot het dempen van een sloot, tussen het erf van de pastorie en de 
rijweg te Sumar. 
N.B. brief van 31 januari 1870. 

0634 1869, 10 november Proces verbaal van stemming van een vaste Volmacht voor de pomp in de 
Gravinneloane onder Garyp. 

0635 1869, 18 december Verzoekschrift van Jacob Pieters HOEKSTRA te Ryptsjerk, tot het dempen 
van een eind sloot. 

0636 1869, 7 december Verzoekschrift van Wiepke Pieters DE JONG en wed. Pieter Hendriks 
SMIDS–HALBESMA te Tytsjerk, tot het leggen van een vaste brug over 
het Nijdjip. 

0637 1869, 24 december Brief van Mr. H. VAN DER KOOI, over betaling van zijn aanslag in de 
uitbaggeringkosten van het ……. in 1868; onderhoud van de Lits sinds 
1863 en van het Nijdjip. 

0638 1869, 30 december Verzoekschrift van Thomas J. VAN DER BIJ, hoofdonderwijzer te 
Oentsjerk tot het uitroeien van de stobben en het dammen van een sloot. 

0639 1869 – 1870 29 april 1870 aanbesteed, stukken over de verbetering aan de mond van 
de Lits, tot het Burgumer Mar. 
N.B. met besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 23 juni 1863. 

0640 1869 – 1870 Stukken over het onderhoud van de opslagplaats op Snakkerbuorren ten 
laste van het dorp Eastermar, ook tot heffing van opslaggeld. 
N.B. zie 720. 

0641 1869 – 1871 Stukken over de kunstweg in Tytsjerksteradiel, lopende van de 
Leeuwarder Groninger Straatweg bij Swarteweisein over Tytsjerk en 
Burgum naar dezelfde straatweg bij Zwartkruis, met een zijtak door Suwâld 
tot het Wijd Hop. 

0642 1870, zonderdatum Verzoekschrift van Jitske Tjipkes TOONSTRA, wed. J.P. VRIESEMA te 
Burgum, tot het dempen van een sloot voor een haag. 

0643 1870, zonder datum Verzoek van Volmachten van de brug over de Aldtsjerkster Feart tot 
Bartlehiem, inhoudende bezwaren tegen de reparatie wegens de 
onwilligheid van de betaling van de onderhoudplichtigen. 
N.B. met staat van de onderhoudplichtigen en van de florenen van 19 
maart 1851. 

0644 1870, zonder datum Verzoekschrift van P.K. RAUWERDA tot overname door de gemeente van 
de opslag op de Stripe te Aldtsjerk. 

0645 1870, zonder datum Verzoekschrift van Kornelis Jacobs SIKMA te Gytsjerk, dat niet word 
overgegaan tot inplanting van de bermen naast zijn woning. 

0646 1870, zonder datum Verzoekschrift van Klaas Arjens OLIJNSMA te Oentsjerk, tot het nemen 
van het kaphout naast een perceel grond. 

0647 1870, zonder datum Verzoekschrift van Sape LAURMAN te Gytsjerk, om aan hem in eigendom 
over te dragen de grond en het water een deel uitmakend van het oud 
tolhuis onder Gytsjerk enz. 

0648 1879, 6 januari Verzoekschrift van Jan Corn. KRAMER te Burgum, om te verklaren dat 
een gedeelte van de klinkerbestrating bij zijn huis niet meer voor publiek 
gebruik bestemd is, enz. 

0649 1870, 9 en 12 januari Stukken over de toestand van de Kanterlandsbrug over de Moark. 
0650 1870, 15 januari Verzoekschrift van Sijtse S. SIJTSMA te Hurdegaryp, tot het dempen van 

een sloot. 
0651 1870, 17 januari Verzoekschrift van Doeije Foekes BLOEMHOF te Gytsjerk, tot het dempen 

van een sloot. 
0652 1870, 19 januari Verzoekschrift van Ebe Sijmens VEENSTRA, tot het dempen van een 



sloot. 
0653 1870, 23 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over het begonnen uitbestede werk van 

de verbetering van de Kûkhernster- en nieuwe vaart en de Petsloot. 
N.B. met 2 stukken.  

0654 1870, 26 februari Rekening van ontvangsten en uitgaven van 1865 - 1869 voor de 
Burgumerfeanster Feart, c.a. 

0655 1870, 28 februari Verzoekschrift van Folkert Everts POSTHUMUS te Leeuwarden, tot het 
leggen van een pomp in de weg naast zijn huis en erf te Tytsjerk in de 
polder van W.P. DE JONG. 

0656 1870, 28 februari Verzoekschrift van Sjoerd Lammerts DE JONG en H.J. TOL te 
Hurdegaryp, tot demping van een sloot voor een heg. 

0657 1870, 3 maart Brief van de opzichter H.H. KORENSTRA over de beplanting door 
Trynwâlden. 

0658 1870 – 1871 Stukken over de veenpolder onder Garyp, Earnewâld en Oudega. 
0658a 1870 – 1872 Stukken over overdracht van een gedeelte oude weg aan Andries Peters 

SNOEK te Tytsjerk. 
0659 1870, 11 maart Verzoekschrift van Bonne Tjeerd VENINGA te Gytsjerk, tot het dempen 

van een sloot naast zijn woning. 
0660 1870, 11 maart Verzoekschrift van de erven Hiskes Alberts DE VRIES te Oentsjerk, tot het 

dempen van een sloot naast zijn huis te Gytsjerk. 
0661 1870, 19 maart Verzoekschrift van Gabe WESTRA c.s. te Hurdegaryp, inhoudende 

bezwaren in het vervolg tegen aanslagen in het onderhoud van de 
Burgumerfeanster Feart. 
N.B. met mededeling.  

0662 1870, 20 maart Brief van de opzichter van de waterstaat, over het plaatsen van peil 
merkstenen aan de schoolgebouwen van Wyns, Hurdegaryp, Suwâld, 
Garyp en Earnewâld. 

0663 1870, april Verzoekschrift van A.H. KOOISTRA e.a. te Garyp, om de opslagplaats 
voor het dorp aan te kopen. 

0664 1871, 6 april Verzoekschrift van Sipke Jans WADMAN te Tytsjerk, om vergunning tot 
het leggen van een dam. 

0665 1870, 11 april Proces verbaal van stemming van vaste Volmachten voor de 
Voetlingsvaart onder Hurdegaryp. 

0666 1870, 14 april Verzoekschrift van W.O. VAN DER MEER te Drachten, tot verlegging van 
de weg bij zijn boerenhuis enz. 

0667 1870, april – 
augustus 

Stukken over de verkoop van een perceel grond te Eastermar aan B.R. 
VAN KOTEN en P. VAN DER WERF. 

0668 1870, april – 
december 

Stukken over het herstellen aan de Kanterlandsbrug. 

0669 1870, 3 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de 
raadsbesluiten van 23 mei 1870, over de verbouwing van de onderwijzers 
te Hurdegaryp, vervanging van het Hardegarijpsterpijpje door een vast 
brug, over een geldlening en verhoging van het jaarsalaris van de 
hoofdonderwijzer te Oentsjerk.                                                                                                                                                                                                                                                                        

0670 1869, 10 juni Verzoekschrift van Wiebe Sjoukes NAUTA te Skûlenboarch onder 
Eastermar, tot het graven van een sloot. 

0671 1870, 10 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, over het plaatsen en in werking stellen 
van een stoommachine in de Kûkhernster Feart en Nieuwe vaart en de 
Petsloot, door Gebr. DOORENBOS Pz. te Oldeboorn. 

0672 1870, 13 juni Verzoekschrift van Jacob G. BRUGSMA, om tijdsverlenging tot het maken 
van bruggen in de kunstweg over Tytsjerk enz.  
N.B. met rapport. 

0673 1870, 12 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, over het bergen van specie uit de 
Kûkhernster Feart c.a. bij haar verbetering in dit jaar. 

0674 1870, 15 juli Brief van de Commissaris van de Koning, over de benoeming van een 
taxateur van grond tot verbetering van de Nieuwe vaart. 

0676 1870, 16 augustus Rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de 



uitbaggering van de Ryptsjerkster Feart enz. 
0677 1870, september Rekening wegens de uitbaggering van de Ryptsjerkster Feart c.s. 
0678 1870, 8 september Besluit van Gedeputeerde Staten, goedkeuring van de raadsbesluiten tot 

het aangaan van een geldlening voor de wegaanleg over Tytsjerk en 
Burgum naar de Groninger Leeuwarder Straatweg enz. 

0679 1870, september – 
oktober 

Stukken van het sollicitanten naar de betrekking van gemeente architect 
en opzichter. 

0680 1870, 29 september Verzoekschrift van S.IJ, HAMSTRA c.s. om vergunning tot het wassen van 
cichoreiwortels in de puinwegsloot ten noorden van de Aldtsjerkster Feart. 

0681 1870, september en 
oktober 

2 Stukken over enig herstellen aan de zandweg te Earnewâld 

0682 1870, 20 september Verzoekschrift van Kornelis H. SIKMA te Burgum, to het dempen van een 
sloot of greppel bij zijn huis. 

0683 1870, 12 oktober Brief van de B&W van Smallingerland, over het plan tot oprichting van een 
veenpolder onder Garyp, Earnewâld en Oudega. 

0684 1870, 13 oktober Verzoekschrift van Frans IJkes BERGSMA te Suwâld, tot het dempen van 
een sloot. 

0685 1870, 25 oktober Verzoekschrift van Bonne Tjeerd VENINGA te Gytsjerk, tot het maken van 
een inreed naar zijn huis met herberg en doorreed. 

0686 1870, november Verzoekschriften van sollicitanten naar de betrekking van wegenwerker op 
de nieuw aangelegde kunstweg. 

0687 1870, 23 november Verzoekschrift van A.T. OOSTERBRUG te Ryptsjerk, tot verbetering van 
de weg door Ryptsjerk. 

0688 1870, 29 november Verzoekschrift van Jacob O. WIERSMA en Gjalt G. HOEKSTRA te 
Jistrum, tot het dempen van een sloot. 

0689 1870, 10 december Verzoekschrift van Sipke S. ALGRA te Burgum, om vergunning tot het 
maken van een opreed. 
N.B. met mededeling. 

0690 1870, 16 december Verzoekschrift van Auke Bonnes VAN DER KOOI te Gytsjerk, tot het 
dempen van een sloot voor zijn huis. 

0691 1870, 16 december 
 

Verzoekschrift van Geert Willems VAN DER PLOEG onder Readtsjerk, tot 
het leggen van een dam. 

0692 1870, december en 
1871, januari 

Mededelingen van de opzichter, over het maken van de opreden voor de 
vaste brug in plaats van het Hardegarijpsterpijpje. 

0693 1870 – 1871 Stukken over het bouwen van een vaste brug ter vervanging van de 
zogenaamde Hardegarijpsterpijpje. 

0694 1871, zonder datum Verzoekschrift van O.K. DE VOS e.a., tot het uitbaggeren van de 
Aldtsjerkster Feart. 

0695 1871, zonder datum Verzoekschrift van S.T. OOSTENBRUG onder Tytsjerk, tot het weggraven 
van een strook aarde. (Kadijk) 

0696 1871, zonder datum Verzoekschrift van H.L. VAN SMINIA, tot het leggen van een dam. 
0697 1871, zonder datum Verzoekschrift van Jelmer Alberts DE BOER te Sumar, tot het dempen van 

een sloot om een haag te planten. 
0698 1871, zonder datum Verzoekschrift van Meint Metskes VISSER te Aldtsjerk en Teije Gurbes 

WIJNTERP onder Readtsjerk, tot het aandammen van een sloot en het 
slopen van een woning. 

0699 1871,  Stukken over het herstellen van de beschoeiing van de opslag aan het 
Mûnein, het verhogen van de weg en het maken van klinkerbestrating te 
Eastermar. 

0700 1871, januari Verzoekschrift van Albert Klazes DE WILDE onder Burgum, tot het leggen 
van een dam. 

0701 1871, 10 januari Concept algemene instructies voor de wegwerkers in de gemeente. 
0702 1871, 6 februari Begroting van kosten tot het opbreken van de keistraat door het dorp 

Burgum. 
0702a 1871, 9 februari 

 
Besluit van Gedeputeerde Staten, met afschrift brief van de Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandse Zaken, d.d. 2 februari ll. nr. 176, elfde 
afdeling, op het verzoek van D.H. BOLMAN, tot het maken van werken 



voor afwatering in de sloten langs de staatsspoorweg te Hurdegaryp. 
0703 1871, 25 februari Rekening en verantwoording van de kosten van onderhoud van de 

Burgumerfeanster Feart, over 1865 – 1869. 
0704 1871, 28 februari Verzoekschrift van J.W. MEERSTRA, tot het leggen van een dam onder 

Jistrum. 
0705 1871, maart Stukken over de slechte toestand van de ophaalbrug over de Tytsjerkster 

Feart te Tytsjerk. 
0706 1871, maart – 

september 
Stukken over het verzoek van D.U. BOLMAN c.s. om subsidie uit het fonds 
van de vervening voor de polder onder Hurdegaryp. 

0707 1871, 3 maart Aanbesteed, stukken over het dagelijks onderhoud van de eigendommen 
en werken van de gemeente over 1871. 

0708 1871, 4 maart Besluit van Gedeputeerde Staten over de opruiming van een gezonken 
Tjalkschip met haver, in de bocht van de geul van het Burgumer Mar. 
N.B. met mededeling. 

0709 1871, 6 maart Verzoekschrift van Jac. INIA, om overname van grond. 
N.B. met mededeling. 

0710 1871, 7 maart Verzoekschrift van Foppe Kl. LIEZINGA te Lekkum, om een dam te mogen 
leggen. 

0711 1871,8 maart Verzoekschrift van Egbert Gabes WESTRA te Hurdegaryp, tot het leggen 
van een draai over de stroomsloot. 

0712 1871, 10 maart Verzoekschrift van Oene Sijbes HOEKSTRA onder Oentsjerk, tot het 
dempen van een sloot. 

0713 1871, 11 maart Voorstel van B&W, tot aanleg van straat- en kunstwegen in de gemeente. 
N.B. met rapport. 

0714 1871, 16 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, om mee te delen over voorziening in de 
onvoldoende toestand van kunstwegen. 

0715 1871, 16, 17 en 28 
maart 

Koopakte van grond te Rottevalle, gevoegd bij de school, verkocht door de 
gemeente Achtkarspelen aan de gemeenten Smallingerland en 
Tytsjerksteradiel, met brief van de Burgemeester van Achtkarspelen, d.d. 5 
juni 1871. 
N.B. met opgave van kosten. 

0716 1871, 20 maart Verzoekschrift van T.W.O. ROGGE te Aldtsjerk, tot het leggen van een 
duiker door de Trijnwoudster straatweg nabij Aldtsjerk. 

0717 1871, 24 maart Verzoekschrift van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het 
raadsbesluit d.d. 18 februari ll. nr. 14, over het contract met Sipke 
WADMAN, overname van het onderhoud van de brug over de Tytsjerkster 
Feart enz. 

0718 1871, 30 maart Verzoekschrift van Petrus Siegers ZEIJLSTRA te Eastermar, tot het 
leggen van een dam. 

0719 1871, 31 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, over de opruiming van een bak tot 
berging van grind op de oostelijke berm van de kunstweg van Burgum 
naar Drachten. 

0720 1871, april Stukken over de intrekking van het raadsbesluit van 11 december 1869/8 
januari 1870, over het onderhoud van de opslagplaats op Snakkerbuorren 
te Eastermar. 
N.B.1 heffing bij de ingekomen stukken. 
N.B.2 zie nr. 640. 

0721 1871, 15 april Verzoekschrift van Wijpkje Pieters DE JONG e.a. te Tytsjerk, tot het 
plaatsen van een stek enige lindebomen. 
N.B. met mededeling. 

0722 1871, april Verzoekschrift van IJzaak Egberts ZIJLSTRA te Burgum, om hem in huur, 
afstaan een hoekje publieke grond aan de oude pastorie. 

0723 1871, 1 april Stukken van de aanbesteding van de levering van grind voor de 
gemeente. 

0724 1871, 3 april Verzoekschrift van Sijbren Harkes HOEKSTRA te Burgum, tot het dempen 
van een greppel of slootje. 

0724a 1871, 17 april/1871, Besluit tot heffing en verordening op de vordering van opslaggeld te 



28 oktober 
doorgehaald/ 

Garyp. 

0725 1871, 22 april Verzoekschrift van Jan Jacobs RIEDSTRA te Ryptsjerk, tot het plaatsen 
van een dam. 
N.B. met mededeling d.d. 3 mei ll. 

0726 1871, 1 mei Verzoekschrift van Maria BRINKMAN te Jistrum, tot het plaatsen van een 
heg. 
N.B. met mededeling. 

0727 1871, 4 mei Verzoekschrift van Sijbren HAISMA te Burgum, tot het verleggen van een 
sloot. 

0728 1871, 4 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, tot het herstellen van een ophaalbrug 
over de vaart te Tytsjerk. 

0729 1871, 5 mei Verzoekschrift van Jan Jans KROL te Burgum, tot het plaatsen van 
stekken of heggen en het leggen van een dam. 
N.B. met mededeling van 15 mei. 

0730 1871, 5 mei Verzoekschrift van Lammert Tjerks VAN DER WAL te Eastermar, tot 
overname van een strook maadland van de gemeente. 
N.B. met mededeling, 6 juni. 

0731 1871, 15 mei Brief van de opzichter H.H. KORENSTRA te Buitenpost, over het vervoer 
van het gehakte houtgewas aan de grindweg tussen Aldtsjerk en de 
stenen dam. 

0732 1871, 29 mei en 6 
juni 

Rapporten van de gemeente architect over de toestand van de brug 
Patroonstille en de Riedwalsterbrug. 

0733 1871, 15 juli – 4 
september 

Verslagen over de toestand van de gebouwen, wegen, bruggen en verdere 
eigendommen van de gemeente. 
N.B. met begroting tot onderhoud over 1872. 

0734 1871, 15 juli Verzoekschrift van K.K. HOEKSTRA c.s. te Suwâld, tot overname van een 
gedeelte oude weg. 
N.B. met mededeling. 

0735 1871, juli Stukken over een verzoekschrift aan Z.M. de Koning, om vrijstelling van de 
verplichting om een algemene begraafplaats te hebben, als gevolg van art. 
13, eerste lid van de wet van 10 april 1869, Stbl. nr. 65. 

0736 1871, juli – augustus Stukken over het afbreken van een gebouw te Oentsjerk, behorende aan 
de algemene armvoogdij. 

0737 1871, augustus – 
oktober 

Stukken over de beplanting langs kunstwegen in de gemeente. 

0738 1871, 17 augustus Verzoekschrift van A.S. VISSER te Tytsjerk, om een vergunning tot het 
aanvullen in slecht maken van een eind sloot. 
N.B. met mededeling van de gemeente architect. 

0739 1871, 7 augustus Verzoekschrift van S.H. HIEMSTRA te Eastermar, tot het verleggen van 
een dam. 
N.B. met mededeling. 

0740 1871, september Stukken over het herstellen van de balsteen bestrating te Eastermar en 
Burgum.  

0741 1871, september Verzoekschrift van Horatius ALBADA c.s., tot het dempen van stenen 
bogen of waterlozingen en het leggen en verwijden van pompen in de 
Zomerweg te Hurdegaryp. 

0741a 1871, 25 september  Staat van de vaarten en waterlozingen in onderhoud ten laste van de 
gemeente, en een staat als boven, 28 oktober 1871. 

0742 1871, september – 
oktober 
 

Stukken over de vergadering van heren Burgemeesters van de plattelands 
gemeenten in Fryslân van de bespreking van de toepassing van de wet 
van 10 april 1869 Stbl. nr. 65, op de begraafplaatsen. 

0743 1871, 3 oktober Verzoekschrift van W.W. TJEPKEMA te Eastermar, tot het leggen van een 
dam en het plaatsen van een hek enz. 

0744 1871, 24 oktober Verzoekschrift van M.A. DE BOER te Sumar, tot aandamming van een 
sloot. 
N.B. met mededeling. 



0745 1871, 25 oktober Rapport van de gemeente architect over de toestand van de wegen, 
gebouwen enz. van de gemeente, derde kwartaal 1871. 

0746 1871, 14 november Brief van de commissie van beheer van de kunstweg over Burgum enz. 
over de opslagplaats onder Burgum. 

0747 1871, 24 november Besluit van Gedeputeerde Staten, over het herstellen van de bruggen nrs. 
13, 14 en 15 in de trekweg nabij Wyns gelegen. 

0748 1871, 16 december Akte van schenking van 11-39-50 hooiland onder Suwâld, door de 
voogden van het A. Anthonij gasthuis te  Leeuwarden aan de gemeente, 
gepasseerd voor de notaris U. OOSTERBAAN te Hurdegaryp. 

0749 1871, 29 december Verzoekschrift van J.J. RIEDSTRA te Ryptsjerk, om een sloot te mogen 
uitbaggeren. 
N.B. met rapport van de gemeente architect. 

0750 1871 – 1872 Stukken over de opslagplaats te Garyp. 
0750a 1871 – 1875 Stukken over het voorstel van S. POSTHUMUS, lid van de gemeenteraad, 

tot verbetering van de Bouwepet en de oosterse Ried.  
0754 1872, zonder datum Verzoekschrift van leden van de commissie voor de aanleg van de 

kunstweg van Eastermar naar Achtkarspelen, tot afronding van hoeken 
van enige percelen. 
N.B. zie 794, 802, 809, 826. 

0755 1872, zonder datum Brief van de Commissaris van de Koning, over verlaging van de 
Schanserbrug, die onlangs moest worden vernieuwd. 

0756 1872, januari Stukken over het bij verzoekschrift gedaan verzoek van kerkvoogden van 
de Hervormde Gemeente te Gytsjerk, om een weg te mogen maken van 
Kanterlandsbrug naar het Giekerkstertolhek. 

0757 1872, januari en april Stukken over de wijziging van de verordening op de invordering van de 
tollen op de kunstweg door Trynwâlden. 

0759 1872, 16 januari Verzoekschrift van Sijtske Durks KUIPERS, wed G.W. REITSMA te 
Eastermar, tot het verleggen van een dam. 

0760 1872, 16 januari Rapport van de gemeente architect over de toestand van de wegen, 
bruggen, gebouwen enz. over het vierde kwartaal. 

0761 1872, 22 januari Verzoekschrift van Wijbren Jans SIKMA te Wyns, tot het dempen van een 
sloot. 

0762 1872, 24 januari Verzoekschrift van de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde 
Gemeente te Feanwâldsterwâl, tot het dempen van een sloot. 

0763 1872, 27 januari Verzoekschrift van Maria BRINKMANS te Jistrum, tot verplaatsing van een 
heg tot scheiding van haar erf aan de zandweg naar Kooten. 

0764 1872, 27 januari Verzoekschrift van Sipke Reinders ALGRA te Burgum, tot het dempen van 
een sloot voor een haag te planten. 

0765 1872, februari Verzoekschrift van de voogden van het St. Anthonij gasthuis te 
Leeuwarden, en andere naastlegers van of belanghebbende bij het 
vaarwater vanaf het Nijdjip of de zanding onder Tytsjerk tot het Alddeel 
enz. om dat vaarwater in betere toestand te brengen. 

0766 1872, februari Verzoekschrift van Gosse Pieter VAN DIJK te Wyns, tot het aandammen 
van een sloot. 
N.B. met mededeling. 

0767 1872, 5 februari Verzoekschrift van Remke Gieles FOKKEMA te Oentsjerk, tot het dempen 
van een sloot. 

0768 1872, 7 februari Verzoekschrift van S.P. SNOEK te Tytsjerk, om geen houtgewas voor zijn 
woning en land enz. te beplanten. 

0769 1872, 9 februari Verzoekschrift van Kornelis Jacobs SIKMA te Aldtsjerk, tot het verleggen 
van een dam. 

0770 1872, 12 februari Verzoekschrift van Jan G. DE BOER te Jistrum, om vergunning tot het 
leggen van een dam. 

0771 1872, 15 februari Verzoekschrift van Douwe IJtes BERGSMA te Suwâld, tot het plaatsen 
van een heg met schutting. 

0772 1872, 16 februari Verzoekschrift van Dirk D. TEUNISSEN te Oentsjerk, tot het dempen van 
een sloot. 



0773 1872, 17 februari Verzoekschrift van Minne Sapes ADMIRAALS te Tytsjerk, tot het 
verplaatsen van een haag voor zijn woning. 
N.B. met mededeling. 

0774 1872, 17 februari Verzoekschrift van Harm D. SCHEFFERS te Ryptsjerk, tot het leggen van 
een dam op de straatweg naar Trynwâlden. 

0775 1872, 19 februari Verzoekschrift van Trijntje GROSJEAN te Holwerd, tot aandamming van 
een sloot. 
N.B. met mededeling van de architect. 

0776 1872, 19 februari Verzoekschrift van Jeltje Popkes VRIESEMA, wed. H. DOUMA te Burgum, 
tot het leggen van een dam. 

0777 1872, 2 maart Verzoekschrift van Jan Harings VAN DER KOOI onder Aldtsjerk, tot het 
aandammen van een perceel bouwland onder Gytsjerk. 
N.B. met rapport. 

0778 1872, 8 maart Verzoekschrift van Geert Herres VAN DER WAL te Jistrum, tot beplanting 
van een weg. 
N.B. met mededeling. 

0779 1872, 12 maart Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Tytsjerk, 
tot het maken vaneen houten schutting of stek voor langs een huis of erf. 

0780 1872, 16 maart Verzoekschrift voor P.J. HOEKSTRA te Gytsjerk, tot het leggen van een 
dam. 

0781 1872, 18 maart Verzoekschrift van Heerke Sjoerds VISSER te Gytsjerk, tot het dempen 
van een sloot. 

0782 1872, 25 maart Verzoekschrift van Tjeerd H. DE VRIES, arbeider te Oentsjerk, tot het 
dempen van een sloot. 

0783 1872, 25 maart Reglement op het beheer en de instandhouding van de Grote polder onder 
Gytsjerk en Oentsjerk. 
N.B. gedrukt 8e. 

0784 1872, 26 maart Verzoekschrift van Oege Pieters HOEKSTRA te Oentsjerk, tot het dempen 
van een sloot. 

0785 1872, maart – 
oktober 

Stukken over 3 verzoeken van S. POSTHUMUS e.a. om subsidie uit de 
slikgeldfondsen tot verbetering van opvaarten. 

0786 1872, 15 april Rapport van de gemeente architect over de toestand van wegen, bruggen, 
gebouwen enz. eerste kwartaal 1872. 

0787 1872, mei Stukken over het herstellen van de Kanterlandsbrug over de Moark in de 
kunstweg van Lekkum naar Gytsjerk. 

0789 1872, 8 mei Verzoekschrift van Edze Egberts WESTRA te Hurdegaryp, e.a. om 
geschrapt te worden van de staat van onderhoudplichtigen van de 
Burgumerfeanster Feart. 

0790 1872, 16 mei Verzoekschrift van W. SPOELSTRA te Gytsjerk, om voor zijn erf een sloot 
te mogen dempen. 

0791 1872, 16 mei en 19 
april 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de verkoop van de 
uitbaggeraarde op enige aan de provincie toebehorende percelen grond bij 
de Zwemmer. 

0792 1872, 25 mei en 18 
juli 

2 Verzoekschriften van Mevrouw Baudina LOOXMA, wed. IJPEIJ te 
Ryptsjerk, tot het dichtmaken van een scheidingssloot aan de straatweg te 
Tytsjerk en de scheiding met een stek van de weg af te scheiden. 

0793 1872, 30 mei Nader verzoekschrift van S.O. HOEKSTRA te Suwâld, om nader in 
onderhandeling te treden, wegens aan hem veroorzaakte schade, door het 
wegnemen van het brugje en het sluiten van de oude weg tussen Suwâld 
en Tytsjerk. 

0794 1872, juni Stukken over de aanleg van een kunstweg van Eastermar tot aan de grens 
van Achtkarspelen. 
N.B. zie 754. 

0795 1872, juni Verzoekschrift van K.P. DE BOER en J.D. VAN DER HEIDE te Gytsjerk, 
tot het maken van een vast zet over de Kooiboersvaart nabij de Wielen in 
de Warren onder Ryptsjerk. 
N.B. met mededeling van de architect. 



0796 1872, 19 juni Verslag van de gemeente architect, over de opslag te Oentsjerk. 
0797 1872, juli Verzoekschrift van H.E. VEENSTRA e.a. te Burgum, over het onderhoud 

van de dorpsvaart te Burgum. 
0798 1872, 1 juli Begroting van de kosten van onderhoud van de wegen, bruggen, 

gebouwen enz. over 1873, opgemaakt door de architect. 
0799 1872, 2 juli Rapport van de gemeente architect over de toestand van de wegen, 

bruggen, gebouwen enz. over het tweede kwartaal 1872. 
0800 1872, 8 juli Koopakte van de opslagplaats te Garyp, gekocht voor dat dorp, van O.T. 

JANSEN en J.A. DE BOER te Sumar. 
N.B. met 2 oude koopakten en bewijs van non inscriptie. 

0801 1872, 17 juli Brief van de Burgemeester van Dantumadeel, over het laten loslopen van 
vee langs de kunstweg tussen Feanwâlden en Quatrebras. 

0803 1872, 20 juli Verzoekschrift van Gerrit Eeuwes DE VRIES te Gytsjerk, tot het leggen 
van een dam. 

0804 1872, 29 juli Verzoekschrift van A.W. WARTENA te Burgum, om toestemming tot het 
dempen van een sloot voor zijn woning. 

0805 1872, 24 augustus Stukken over het raadsbesluit tot heffing van tol of bruggeld over de 
Nieuwkanaal van de Meersloot tot het Skalkedjip. 

0806 1872, september 2 Verzoeken van Volmachten van de Oude Lits en opslag te 
Snakkerbuorren, te Eastermar, tot uitbaggering van dat vaarwater. 

0807 1872, september Verzoekschrift van S.J. WADMAN te Tytsjerk, tot het aanvullen en slecht 
maken van een gedeelte sloot. 
N.B.1 met mededeling van de gemeente architect. 
N.B.2 hierbij zijn: a. Register van de Tille of brug in de Zomerweg, welke 
plaatsen of hornlegers bezwaard zijn, van 21 november 1786 – 2 oktober 
1794. 
b. Rekening en register van de Nieuwe brug in de Zomerweg van 1801 – 
1802 door de Wethouder G. REITSMA geadministreerd. 

0808 1872, 6 september Verzoekschrift van Jetske KRUIZINGA, wed. C. WESTER te Leeuwarden, 
tot het wegnemen van een dam in haar percelen land in Hurdegaryp. 

0809 1872, september en 
oktober 

Staat van de hypothecaire inschrijvingen op de door de gemeente 
aangekochte percelen grond, ook van onteigende onroerend goed tot de 
aanleg van een kunstweg. 
N.B.1 met enige brieven. 
N.B.2 zie nr. 754. 

0810 1872, 5 oktober Verzoekschrift van Mr. Age LOOXMA IJPEIJ te Ryptsjerk, om een nieuwe 
dam aan de kunstweg te maken enz. 

0811 1872, 10 oktober Rapport van de gemeente architect over de toestand van de wegen, 
bruggen, gebouwen enz., over het derde kwartaal 1872. 

0812 
 

1872,31 oktober Rapport van de gemeente architect over reparaties aan de walbeschoeiing 
te Ryptsjerk. 
N.B. zie rubriek 25/1906. 

0813 1872, oktober en 
november 

Stukken over de uitruiming van 2 gezonken schepen met aardappels in het 
Burgumer Mar. 

0814 1872, november Stukken wegens de aanbesteding van boomgewas tot beplanting van 
wegen in de gemeente. 

0815 1872, 6 november Brief van de opzichter van de Waterstaat, over het herstellen van de 
draaibrug bij de Meersloot. 
N.B. met mededeling van de gemeente architect. 

0816 1872, 28 november 
en 1873, 22 mei 

Stukken over de aangelegde weg lopende van de lijkweg te Gytsjerk tot 
aan de straatweg, door de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te 
Gytsjerk en over de eigendom en het onderhoud van die weg.  

0817 1872, 29 november Verzoekschrift van D.B. VAN DER MEULEN te Suwâld, tot het dempen 
van een sloot. 

0818 1872, 2 december Verzoekschrift van K. IJ. VAN DER VEEN e.a. te Kûkherne tot verbetering 
en onderhoud van de voetpaden langs de Zwette vanaf Kûkherne naar 
Feanwâldsterwâl. 



0820 
 

1872, 1873 Rapporten over de toestand van de wegen, bruggen, gebouwen enz. 
vierde kwartaal 1872, eerste, tweede en derde kwartaal 1873. 

0821 1872 – 1876 Stukken over de aanleg van een kunstweg van de kunstweg van 
Hurdegaryp over Ryptsjerk naar Gytsjerk. 

0822 1872 – 1876 Stukken over de uitbaggering van de Garypster Feart, 7 september 1875 
aanbesteed. 

0823 1873, zonder datum Verzoekschrift van Willem Jacobs SIKMA en Jacob GERKSZOON onder 
Oentsjerk, tot het aandammen van een sloot. 

0824 1873, zonder datum Verzoekschrift van Sipke Jans WADMAN te Tytsjerk, tot het ietwat 
afgraven van de Zomerweg bij zijn erf. 

0825 1873, zonder datum 
 

Verzoekschrift van Douwe Klazes VAN DER MEER te Aldtsjerk, tot het 
aandammen van een strookje grond achter zijn huis. 

0826 1869 – 1873 Stukken over de kunstweg verbonden aan de kunstweg Eastermar – 
Jistrum, met die van Buwekleaster naar Rottevalle, evenals een zijtak van 
de verbinding van It Wytfean met Eastermar.  

0827 1873, 16 januari en 8 
juli 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over subsidie uit de provinciale 
fondsen in de kosten vallende op een vervangen van de Pieterhoeksbrug 
over de Kûkhernster Feart, door een nieuwe met grotere afmetingen.  

0828 1873, 10 maart Verzoekschrift van Jacob en Oege Sijbrens HOEKSTRA te Garyp, tot het 
bedammen van een sloot. 

0829 1873, 18 maart Verzoekschrift van Liebke Jans VAN DER WOUDE te It Wytfean, tot het 
wegruimen van een dijk en die te vervangen door een heg of sloot. 

0830 1873, 21 maart Verzoekschrift van Jetske KRUIZINGA, wed. C. WESTER te Leeuwarden, 
tot het wegnemen van 2 dammen en een pomp te verleggen. 
N.B. met mededeling. 

0831 1873, 23 en 29 maart Brief van de Volmachten voor de dorpsopslagen te Aldtsjerk, over het 
baggeren van de dorpshaven en brief van de Burgemeester van 
Leeuwarderadeel, over overname en onderhoud van wegen. 

0832 1873, 25 maart Brief van de gemeente architect, over de afsluiting van het schoolterrein te 
Ryptsjerk. 

0833 1873, 25 maart Brief van de opzichter van de waterstaat, over de toestand van de 
bruggen. 

0834 1873, 17 april Verzoekschrift van Mr. A. LOOXMA IJPEIJ onder Ryptsjerk, tot het 
afdammen en droogmaken van de Ryptsjerkster Feart vanaf de 
patroonsbrug tot nabij Ryptsjerk. 

0835 1873, 24 april en 16 
augustus 

2 Brieven van B&W van Achtkarspelen, over het verzoek om subsidie en 
de kosten van het vervangen van de tegenwoordige Pieterhoeksbrug over 
de Kûkhernster Feart 

0836 1873, april – 1874, 
juni 

Stukken over het plaatsen van 2 kruisbouten langs de grote weg van 
Leeuwarden naar de Groninger grens in de nabijheid van de Vijversbrug. 
N.B. met een uittreksel uit het register van peilschalen, hakkelbouten enz. 

0837 1873, juli Stukken over het herstellen van de draaibrug te Aldtsjerk, ook van het 
beschotwerk van de landhoofden. 

0838 1873, 10 juli Begroting van kosten tot onderhoud van de wegen, bruggen, gebouwen, 
vaarten enz. over 1874. 

0838a 1873, 16 juli Besluit van Gedeputeerde Staten op het verzoek van R.T. RIEMERSMA 
c.s., over de uitbetaling van de subsidie uit het slikgeldfonds voor 
bekostiging van de uitdieping van de vaarwaters de kerkeweg, de 
viermadsloot en het It Wiid.  

0839 1873, augustus, 
september 

Stukken over de afschaffing van de heffing van opslaggeld op de 
dorpsopslagen te Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk. 

0840 1873, 21 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over onderhoudsplicht van de 
walbeschoeiing langs de Dokkumer Ie te Wyns. 
N.B. met mededeling. 

0841 1873, 2 september Stukken over de wijziging van het besluit tot tolheffing van de kunstweg 
van de Groninger – Leeuwarder straatweg door Trynwâlden naar de 
zogenaamde Heerendam. 



0842 
 

1873, 20 oktober Verzoekschrift van Elisabeth Rinses RINSMA, wed. Ate S. OSINGA te 
Tytsjerk, tot het aandammen van een sloot. 
N.B. met rapport. 

0843 1873, november Stukken over de levering en planting enz. van stambomen en weekhout 
langs enige wegen in de gemeente. 

0844 1873, 20 november Verzoekschrift van Sijtze Joh. JELTEMA te Oentsjerk, om machtiging tot 
het aandammen van een sloot. 

0845 1873, 24 november Verzoekschrift van Pieter Bouwes BOUMA te Hurdegaryp, tot uitgraven 
van een stukje moeras en met zand weer aan te vullen. 

0846 1873, 18 december Verzoekschrift van Meine P. WESTRA onder Oentsjerk, tot het 
aandammen van een sloot. 

0847 1873, 2 december Verzoekschrift van Mr. A. LOOXMA IJPEIJ te Ryptsjerk, om de dam en 
een afsluitingsdijk af te baggeren en een dam te verzwaren, liggende aan 
de driesprong naar Burgum. 

0848 1873, 30 december Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Gytsjerk, 
tot het aanbrengen van een dam aan de straatweg naar het Kanterland. 

0849 1874, zonder datum Verzoekschrift van F.J. HOEKSTRA en vele andere inwoners van 
Eastermar, tot overname in eigendom en beheer van de Witveenster 
hoofd- of dwarsvaart door de gemeente. 

0850 1874, zonder datum Verzoekschrift van Volmachten van de polder de Olifant tussen Aldtsjerk 
en Burdaard, om machtiging tot een kleine vergraving tot het openen van 
een vroeger gesloten waterverbinding. 

0851 1874, zonder datum Verzoekschrift van Anne IDZINGA tot het dempen van de sloot tussen het 
perceeltje grond en de weg van Wyns naar Burdaard. 

0852 1874, januari – maart Stukken over de bestrating van de toegangsweg van het station 
Hurdegaryp en het dempen van een sloot. 

0853 1874, 2 januari Verklaring van het tarief van tolheffing aan de tolweg te Gytsjerk en 
Aldtsjerk. 
N.B. concept. 

0854 1874, 9 januari Verzoekschrift van Tjalling Joh. POSTMA te Aldtsjerk, tot het leggen van 
een dam in de sloot naast de straatweg onder Readtsjerk. 
N.B. met mededeling van de B&W van Dantumadeel, 26 januari 1874. 

0855 1874, 9 januari Verzoekschrift van Jan Pieter HOEKSTRA te Hurdegaryp, tot het leggen 
van een dam. 

0856 1874, 15 januari Rapport over de toestand van de wegen, bruggen, enz. vierde kwartaal 
1873. 

0857 1874, 17 januari Stukken over de overdracht in eigendom van een stuk grond te Aldtsjerk 
aan D.K. VAN DER MEER. 

0858 1874, 24 januari Verzoekschrift van Mr. Horatius ALBARDA te Leeuwarden, tot het leggen 
van een pomp tot waterlozing in zijn gedeelte van de Zomerweg onder 
Hurdegaryp en 2 rijdammen enz. 

0859 1874, februari 3 Verzoekschriften van J.U. RIEDSTRA, A.W. VAN DEN BERG en P.P. 
GRAANSMA te Ryptsjerk, tot het dempen van sloten aan de weg. 
N.B. met opdracht van de B&W aan de architect. 

0860 1874, februari Verzoekschrift van M.J. DEELSTRA, landbouwer te Garyp, tot het 
verleggen van een dam. 

0861 1874, 5 februari Verzoekschrift van S.H. TALSMA, veerschipper te Aldtsjerk, om vrijstelling 
van tol of bruggeld aan de brug te Aldtsjerk. 

0862 1874, maart – juli Stukken over de aanleg tot kunstweg van de Oudlandsdijk- naar de 
Dokkumer Ie- en vandaar naar Oentsjerk. 

0863 1874,2 maart Verzoekschrift van Theunis Ates SIKMA te Oentsjerk, om toestemming tot 
voortdurend gebruik van de opslag bij zijn huis. 

0864 1874, 5 maart Verzoekschrift van K.F. LIEZINGA te Gytsjerk, tot het dempen van een 
sloot. 
N.B. met mededeling. 

0865 1874, 10 maart Verzoekschrift van wed. I.E. DE VRIES te Gytsjerk, tot het aandammen 
van een sloot. 



0866 1874, 12 maart Verzoekschrift voor de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Oentsjerk, 
tot het aandammen vaneen sloot. 
N.B. met rapport. 

0867 1874, 13 maart Mededeling van de gemeente architect op het verzoekschrift van G.R. 
VAN DER VEEN en M. KOOISTRA te Ryptsjerk en K.P. DE BOER te 
Gytsjerk, tot het aandammen van een sloot bij hun erven. 

0868 1874, 19 maart Verzoekschrift van Sjoerd Hendriks KOOI te Eastermar, tot het leggen van 
een dam. 
N.B. met brief. 

0869 1874, 4 april Stukken over het aan de publieke dienst onttrekken van de haven en 
opslag te Aldtsjerk. 
N.B. met bezwaarschriften daartegen van inwoners, en rekeningen van het 
onderhoud van die haven van 1819, 1825, 1832, 1840, 1841, 1844, 1845 
en 1848. 

0869a 1874, 30 april 2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over waterstaatswerken en de 
overname van vaarwaters in onderhoud en beheer. 

0870 1874, 15 april Rapport over de toestand van de wegen, bruggen, enz. over het eerste 
kwartaal 1874. 
N.B. met brief, d.d. 5 juli van de architect. 

0871 1874, juni Stukken over het besluit van de gemeenteraad d.d. 10 juni ll. 8, dat 
vanwege het dorp Garyp in rechten zal worden opgetreden tegen Gerben 
Joh. DE GROOT, tot ontruiming van een door hem aangekochte opslag 
naast de dorpsvaart.  

0872 1874, juni Stukken wegens het herstellen van de draaibrug over het nieuwe kanaal 
van de weg tussen Garyp en Warten. 

0873 1874, juni – 
december 

Stukken over de uitbaggering van een gedeelte vaart te Eastermar, 
verbindende de vaart de Lutze met de dorpsvaart. 

0874 1874, juni - december Processtukken over de gemeente contra Gerben Annes DE GRAAF te 
Garyp, wegens het door hem ingenomen gedeelte van de dorpsopslag. 

0875 1874, 17 juni Begroting van kosten tot het aan één zijde bestraten van de ruimte tussen 
de bestaande straatweg en het voetstraatje in het dorp Aldtsjerk. 

0876 1874, 22 juni Uiteenzetting van toelichting en begroting van kosten tot het brengen van 
de bermen van de weg tussen de Drachtsterweg en Eastermar. 

0877 1874, 29 juni Verzoekschrift van S.W. DE VRIES te Aldtsjerk, tot het kappen van 2 
bomen. 

0878 1874, juli – november Verzoekschrift van O.K. de Vos en Romke Gaeles FOKKEMA, aannemers 
te Oudega en Oentsjerk, om kwijtschelding van de boete, wegens te late 
oplevering van het leggen van de straatweg over Ryptsjerk naar 
Hurdegaryp. 
N.B.1 met stukken daarover. 
N.B.2 zie ook 821 en 913. 

0879 1874, 16 juli Verzoekschrift van Joh. J. VAN DER ZWAAG onder Burgum, tot het 
dempen van een stukje sloot voor een heg. 

0880 1874, 23 juli Verzoekschrift van Jitske J. VAN DER WERF, wed. Wilco BUNING te 
Eastermar, tot het leggen van een dam. 

0881 1874, 12 augustus Verzoekschrift van Doeije Foekes BLOEMHOF te Gytsjerk, tot het leggen 
van een stenen pijp onder de straatweg enz. 

0882 1874, 19 augustus Verzoekschrift van Bouwe Daniels VAN DER MEULEN te Suwâld, tot het 
dempen van een sloot. 

0883 1874, 24 augustus Verzoekschrift van Wiebe S. NAUTA te Eastermar, tot het dempen van 
een sloot. 

0884 1874, 25 augustus Goedgekeurd raadsbesluit tot aankoop van een gedeelte perceel 
gemeente Oostermeer, sectie E. nr. 644 in eigendom behorende aan J.S. 
HOEKSTRA te Sumar, tot stichting van een nieuw schoolgebouw met 
onderwijzerswoning. 

0885 1874, 31 augustus Brief van Volmachten van de oude Lits en opslag te Eastermar om 
vergunning tot uitbaggering van die vaart. 



0887 1874, 2 september Verzoekschrift van K. IJ. DIJKSTRA te Rottevalle, om de door hem 
gelegde dam in een stuk land op It Wytfean onder Eastermar voor vaart te 
mogen behouden. 

0888 1874, 2 september Verzoekschrift van Johannes Hendriks DE VRIES te Hurdegaryp, om aan 
hem een strookje grond van de gemeente langs de straatweg over 
Ryptsjerk in eigendom af te staan. 
N.B. met mededeling. 

0889 1874, 12 september Verzoekschrift van Klaas Teijes REIDINGA e.a. te Garyp, tot het 
wegnemen van een voetpad, van zijn huis tot de Inialoane. 

0890 1874, november Verzoekschrift van S. ALGRA e.a. te Garyp, inhoudende hun bezwaren 
tegen de wegneming van bovengenoemd voetpad en dat de eigenaar K.T. 
REIDINGA word bevolen de verhinderingen weg te nemen enz. 

0891 1874, 14 september Verzoekschrift van Tjipke Jelles DIJKSTRA te Hurdegaryp, om hem in 
koop af te staan een stuk grond langs de weg over Ryptsjerk. 
N.B. met mededeling van de architect. 

0892 1874, 17 september Begroting van de kosten en uitgaven voor de kunstweg over Burgum enz. 
naar Heerenveen, dienst 1875. 
N.B. afzonderlijke portefeuille. 

0893 1874, 29 september Goedgekeurd raadsbesluit tot het verkopen van 2 stroken grond aan J.H. 
DE VRIES en T.J. DIJKSTRA te Hurdegaryp. 

0894 1874, oktober Verzoekschrift van O.M. LAVERSMA te Oentsjerk, tot het dempen van een 
sloot. 
N.B. met mededeling van de veldwachter. 

0895 1874, 23 oktober Verzoekschrift van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Eastermar, tot het leggen van een dam en het rooien van kaphout. 

0896 1874, 31 oktober Verzoekschrift van Douwe Klazes VAN DER MEER te Gytsjerk, tot het 
dempen van een sloot. 
N.B. met mededeling. 

0897 1874, 3 november Verzoekschrift van Wouter Tjibbes VEENSTRA, tot het aandammen van 
een stuk sloot. 

0898 1874, 20 november Rapport over de toestand van de wegen, bruggen, vaarten, enz.  
N.B.1 met brief van de gemeente architect d.d. 21 december 1874. 
N.B.2 met inschrijvingsbrieven voor de levering van de schoolbanken. 

0899 1874, 9 november Verzoekschrift van C.F.F. RINIA VAN NAUTA te Gytsjerk, om voor de 
verhuur van het zogenaamde oude tolhuis onder Gytsjerk, de scheiding 
welke vroeger bestond tussen de gemeente grond en het land behorende 
aan de erven van de overleden Mr. O.F. RINIA VAN NAUTA, weer in een 
goede staat te brengen. 

0900 1874, 10 november Verzoekschrift van Klaas S. DE GROOT te Eastermar, tot het dempen van 
een sloot. 

0901 1874, 27 november Verzoekschrift van Jetske KRUIZINGA, wed. Cornelis WESTER te 
Leeuwarden, om vergunning tot het wegnemen van een dam onder 
Hurdegaryp. 

0902 1874, 30 november Verzoekschrift van Dirk Sakes VAN DER KLOET onder Hurdegaryp, tot 
het dempen van een stukje sloot. 

0903 1874, 7 december Verzoekschrift van het kerk- en schoolbestuur van de Christelijke 
Gereformeerde Gemeente te Feanwâldsterwâl, tot het ophogen van de 
weg van de kerk voorbij de school naar de grindweg. 

0904 1874, 10 december Verzoekschrift van Sietze Sjoukes VAN DER HOEK onder Oentsjerk, tot 
het leggen van een dam in de sloot enz. 

0905 1874, 11 december Besluit van Gedeputeerde Staten, over de brugwachterwoning bij de 
draaibrug, over de nieuwe doorgraving bij de Fonejacht in de kunstweg 
van Garyp naar Warten, als eigendom van de gemeente. 

0906 1974, 17 december Begroting van kosten tot onderhoud van de wegen, bruggen, vaarten enz. 
voor 1875. 

0907 1874 – 1875 Stukken over de uitbaggering van de dorpsvaart te Aldtsjerk. 
0908 1874 – 1875 7 september aanbesteed. 



 Stukken over de uitbaggering van de Eestrumer vaart. 

0908a 1875, januari Verzoekschrift van inwoners van Suwâld en een van Garyp, tot herstellen 
van de weg en verbinding tussen die dorpen. 

0909 1875, januari en mei Staat aanwijzende de tollen, geheven word bij de bruggen sluizen enz. in 
de gemeente en staten van het aantal schepen, dat in dit gebied thuis 
horen, die de binnenwateren bevaren. 

0910 1875, 2 januari Goedgekeurd raadsbesluit over de verkoop van een gedeelte van de oude 
weg te Garyp aan Baukje Jacobs WESTER, wed. B.J. HOOGSTINS te 
Garyp. 

0911 1875, 23 februari Verzoekschrift van Lieuwe Eelkes HOEKSTRA onder Garyp, tot het leggen 
van een dam in de sloot tussen zijn perceel land en de straatweg naar 
Garyp. 

0912 1875, 25 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, met toezending van de instructie voor 
de brugwachter van de draaibrug over het Knillesdjip. 

0913 1875, maart – juni Stukken over de verkoop van een sloot. Gelegen aan de vastkant van de 
straatweg tussen Hurdegaryp en Ryptsjerk aan Ale Gerrits DILLEMA e.a. 
N.B. zie ook 821 en 878 

0914 1875, 9 maart Verzoekschrift van Heertse Hendriks RINZEMA te Jistrum, om een sloot te 
mogen dempen. 

0915 1875, 22 april Verzoekschrift van Mr. A. LOOXMA IJPEIJ e.a., kerkvoogden van de 
Hervormde Gemeente te Ryptsjerk, tot het leggen van een brugje.  
N.B. met rapport. 

0916 1875, 22 april Verzoekschrift van Mr. LOOXMA IJPEIJ te Ryptsjerk, tot het leggen van 2 
dammen aan de straatweg nabij het Zwartkruis. 
N.B. met rapport. 

0917 1875, 1 mei Goedgekeurd raadsbesluit tot verkoop van een sloot aan Jan Binne 
HOOGSTINS te Garyp. 
N.B. met verzoekschrift en rapport. 

0918 1875, 1 mei Goedgekeurd raadsbesluit tot verkoop van een gedeelte van de oude weg 
in het westen van Garyp enz. aan Albertje Gjalts BOSMA, wed. Jacob 
Wijbrens HOEKSTRA te Garyp. 
N.B. met verzoekschrift en rapport. 

0919 1875, 26 mei Verklaring van de opzichter over het onderhoud van plantsoen aan de 
wegen in de gemeente. 

0920 1875, 1 juni Verzoekschrift van Fokke Siebes REIDSTRA te Hurdegaryp, om een dam 
te leggen, tussen zijn perceel land en de Nieuwedijk onder Hurdegaryp. 

0922 1875, 13 juli Rapport over de toestand van de kunstwegen en vaarwaters vanaf het 
voorjaar tot 1 juli 1875. 

0923 1875, 17 juli Brief van de Burgemeester van Dantumadeel, over het bekrachtigen van 
de aangebrachte wijzigingen in het bestek van de aanbestede uitdieping 
van de Kûkhernster Feart. 

0924 1875, 27 september Mededeling van de gemeente opzichter wegens het onderzoek van het 
eind van de Oentsjerkster Feart en wal op een verzoek van de 
Volmachten. 

0925 1875, 27 september Mededeling van de gemeente opzichter, over de afwatering langs de 
bestrating te Aldtsjerk. 

0926 1875, 28 september Begroting van kosten voor onderhoud en verbetering van vaarten en 
wegen voor 1876. 

0927 1875, oktober Verzoekschrift en stukken over het verzoek van Romke Sijbes POSTMA 
onder Readtsjerk, tot het leggen van een dam enz. 

0928 1875, 12 oktober Rapport van de gemeente opzichter, over de wegen en vaarwaters over de 
maand juli – september 1875. 

0929 1875, november Verzoek van Albert MIJNHEER aannemer van het uitbaggeren van de 
Eestrumervaart om dat werk te mogen staken tot aan het voorjaar van 
1876. 
N.B. met daarbij behorende stukken. 



0929a 1875 – 1878 Stukken over de aanleg van een kunstweg ter verbinding van de dorpen 
Garyp en Suwâld. 

0930 1875, 16 en 23 
november 

Brief van Volmachten van de dorpsvaart en opslag te Suwâld, over de 
slechte toestand van de walbeschoeiing enz. 
N.B. met rapport. 

0931 1875, 24 november Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Eastermar, tot het graven van een sloot en wat kaphout te mogen rooien. 
N.B. met rapport. 

0932 1875, november – 
1876, januari 

Stukken over de aanbesteding van de beplanting van de straatwegen 
onder Eastermar, Hurdegaryp en Ryptsjerk. 

0933 1875, 31 december Brief van de opzichter H. KORENSTRA, over het plantsoen van de wegen. 
0934 1875 – 1876 Stukken over wijziging van de verordening tot heffing van tollen op de 

kunstweg van de Groninger – Leeuwarder straatweg door Trynwâlden. 
0934a 1875 – 1877 2 Verzoekschriften van bewoners van de Tike om een weg te maken over 

het Suameerdergemeenschar tussen de nieuwe Tikewei en de 
Oostermeerderweg. 

0935 1876, september – 
november 

Stukken over het vernieuwen van de ophaalbrug te Tytsjerk en die te 
vervangen door een draaibrug. 

0936 1876, januari – 
februari 

Stukken over aanmerkingen van ongelijkmatige verzakking van de 
bestrating op het gedeelte over de Slachtedyk gelegen in de strekking van 
Hurdegaryp naar Ryptsjerk. 

0937 1876, januari – 
september 

Stukken wegens de verbetering van de afwatering door de buurt van 
Aldtsjerk. 

0938 1876, 18 januari Rapport van de gemeente opzichter, over de wegen en vaarwaters over 
oktober – december 1875. 

0939 1876, 21 februari Verzoekschriften van Sjouke Hoekes HIEMSTRA te Eastermar, tot 
overname van een smalle strook grond aan de straatweg op het Heechsân 
onder Eastermar. 

0940 1876, 22 januari Goedgekeurd raadsbesluit, tot verkoop van een gedeelte sloot aan Jan 
Klases VLIEGER te Ryptsjerk. 
N.B. met verzoekschrift en rapport. 

0941 
 

1876, 28 februari en 
22 mei 

Besluit van de Raad, tot verkoop van de helft van de sloten in het zuiden 
van Tytsjerk, aan de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, waarvan 
de andere helft al aan de kerkvoogdij hoort. 
N.B. met de betreffende stukken. 

0942 1876, 28 februari Besluit van de Raad tot het aangaan van een geldlening voor de kosten tot 
verbetering van de waterlozing in het dorp Aldtsjerk. 

0943 1876, maart Verzoekschrift van Bouwe Lourens ELZINGA en Melle H. KOOISTRA te 
Ryptsjerk, en stukken over de afstand van het recht van beplanting op de 
door Mr. Horatius ALBARDA voor de weg van Hurdegaryp naar Ryptsjerk 
aan de gemeente afgestane gedeelten. 

0944 1876, maart Stukken over de verzoeken van E. en P.G. VAN DER VEEN, en van T.P. 
ATSMA te Eastermar, tot het in eigendom overnemen van grond. 

0945 1876, 7 maart Verzoekschrift van Folkert Aant ALGRA te Hurdegaryp, tot het leggen van 
een dam. 
N.B. met rapport. 

0946 1876, 11 april Verklaring van Sipke Jans WADMAN, over het toestaan van vrije toegang 
en opslag van goederen enz. op een gedeelte van zijn perceel te Tytsjerk. 
N.B. met een ongetekende korte omschrijving van het herstel aan de 
ophaalbrug. 

0947 1876, 18 mei Verzoekschrift van P.F. FERWERDA te Aldtsjerk, om een houten schutting 
bij zijn pand door een stenen muur te mogen vervangen. 

0948 1876, 19 mei Verzoekschrift van H.H. KOOI te Suwâld, namens Sjoukje WILHELMIJ te 
Idaard, tot het dempen van een sloot. 
N.B. met betreffende stukken. 

0949 1876, 1 juni Verzoekschrift van Anne Romkes SIPKEMA te Burgum, tot het leggen van 
een dam. 



0950 1876, juni Rapport van A.A. VAN DER WAL op voornoemd verzoekschrift. 
0951 1876, 29 juli Verzoekschrift van Jetske KRUIZINGA, wed. van C. WESTER te 

Leeuwarden, tot het leggen van een waterdam onder Hurdegaryp. 
0952 1876, augustus Verzoekschrift van J.F. DE BOER e.a. te Garyp, tot het uitbaggeren van de 

Bruursterdobbe. 
0953 1876, 1 augustus Inschrijvingsbiljetten van de aanbesteding van het uitbaggeren van de  

Aldtsjerkster Feart vanaf de Moark tot aan de Dokkumer Ie. 
0954 1876, 4 augustus Brief van P.W. JONGBLOED, hoofdonderwijzer te Tytsjerk enz. 

N.B. zie bij afdeling nr. (hier verkeerd) 
0955 1876, 16 augustus Aanbestedingen van het van buitenverven aan de school en 

onderwijzerwoning te Tytsjerk en te Hurdegaryp. 
0956 1876, september – 

december 
Brieven over het herstel van de Kanterlandsebrug, over de Moark in de 
kunstweg van Lekkum naar Aldtsjerk. 

0957 1876, 12 september Verzoekschrift van M.S. VAN DER WIELEN te Tytsjerk, tot het dempen 
van een sloot en daarin een dam te leggen. 

0958 1876, 20 september Brief van de Burgemeester van Achtkarspelen, inhoudende voorstel tot het 
verlenen van een jaarlijkse subsidie van f 12,50 aan onderhoudplichtigen, 
voor het vrijgebruik van de zogenaamde Pieterhoeksbrug over het 
stroomkanaal de Kûkhernster Feart. 

0959 1876, 27 september Verzoekschrift van Tjalling S. HAISMA te Burgum, om vergunning tot het 
leggen van een dam. 

0960 1876, oktober Stukken over herstel van de weg van het Schotelingshek af tot aan de 
grens van Idaarderadeel. 

0961 1876, 24 oktober Verzoekschrift van Fokke Hendriks VAN DER VEEN te Burgum, tot het 
dempen van een sloot en daarop een haag te plaatsen. 

0962 1876, 30 oktober Verzoekschrift van kerkvoogden van Gytsjerk, tot het aandammen van een 
droge sloot. 

0963 1876, 4 november Verzoekschrift van C.F.F. RINIA VAN NAUTA tot het verleggen van een 
dam aan de straatweg. 

0964 1876, december Verzoekschrift van Jan de Groot te Bergumerheide (Noardburgum), tot het 
leggen van een nieuwe dam. 
N.B. met mededeling.  

0965 1876, december Verzoekschriften en stukken over de aan te leggen straatweg langs de 
Singel te Ryptsjerk enz. 

0966 1876, december Inschrijvingsbiljetten op de verpachting van de invordering van tol of 
bruggelden, bij de draaibrug over het nieuwe kanaal van de Meersloot tot 
de Wide Ie onder Garyp. (Skalkedjip). 

0967 1876, 9 december Verzoekschrift van Willem Jacobs SIKMA JGz. onder Oentsjerk, tot het 
aandammen van een sloot. 

0967a 1876, 23 december Verzoekschrift van Atze T. ATSMA te Eastermar, om op het raadsbesluit 
waarbij zijn verzoek, tot afstand van het aan de gemeente behorende deel 
van de zogenaamde polle, van de hand gewezen is, terug te komen. 

0968 1876 – 1877  Stukken over de verordening op het onderhoud van wegen en voetpaden. 
0969 1876 – 1877 Stukken over de uitbaggering van de Aldtsjerkster Feart en het bergen van 

de baggeraarde op landen eigen aan Mr. J. BIERUMA OOSTING en het 
door deze laten maken van een brug in de plaats van het in dit vaart 
aanwezige zet. 

0970 1876 – 1877 Stukken over beplanting langs straatwegen in de gemeente. 
0971 1877 Stukken over de intrekking van het besluit tot heffing van tollen op de 

kunstweg vanaf de Leeuwarder Groninger Straatweg door Trynwâlden 
naar de Stenendam. 

0972 1876, 23 december 
en 1877, 24 januari 

2 Brieven van B&W van Dantumadeel, over verzoekschriftschrift van L.H. 
DIJKSTRA en een van Feije Tjeerds VAN DIJK onder Burgum, om 
dammen te mogen plaatsen in een sloot tussen een stuk land onder 
Burgum. 

0973 1877 Stukken over het verzoek van S.S. DOUMA te Burgum, tot het leggen van 
een brugje en dam aan de straatweg in het west van Burgum onder 



Hurdegaryp. 

0974 1877, januari Stukken over het verzoek van de Burgemeester van Dantumadeel, tot het 
herstellen van verzakkingen aan weerszijden van de draaibrug over de 
Moark te Aldtsjerk. 

0975 1877, januari – 
september 

Stukken over de verbetering van de straatweg en waterlozing door de 
buurt te Aldtsjerk. 

0976 1877, 13 februari Brief van de opzichter van de Waterstaat, over de ontgronding en wijze 
van herstel van de draaibrug te Eastermar. 

0977 1877, 2 maart Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Ryptsjerk, om een sloot te mogen dempen en een afscheiding te plaatsen 
aan de kunstweg over Ryptsjerk enz.  

0978 1877, 4 maart Verzoekschrift van Frans BRAAKSMA te Burgum, om toestemming tot het 
dempen van een sloot voor een heg. 

0978a 1877, 10 maart Verzoekschrift van Roel H. ZEIJLSTRA te Eastermar, om aan hem in 
eigendom af te staan een smalle strook grond nabij Skûlenboarch. 
N.B. met 2 mededelingen. 

0979 1877, 22 maart Verzoekschrift van Jan Gerlofs VAN DER VELDE te Burgum, tot het 
leggen van een reed en voetpad. 
N.B. met mededeling. 

0980 1877, 28 maart Rapport van de opzichter op het verzoek van J.E. KEUNING te Dokkum, 
over de toestand van de trekweg langs de Dokkumer Ie. 

0981 1877, 6 april Verzoekschrift van Lieuwe Eelkes HOEKSTRA te Gytsjerk, tot het dempen 
van een sloot en rooien van stobben. 
N.B. met mededeling. 

0982 1877, 25 april Verzoekschrift van Dieke Roels WIJMENGA, wed. H.T. SIKMA te Garyp, 
tot het dempen van een sloot en rooien van stobben. 

0982a 1877, 26 april Brief van B&W van Dantumadeel, over de kosten van onderhoud van de 
Zwette. 

0983a 1877, mei Begroting van kosten met biljet van besteding van het herstellen van 
glooiingen aan de weg over Tytsjerk naar Suwâld. 

0984 1877, 16 mei Verzoekschrift van Lutske Jans HOEK te Burgum, om een dam te mogen 
leggen. 
N.B. met mededeling van de opzichter. 

0985 1877, 17 juni Koninklijk besluit (Stbl. Nr. 150) inhoudende vaststelling van reglementen 
voor het gebruik van: 1. de zeesluis de Nieuwezijlen, 2. het 
Skûlenboarcherverlaat. 
N.B. met geleidende brief van de Commissaris van de Koning, 13 juli 
1877.  

0986 1877, juni en juli Stukken over de toestand van de dorpsvaart te Suwâld met verzoek tot 
verbetering van die vaart. 

0987 1877, 12 juli Verzoekschrift van Jan Rienks DE GROOT en Minne Sapes ADMIRAALS 
te Tytsjerk, tot het dempen vaneen sloot en stobben te mogen rooien. 
N.B. met mededeling. 

0988 1877, 27 juni Verzoekschrift van Sijtske Durks KUIPERS, wed. Gjalts W. REITSMA te 
Eastermar, om haar vrijheid te verlenen om een dam te leggen tot bij 
Skûlenboarch. 
N.B. met mededeling. 

0989  Kadastrale kaarten getekend op linnen: 
1. Vanaf het Zwartkruis tot Burgumer nIeuwstad. 
2. Vanaf de Nieuwstad door Burgum tot de Langelaan. 
3. Vanaf de Langelaan langs de Warnslaan en de nieuw aan te 

leggen gedeelte tot de afsnijding. 
4. Vanaf de Zanding door Suwâld tot de Wide Ie of Bakkershuis. 
5. Vanaf de Rijksstraatweg bij Swarteweisein door Tytsjerk. 

0989a  3 Dito kaartjes, waarop aan de ommezijde staat geschreven: 
Jistrum nr. 1. 
Vanaf Skûlenboarch tot Eastermar nr. 2. 



Meenschar nr. 3. (betreft gem. Oostermeer, sectie D (meenschar, Sumar), 
sectie F (Meetlanden), sectie C (De Putten), sectie A (Eastermar) 

0989b  2 Dito kaartjes van de gemeente Earnewâld. 
0990 1877, augustus Stukken van de aanbesteding van het uitdiepen van de haven en van een 

deel van It Wiid te Earnewâld. 
0991 1877, augustus en 

 september 
Stukken over het verzoek van Alle Jans VAN DER VEEN te Oentsjerk, tot 
het dempen van een sloot onder Oentsjerk. 

0992 1877, september Stukken over het verzoek van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente 
te Earnewâld, om herstel van de weg van Garyp naar Earnewâld. 

0993 1877, 22 september Verzoekschrift van W.T. MIEDEMA e.a. te Wyns, tot het aanleggen van 
een kunstweg naar Wyns. 

0994 1877, november Stukken over het verzoek van A.S. VISSER te Tytsjerk, tot het dempen 
van een sloot, 2 stambomen te mogen rooien en een doorreed te bouwen. 

0995 1877, 16 november Verzoekschrift van Jetske KRUIZINGA, wed. C. WESTER te Leeuwarden, 
tot het wegnemen van een dam enz. 

0996 1877, 27 november Verzoekschrift van L.A. ELZENGA te Ryptsjerk, tot het dempen van een 
gedeelte sloot. 

0997 1877, 5 december Verzoekschrift van P. KALT te Burgum, tot het leggen van een dam in een 
slootje. 

0997a 1877, 12 december Verzoekschrift van S.P. DE VRIES e.a. van het Mûnein onder Oentsjerk, 
tot herstellen van de weg door de buurt van Mûnein. 

0998 1877, 31 december 
 
1878, 2 mei 

Rapport over de gemeente gebouwen enz. 18 oktober – 31 december 
1877. 
Verslag als boven vanaf april 1878. 

0999 1877 – 1878 Stukken over het verbeteren van de klinkerbestrating op de wegen tussen 
Hurdegaryp en Ryptsjerk op de Canterlandseweg onder Gytsjerk en op de 
weg onder Tytsjerk. 

0999a 1878, 1 januari Verzoekschrift van J.P. HOEKSTRA e.a., schippers te Ryptsjerk, om het 
schoolplein voor opslag te mogen gebruiken. 

1000 1878, februari – april Stukken over verkoop van een gedeelte sloot en strook grond gelegen 
onder Hurdegaryp en de straatweg aan Mevrouw B. LOOXMA, wed. van 
Dr. N. IJPEIJ te Ryptsjerk. 

1001 1878, maart Verzoekschrift van J.A. DE BOER te Oentsjerk, tot verleggen van een 
dam, bij het perceel Giekerk, sectie E nr. 7. 

1002 1878, maart Verzoekschrift van P.G. HOEKSTRA te Jistrum, tot het verplaatsen van 
een dam. 

1003 
 

1878, maart Verzoekschrift van A.W. DE VRIES te Gytsjerk, tot het wegruimen en 
verplanten van stambomen. 
N.B. met rapport.  

1004 1878, maart Verzoekschrift van S.K. ELZINGA te Sumar, tot het dempen van een sloot. 
1005 1878, maart Verzoekschrift van K.P. DE BOER te Gytsjerk, tot het dempen van een 

gedeelte sloot. 
N.B. met rapport. 

1006 1878, maart Verzoekschrift van diakenen van de Gereformeerde Gemeente te Jistrum, 
tot het dempen van een sloot. 
N.B. met rapport. 

1007 1878 – 1879 Bestekken en stukken over de aanleg van de kunstweg van Miedum – 
Wyns – Burdaard. 

1008 1878, 1 maart en 10 
mei 

Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de weg en de daarin gelegen 
brug, lopende van de kunstweg te Feanwâlden langs Feanwâldsterwâl tot 
aan de grens van Tytsjerksteradiel, welke is verklaard niet langer 
openbaar te zijn enz. 

1009 1878, april Verzoekschrift van A.H. VAN DER KOOI te Ryptsjerk, om vergunning tot 
het leggen van een dam in een sloot. 

1010 1878, 8 april Verzoekschrift van W.O. VAN DER MEER te Drachten, tot het leggen van 
een dam onder Eastermar. 

1011 1878, mei Stukken over de koop van een gedeelte sloot en grond aan Jonker C.M. 



VAN SMINIA te Burgum. 

1012 1878, 9 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van een 
wijziging van het bestek van aanbesteding van de aanleg van een 
kunstweg van Miedum, over Wyns enz. 
N.B. met verzoekschrift en mededeling. 

1013 1878, 13 mei Verzoekschrift van A. LOOXMA IJPEIJ te Ryptsjerk, tot het verleggen van 
een dam, gemeente Burgum, sectie A nr. 331. 

1014 1878, juni Verzoekschrift van Johannes DE WAL, tot het leggen van een dam. 
1015 1878, juni Verzoekschrift van Auke BOSKMA te Feanwâlden, tot het leggen van een 

dam en een sloot. 
1016 1878, 16 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het plan 

wijziging van de richting van een kunstweg Miedum – Wyns – Burdaard. 
1017 1878, 18 juli Verzoekschrift van G.A. DE VRIES te Gytsjerk, Volmacht, tot uitbaggering 

van gedeelte van de dorpsvaart, het opzetten van de wal van de opslag. 
1018 1878, 30 augustus Overeenkomst tussen de kerkenraad van de Nederduitse Hervormde 

Gemeente te Wyns voor de diaconie van genoemde gemeente en de 
Burgemeester van Tytsjerksteradiel over de koopprijs van de aan de 
diaconie te Wyns toebehorende grond, genaamd de Diaconietuin en 
gelegen aan de oostzijde van het kerkhof, door het gemeentebestuur in 
bezit tot de aanleg van een kunstweg door de gemeente, die zal worden 
betaald.  

1019 1878, 28 oktober Verzoek van Klaas Johannes HELLINGA te Oentsjerk, tot het leggen van 
een dam in de sloot tussen de weg en zijn erf enz. 

1020 1878, november Stukken en opgaven van de in de gemeente bestaande openbare veren 
(pont- en overzetveren) en de kosten van onderhoud. 

1020a 1879, januari – 1880, 
december 

Besluiten van Gedeputeerde Staten op de bezwaarschriften tegen de 
ontworpen legger van de openbare voetpaden in de gemeente. 
N.B. met bijhorende stukken. 

1020b 1879, 9 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over waterstaatswerken. 
1021 1879 – 1880 24 januari 1880 besteed, stukken over de bestrating van de 

Geastmabuorren. 
1021a 1880, januari Verzoekschrift van Sjoerd VAN DER VEEN onder Sumar bij 

Burgumerdaam, tot het plaatsen van een houten leuning bij zijn huis. 
N.B. met bijhorende stukken. 

1022 1881 – 1882 Verzoekschriften en mededelingen van Tjebbe Romkes VAN DER VEEN, 
pachter van de draaibrug onder Garyp, om vermindering van pachtsom. 

1023 1881, 22 december Verzoekschrift van F.K. SMINIA e.a. te Feanwâldsterwâl en elders, tot het 
aanleggen van een straatweg langs Feanwâldsterwâl tot aan het tolhek te 
Hurdegaryp. 

1024 1882, 21 januari en 
10 maart 

Verslagen van de schouwing van de wegen en voetpaden. 

1025 1882, maart Statistieke opgaven over de tramwegen in de gemeente. 
1026 1882, 4 maart Verzoekschrift van inwoners van Eastermar en Jistrum, over de vervallen 

toestand van het voetpad vanaf de Achterweg tot aan de buurt van het 
dorp Eastermar, met verzoek om dit pad alsnog op de algemene legger 
van de gemeente wegen en voetpaden te brengen. 

1027 1882, 14 maart Verzoekschrift van Jouke Petrus BOSMA en Molle Alberts DE BOER te 
Garyp, om een dam te mogen leggen. 
N.B. met rapport. 

1028 1882, 23 maart Verzoekschrift van Mevrouw Douairière VAN SMINIA te Aldtsjerk, om 
vergunning tot het dempen van een sloot. 
N.B. met rapport. 

1029 1882, augustus Stukken met het contract tussen de commissie van beheer over de 
kunstweg van Burgum enz. naar Heerenveen en de directie van de 
Nederlandse tramweg maatschappij te Utrecht. 

1030 1882, 15 augustus Verzoekschrift van A. ANTONIDES te Suwâld, tot het leggen van een dam 
en een sloot te laten uitbaggeren. 



N.B. met rapport. 

1031 1882, oktober Verzoekschrift van Romke Jans WIJMENGA te Garyp, om tot waterkering 
een strijkdam te maken aan de westkant van perceel nr. 4, van het 
verkochte Garijper gemeenschar enz. 

1032 1882, oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over het aan de publieke dienst 
onttrekken van de haven of zuidenstervaart te Suwâld. 

1032a  1882, 14 oktober Verzoekschrift van S.H. KIJLSTRA c.s. te Oentsjerk, tot de aanleg van een 
straatweg vanaf de grens van de gemeente Dantumadeel door Mûnein tot 
de straatweg te Oentsjerk. 
N.B. met bereidverklaring tot gratis afstand van grond tot ophoging. 

1033 1882, november Verzoekschrift van Auke Wiegers DE JONG te Hurdegaryp, tot het leggen 
van een dam. 

1034 1882, 4 oktober Brief van de Directeur van de Nederlandse tramweg maatschappij te 
Utrecht, over de aansluiting van de tramweg van Gorredijk naar Burgum –
Feanwâlden. 

1035 1882, 16 oktober Brief van de Burgemeester van Smallingerland, over het uitbaggeren van 
de Leijen, en voorts door de Burgumer Mar van de Lits tot de geul van 
Burgumerdaam naar Skûlenboarch. 

1036 1882, 17 oktober Verzoekschrift van Froukje REELING, wed. E. ELLENS te Eastermar, om 
vergunning tot het dempen van een sloot bij haar huis. 
N.B. met rapport. 

1037 1882, 27 oktober  Brief van de gemeente architect, over het onderzoek naar de ondiepten in 
de Burgumerfeanster Feart 

1038 1882, 8 november Brief van de provinciale opzichter A.I. WIND te Drachten, over de 
opruiming of herplaatsing van de lantaarn bij de nieuwe draaibrug te 
Skûlenboarch. 

1039 1882, 18 november Besluit van Gedeputeerde Staten met uittreksel uit het rapport over de 
toestand van wegen, bruggen, sluizen enz. in deze provincie enz. over die 
in de gemeente Tytsjerksteradiel. 
N.B. met rapport van de opzichter tot 1 oktober 1882. 

1040 
1041 

Zonder datum 
1854-1892 

Vrachttarieven van de beurtschepen in de gemeente. 
Begrotingen/rekeningen weg Burgum – Heerenveen. 
 
 
 

3e afdeling, stichting en verbouwing van scholen. 
01  1835, 9 en 19 

februari 
Stukken over het bouwen van een school en een Predikantskamer te 
Hurdegaryp. 

02 
 

1835, 15 juli Besluit van de Staatsraad Gouverneur, over het voorstel om aan de 
schoolonderwijzer te Gytsjerk een jaarlijkse toelage van f 50, - te verlenen 
en het bouwen van een school daar. 

03 1835, 15 juli Besluit van de Staatsraad Gouverneur, over het bouwen van een school in 
het Wytfean. 

04 1835, september – 
december 

Stukken over de bouw en verbetering van de schoolgebouwen. 

05 1835, 24 september Besluit van Gedeputeerde Staten en bestek wegens een te bouwen school 
en onderwijzerwoning in het Wytfean onder Eastermar. 

06 1835, 8 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over het bouwen van een school te 
Gytsjerk, pensionering van de onderwijzer enz. 

07 1835, december Stukken over de verbetering van de school en onderwijzerwoning te 
Tytsjerk. 

08 1835, 7 december Brief van de Staatsraad Gouverneur, over de stichting van een kerk en 
school te Kûkherne. 

09 1835, 9 december Brief van de Staatsraad Gouverneur, over de schoolverbetering te 
Ryptsjerk. 

10 1835, 15 december Brief van de Staatsraad Gouverneur, over de kosten van het bouwen van 
een school te Wyns. 



11 1836, 7 en 8 januari 2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over goedkeuring van de processen 
verbaal van aanbesteding van het bouwen van nieuwe scholen en 
onderwijzerswoningen te Wytfean, Wyns en Oentsjerk. 

12 1836, 20 februari Brief van de Staatsraad Gouverneur, over goedkeuring van het bestek en 
tekening van de schoolverbetering te Gytsjerk. 

13 1836, 25 april Brief van de schoolopziener van het vierde district, over het verzoek tot 
vergroting van grond voor de nieuwe school te Wytfean. 

14 1836, 9 juni Stukken over het heffen van buitengewone omslagen voor de kosten van 
het bouwen van scholen voor de dorpen Hurdegaryp, Ryptsjerk en Wyns. 

15 1836, 28 juni Besluit van de Staatsraad Gouverneur, over afwijzing van het verzoek van 
inwoners van Gytsjerk, dat de nieuwe school niet op de plaats van de oude 
maar meer in het midden van het dorp mag worden gesticht. 

16 1836, 20 juli Brief als boven, over de te ontvangen subsidie van f 200, - tot verbetering 
van de schoolgebouwen te Wyns, Oentsjerk, Ryptsjerk en Wytfean. 

17 1836, 29 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over machtiging tot betaling van de 
kosten van besteding voor het bouwen van een nieuwe school en 
onderwijzerswoning in het Wytfean. 

18 1836, 17 november Besluit als boven, met tussenvoeging van het Koninklijk Besluit d.d. 1 
november 1836, waarbij kwijtschelding wordt verleend van de uitkering van 
4% van de huurwaarde van een huis en erf in Eastermar aangekocht, om 
te worden ingericht voor een dorpsschool- en onderwijzerswoning. 

19 1837, 8 maart Brief van de Staatsraad Gouverneur, over het bouwen van een nieuwe 
school en onderwijzerswoning te Eastermar. 

20 1837, 10 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over de aanbesteding van het bouwen 
van een nieuwe school en onderwijzerswoning te Eastermar. 

21 1838, 13 juni – juli Besluit van Gedeputeerde Staten, over goedkeuring van de aanbesteding 
enz. van de begroting en vertimmering van de dorpsschool te Burgum. 

22 1840, 17 januari Brief van de schoolopziener, over het verzoek om in een betere woning 
van de onderwijzers te Gytsjerk te voorzien. 

23 1840, 17 januari Brief van de schoolopziener, over klachten over de oude vervallen 
schoolhuis te Suwâld. 

24 1840, 25 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, over goedkeuring van het proces 
verbaal van aanbesteding van het afbreken van de oude en weer 
opbouwen van een nieuwe onderwijzerswoning te Burgum. 

25 1842, 12 november Brief van Grietman en Wethouders van Achtkarspelen, over de nieuw te 
bouwen school te Rottevalle. 

26 1843, 29 april Brief als boven, over het bouwen van een nieuwe school te Rottevalle. 
27 1843, september – 

november 
Stukken over de oprichting van een school in het armgesticht te Burgum, 
met voordracht tot provisionele aanstelling van een onderwijzer. 

28 1843, 16 november Staat van kosten van het bouwen van de nieuwe school te Rottevalle. 
29 1843, 25 november, 

1844, 9 mei 
2 Stukken over de oprichting van een school te Heimpens. 

30 1849, 7 mei en 6 
september 

2 Brieven van de Grietman en Wethouders van Achtkarspelen, over de 
reparaties aan de school te Rottevalle. 

31 1852, 12 februari 
 

Verzoek van L. WADMAN en andere notabelen van Burgum, inhoudende 
verzoek tot het bouwen van een nieuwe school op de Bergumerheide 
(Noardburgum). 

32 1852, 12 april Verzoekschrift van J.R. VAN KOTEN en E. OOSTERHOFF, 
schoolonderwijzers te Eastermar en Wytfean, inhoudende verzoek tot 
herstellen van de schoolgebouwen. 

33 
 

1852, 14 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij het verzoek van J. KAMPEN te 
Bergumerheide (Noardburgum) tot het bouwen van een nieuwe school. 
N.B. wordt afgewezen. 

34 1860, februari Verzoekschrift van G.W. HOEKSTRA e.a. op het Mûnein onder Oentsjerk 
om daar een schoolgebouw te stichten, een onderwijzer aan te stellen enz. 

35 1860, 30 augustus Brief van de schoolopziener van het vierde district, over de ongeschikte 
schoolgebouwen. 



36 1860, oktober – 1861 Stukken over de aankoop van een huis te Earnewâld, om te worden 
ingericht voor een woning van de onderwijzer. 

37 1861, februari – 
november 

Stukken over de verbetering van het in het armhuis op de Bergumerheide 
(Noardburgum) aanwezige schoollokaal. 

38 1861, 5 maart Circulaire van Gedeputeerde Staten, over de mededeling van regels of 
hoofdpunten bij het stichten, vernieuwen of verbouwen van schoollokalen 
in acht te nemen. 
N.B. met schetstekening. 

38a 1861, oktober Stukken van de aanbesteding van enig herstel van het schoolgebouw te 
Aldtsjerk en Sumar. 

39 1862, oktober Brief van de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Earnewâld, 
over het verhuren van de school en onderwijzerwoning en verbouwing van 
de school. 

40 1862, 23 oktober Brief van J. HANEWALD, hoofdonderwijzer te Sumar, over de verbouwing 
van de school en het huren van een huis voor de onderwijzer. 

40a Zonder datum Begroting voor de verbouwing van de school te Sumar, door P. KALT. 

41 1863, juni Stukken over de nieuw gestichte school te Bergumerheide (Noardburgum). 

42 1864, november Stukken over het verbouwen van de school te Garyp. 
43 1865, januari Verzoekschrift van H.U. SIKMA e.a. op het Mûnein onder Oentsjerk tot het 

verkrijgen van een school. 
N.B. met mededeling van de plaatselijke schoolcommissie. 

44 1866, januari Verzoekschrift van Gerk P. VAN DER VEER e.a. te Jistrum, over de 
vergroting van de school. 

45 1866, 6 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van het 
raadsbesluit tot onderhandse aanbesteding van de verbouwing van de 
school te Garyp. 

46 1866, april 2 Verzoeken van G.W. HOEKSTRA e.a. aan de Wâldwei en het Mûnein 
onder Oentsjerk, om een school te stichten. 

47 1866, mei Stukken over de nieuw gebouwde school te Jistrum. (aanbesteed 25 juni) 
48 1867 – 1868 Stukken over het bouwen van een nieuwe school te Eastermar. 
49 1868, 13 maart Stukken over de besteding van de verbouwing van de school te 

Hurdegaryp. 
50 1868 – 1869, januari Stukken over de verbouwing en begroting van de school te Burgum. 
51 1869, april Stukken over het vergroten van de school te Bergumerheide 

(Noardburgum) of een school aan de Zwette te stichten. 
52 1869, augustus Stukken over de vertimmering en vergroting van de school te Oentsjerk. 
53 1869, 25 augustus Verhandeling en begroting van de kosten over de vertimmering van de 

onderwijzerwoning te Hurdegaryp. 
N.B. met plan en tekening. 

54 1869, 4 september Verzoekschrift van W.T. DIJKSTRA, hoofdonderwijzer te Jistrum, om de 
bouw van een onderwijzerwoning in overweging te nemen. 
N.B. met 2 stukken. 

55 1869 – 1870 Stukken over het vergroten van de school te Gytsjerk. 
55a 1869 – 1870 Stukken over de stichting van een school te Mûnein onder Oentsjerk, 

welke door Gedeputeerde Staten bij besluit van 17 maart 1870 is 
afgewezen. 

56 1870, augustus – 
november 

Stukken over de vertimmering aan het schoolhuis of onderwijzerwoning te 
Hurdegaryp. 

57 1870, juli – december Stukken over de vergroting van de school te Aldtsjerk. 
58 1870, 7 juli Verslag van D. DUURSMA, over de toestand van de school te 

Bergumerheide (Noardburgum), in verband met de gewenste verandering. 
59 1870, 2 september Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de 

raadsbesluiten tot het aangaan van een geldlening voor de bestrijding van 
de kosten van de verbouwing van de school te Aldtsjerk. 

60 1871, 20 april Verhandeling van toelichting en begroting tot het verbouwen van de 
keuken van het schoolhuis te Oentsjerk. 

61 1872 Stukken over het vergroten van de school te Tytsjerk. 



62 1872, februari en april Stukken over het bouwen van een keukentje bij het schoolhuis te Gytsjerk 
en een dito bij het schoolhuis te Burgum. 

63 1862, mei – 
december, 1873, mei 

Stukken over het bouwen van een onderwijzerwoning bij de staatsschool 
te Jistrum. 

63a 1872, 10 september Door Gedeputeerde Staten goedgekeurd raadsbesluit, waarbij aan de 
commissie van de naai- en breiwinkel enz. te Bergumerheide 
(Noardburgum) in altijd durende vaste huur wordt afgestaan de 
noordoostelijke hoek van een perceel land van de gereformeerde armen 
van Burgum voor f 2, - in het jaar. 
N.B. met verzoekschrift en 2 stukken ongetekende concepten. 

64 1872, 1873 Stukken over de oprichting van een school op de Tike. 
65 1873, april – juli 3 Brieven van het gemeentebestuur enz. van Leeuwarden, over de 

stichting van een school en onderwijzerwoning aan de Dokkumer Ie, nabij 
het tichelwerk onder Stiens. 

66 1874, februari – juli Stukken over de stichting van een school en onderwijzerwoning op de 
Sumarreheide. 
Met het volgende: Verzoekschrift van Sjoerd Pieters HAARSMA te Sumar, 
dat de hem afgekorte som van f 220, - als aannemer van het afbreken van 
de oude en het bouwen van een nieuwe school mogen worden 
teruggegeven. 

66a 1874, 13 maart Begroting van kosten tot het bouwen van een school voor 136 kinderen en 
een onderwijzerwoning te Sumar. 

66b 1874, 29 juli Begroting van kosten tot het bouwen van een school en 
onderwijzerwoning. 

66c 1874, 1 augustus Begroting van kosten tot het afbreken van de school enz. te Sumar en het 
bouwen van een nieuwe enz. 

66d 1874, 12 augustus Begroting als boven. 
66e 1874, 20 augustus Begroting van kosten tot het bouwen van een school en 

onderwijzerwoning. 
67 1875 – 1876 Stukken over de verbouwing van het schoolgebouw te Earnewâld en 

stichting van een nieuwe onderwijzerwoning. 
68 1875, 28 september Besluit van de raad van de gemeente tot het aangaan van een geldlening 

voor de kosten van het bouwen van een vierde schoollokaal te Burgum 
enz. 
N.B. met inschrijvingsbiljetten van de aanbesteding. 

69 1876, 18 januari Inschrijvingsbiljetten op het afbreken van de oude school te Eastermar 
enz. 

70 1882, 10 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring tot het bouwen 
van een nieuwe school te Suwâld. 
N.B. met daartoe behorende stukken. 

71 1182, 28 maart Besluit van de raad, om van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te 
Suwâld tegen een grondrente van f 1, - in het jaar aan te nemen een stuk 
grond, om daarop een school te stichten. 

72 1882, april Stukken met verzoek van H.W. SIKMA c.s. onder Oentsjerk, tot het 
stichten van een school en onderwijzerwoning te Mûnein onder Oentsjerk. 
N.B. zie ook nr. 364a, 13e afdeling 1875. 

73 1882, april – 
november 

Stukken over de voltooiing en aanvaarding van het nieuwe schoolgebouw 
te Suwâld. 

74 1882, 5 maart Raadsbesluit, over de aankoop van een halve sloot, liggend tussen de 
openbare school te Suwâld en het erf van J.M. FENNEMA. 
N.B. met stukken over het verbouwen van de scholen te Sumar en te 
Tytsjerk. 

75 
 

1883, 4 januari 
 
 
1858, november – 
1859, februari 

Brief van de districtsschoolopziener te Leeuwarden, over het bestek van 
de schoolbanken in de onderscheidene schoollokalen in de gemeente. 
N.B. met een staat van banken. 
Stukken over de stichting van een school op Feanwâldsterwâl. 
N.B. zie op nr. 156, 13e afdeling. 



 

4e afdeling, spoorwegen. 
01 1858, 16 januari Brief van de B&W van Dokkum, met toezending van een verzoek aan Z.M. 

den Koning, over hebbende op de richting van de te leggen spoorweglijn 
van Leeuwarden naar Groningen.  

02 1858 – 1859 Stukken over de aanleg van spoorwegen. 

03 1860, 8 september 
en 22 december 

2 Brieven over benoeming van leden van de commissie van toezicht op de 
aan te leggen spoorwegen en over de opmetingen. 

04 1860, 8 oktober Brief van B&W van Opsterland met een verzoek aan de Koning, over het 
leggen van de spoorweglijn tussen Leeuwarden en Groningen. 

05 1860, 3 en 22 
december 

2 Brieven van de Burgemeester van Grootegast, over de richting van de 
aan te leggen spoorweg tussen Leeuwarden en Groningen. 

06 
 

1861, 10 september, 
25 oktober 

2 Brieven over de staatsspoorwegen. 
N.B. opneming en uitbakening. 

07 1861, november en 
december 

Stukken over de richting van de aan te leggen spoorweg tussen 
Leeuwarden en Groningen. 

08 1862, 19 april Brief van de commissie van de staatsspoorwegen, met 2 voorschriften ter 
uitreiking aan belanghebbende wegens afstand van grond. 

09 1862, 10 november – 
1864 

Stukken over de aanleg van- en onteigening voor de staatsspoorweg van 
Leeuwarden naar Groningen. 

10 1863, 22 september Koninklijk Besluit strekkende tot aanwijzing van de percelen, welke 
onteigend moeten worden voor de aanleg van de spoorweg als boven. 

10a 1863 en 1864 Stukken over de aanleg van de spoorweg van Leeuwarden naar Groningen 
en de halte Hurdegaryp. 

11 1864, juni – 
december 

Minister van de Ministerie van Binnenlandse Zaken met voorschriften van 
betaling wegens schadeloosstelling voor ingenomen eigendommen, voor 
de spoorwegen. 

12 1865, september – 
1866, februari 

Stukken over de ontgraving ten zuiden van de Tietjerksterweg voor de 
staatsspoorwegen. 

13 1867, maart – april Besluit van Gedeputeerde Staten, en stukken over het baggeren van zand 
uit It Wiid, voor de staatsspoorweg tussen Akkrum en Leeuwarden. 

13a 1873, juli – augustus Stukken over de aanleg van een lokaalspoorweg van Leeuwarden over 
Dokkum en Burgum naar Drachten met een zijtak van Dokkum naar 
Oostmahorn. 

14 1876, april – 
augustus 
1846 – 1847 

3 Brieven van de opzichter van de Waterstaat, over de weg vanaf de 
Rijksstraatweg tot aan de overweg bij de staatsspoorweg te Hurdegaryp. 
Stukken over de aanleg van spoorwegen van Overijssel naar Leeuwarden. 
N.B. geplaatst bij de stukken van de 2e afdeling onder nr. 171.  

 
 
 

5e afdeling, telegrafie. 
01 1855, 10 oktober Brief van de Commissaris van de Koning, over het toebrengen van 

beschadigingen aan de werken van de telegraaflijn tussen Groningen en 
Harlingen  

01a 1856, 19 mei Bestek en voorwaarden van aanbesteding tot de aanleg van een 
telegraaflijn van Leeuwarden naar Sneek. 

02 1868, 10 maart Brief van de Commissaris van de Koning, over een aan te leggen 
telegraaflijn van Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Drachten en 
Burgum naar het spoorwegstation Feanwâlden enz. en het beschikbaar 
stellen van een geschikte locatie voor het telegraafkantoor.  

02a 1871, 24 januari Instructies en tarief van de gemeente besteller van telegrammen aan het 
station Hurdegaryp. 

02b 1876, maart en 
november 

Stukken over Jan Klaas WIJMENGA, gemeente besteller van de 
telegrammen aan het station te Hurdegaryp. 

03 1882, september – 
november 

Staten van verzenden en ontvangen telegrammen. 



 
 

6e afdeling, ijsbanen. 
01 1861, 16 januari Brief van de Burgemeester van Leeuwarderadeel, inhoudende voorstel om 

de ijsbanen in het langdeel voor gezamenlijke rekening bruikbaar te maken. 

 
7e afdeling, grensscheiding. 
01 1775, 2 maart Besluit van de Staten van Fryslân, over het verschil tussen de grietenijen 

van Ferwerderadeel en Tytsjerksteradiel, over de scheiding van beider 
grondgebied onder Aldtsjerk. 
N.B. met afschrift van het rapport van Volmachten in het minderaantal, d.d. 
22 februari 1775. 

01a 1820, 22 juni Brief van de Gouverneur, over de opneming van de uiterste grenzen van de 
grietenijen Tytsjerksteradiel en Dantumadeel. 
N.B. met brief van de landmeter delimitateur, d.d. 28 juni 1820. 

 1820, 14 augustus Brief van de Gouverneur van Fryslân, over een verschil van de 
grensopneming tussen Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel, en wel 
bepaald het water de Moark betreffende. 

03 1820, 12 oktober – 
1823 

Proces verbaal met schetstekeningen van de grietenij Tytsjerksteradiel, 
houdende grensbepaling. 

04 1821, 13 maart Brief van de Gouverneur, over een te houden vergadering over de 
grensscheiding van de grietenij Dantumadeel en die van Ferwerderadeel, 
Westdongeradeel, Kollumerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. 

05 1821, 10 april Brief van de Gouverneur met staat van de nieuwe verdeling en districten 
van ontvang in de grietenij. 

06 1821, 17 april Brief als boven tot bijeen roeping van de Grietenijraden van Dantumadeel 
en Tytsjerksteradiel, over voorgestelde verandering in de grensafscheiding. 
N.B. met bijbehorende stukken. 

07 1821, 24 september Besluit als boven, inhoudende goedkeuring van de processen verbaal van 
grensneming en grensbepaling tussen de districten van ontvang. 
N.B. met brief van 24 september 1821. 

08 1822, 9 april Brief als boven, over de opmeting voor kadaster, dienst 1822, van de 
grietenijen Ferwerderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland en 
Achtkarspelen en die van de daar aangrenzende grietenijen. Met 
kennisgeving dat met de werkzaamheden van de afbakening van gezegde 
grietenijen is gevolmachtigd de landmeter A. van Giesen. 

09 1822, 12 april Brief van de landmeter A. VAN GIESEN, over de werkzaamheden van de 
afbakening van de grietenij.  

10 1822, 19 oktober Besluit van de Gouverneur, inhoudende voor goed aan te zien de 
voorgestelde verandering in de grensscheiding tussen de grietenij 
Dantumadeel en Tytsjerksteradiel. 
N.B. met brief d.d. 19 oktober 1822. 

11 1822, 23 november Brief van de Gouverneur, over de veranderingen in de grensscheiding 
tussen de grietenijen Dantumadeel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. 

12 1823, 11 februari Brief van de Gouverneur, over de voorgestelde veranderingen in de 
grensscheiding tussen de grietenijen Dantumadeel en Achtkarspelen en 
Dantumadeel en Tytsjerksteradiel. 

13 1823, 12 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, over grensscheiding tussen 
Dantumadeel en Tytsjerksteradiel. 

14 1823, 17 juli Brief van de Gouverneur, opmeting van het kadaster, dienst 1823. 
15 1823, 8 oktober Brief als boven, over perceelsgewijze opmeting voor de dienst 1823, 

kadaster. 
16 1823, 5 november Besluit van de Gouverneur, inhoudende goedkeuring van de processen 

verbaal van grensbepaling van de grietenijen Dantumadeel en 
Tytsjerksteradiel. 
N.B. met begeleidende brief. 

17 1825, 2 augustus Brief van de landmeter, over het opnemen van de grenzen tussen de al 



opgemeten districten van ontvang Koten en Buitenpost enz. 

18 1825, 9 november Besluit van de Gouverneur, goedkeuring van de processen verbaal van de 
grensopneming van de districten van ontvang Berlikum, beetgum enz. 

19 1846, 5 december – 
1847, november 

Stukken over een verandering van grensscheiding tussen Burgum en 
Eastermar. 

20 1873, januari Brieven van de gemeente besturen Leeuwarderadeel, Dantumadeel, 
Achtkarspelen, Ferwerderadeel, Smallingerland en Idaarderadeel, over de 
grensscheiding. 

21 1874, 12 februari Brief van B&W van Smallingerland, over vernieuwing of toevoeging van 
grenspalen en een inspectietocht langs de grenzen van de gemeente enz. 

22 1874, 26 augustus 
en 2 september 

2 Brieven van B&W van Smallingerland over een inspectietocht van de 
grenzen van de gemeente enz. 

23 1876, maart en april Stukken over de grensregeling tussen Tytsjerksteradiel en Smallingerland. 
24 1879, 17 januari Aanvullend proces verbaal van grensscheiding van de burgerlijke 

gemeente Smallingerland – Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. 
N.B. ongetekende kopie. 

 
 

8e afdeling, leggers van onderhoudsplicht van vaarten en wegen enz. 
01 1839, 18 november Stukken over afwijzing van bezwaren over de leggers van 

onderhoudplichtigen van het Alddeel en de Moark. 
02 1840, 8 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over de inzending van de herziene of 

nieuwe temaken leggers van de vanouds onderhoudsplichtigen van de 
rijwegen, voetpaden en bruggen enz. 

03 1840 – 1842 Stukken over de legger van onderhoudplichtigen van het vaarwater de Lits. 
04 1842, 22 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over de opmaking van leggers van 

onderhoudplichtigen van de rijwegen en voetpaden. 
05 1843 – 1844 Stukken over de onderhoudplichtigen van de Dokkumer Ie. 
06 1843, november en 

21 december 
2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, inhoudende opmerkingen op de 
ingezonden leggers van de onderhoudsplichtige voorwerpen. 

07 1844, 21 maart – 11 
april 

Stukken over de leggers van onderhoudplichtigen van de Moark en van het 
Alddeel. 
N.B. hierbij: uittreksel uit de legger van onderhoudplichtigen van de 
                    Moark. 
                    Legger van de percelen bezwaard met het onderhoud van 
                    de Oudkerksterbrug over de Moark. 
                    Idem van de zogenaamde Grotebrug over de Moark. 
                    Idem van de Murkswegbrug. 

08 1844, 10 oktober Brief van Grietman en Wethouders van Leeuwarderadeel, inhoudende 
verzoek tot het aanvullen van de staat van de kadastrale percelen van de 
gemeente Hurdegaryp, nodig tot het opmaken van het kohier van omslag 
over de kosten van het herstellen van de valbrug in de buren te Huizum. 
N.B. met concept staat. 

09 1844 – 1852, februari 
– maart 

Leggers van onderhoudplichtigen tot de Dokkumer Ie. 
N.B. met brief enz. 

10 1846, 14 november Legger van onderhoudplichtigen van de brug over de Kûkhernster Feart. 
N.B. met brieven. 

11 1852, 15 januari en 5 
februari 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over goedkeuring van de leggers 
van onderhoudsplichtige percelen van 3 pijpjes in waterlozingen te Wytfean 
onder Eastermar. 

12 1852, 6 en 27 
december 

2 Besluiten als boven, over goedkeuring van de gewijzigde leggers van de 
onderhoudplichtigen van de Dokkumer Ie, voor zoveel de gemeenten 
Westdongeradeel en Tytsjerksteradiel betreft. 

13 1853, 26 maart Verzoekschrift van S.A. Zijlstra en J.J. BENEDICTUS onder Eastermar, 
inhoudende hun bezwaren tegen de opgemaakte legger van de 
waterlozingen aan de Boskwei en Joerelaan te Eastermar. 



14 1853, 7 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de nieuw 
te maken leggers van 2 pompen en waterlozingen in de vuilnisweg te 
Wytfean, onder het beheer van Eastermar. 

15 1853, 22 augustus – 
25 oktober 

Stukken over de legger van onderhoudplichtigen van het Bildtweg onder 
Eastermar, waarbij besluit van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 1853, 
inhoudende goedkeuring. 

16 1853, 11 november Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van 2 leggers 
van onderhoudsplichtige percelen van waterlozingen onder Burgum.  

17 1854, 25 september 
 

Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de legger 
van een waterlozing door Bergumerheide (Noardburgum), strekkende van 
de nieuwe straatweg van het Hústerheide naar de Groninger Leeuwarder 
straatweg enz.  

18 1855, 2 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij goedkeuring wordt onthouden 
van het raadsbesluit van 16 juni 1855 nr. 3, over de legger van 
onderhoudplichtigen van de Offemear. 
N.B. hierbij de nieuwe legger met daartegen ingekomen bezwaarschriften. 

19 1856, 17 maart – 1 
juni 

Stukken over verbetering van vaarwaters en het opmaken van leggers van 
onderhoudsplicht van de Krûme Ie, het Langer Mear, het Ouddiep, het 
Garypsterrak en de Fonejacht. 

20 1857, 4 en 18 
augustus 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de opmaking van de legger van 
onderhoudsplicht van het vaarwater de Moark en het Langdeel. 

21 1857, 11 augustus – 
18 december 

3 Besluiten als boven, over de verbetering van vaarwaters en het opmaken 
van leggers van onderhoudsplicht van de Ryptsjerkster Feart, de Nieuwe- 
of Riedlandsvaart, het Nijdjip enz. 

22 1857, 8 september Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de legger 
van onderhoudplichtigen van de Earnewarre. 

23 1858 2 juli Besluit als boven, inhoudende goedkeuring van de legger van 
onderhoudplichtigen van het Nijdjip. 

24 1859, 9 februari Afschrift legger van onderhoudplichtigen van het Langdeel. 
25 1860, november en 

1861, 19 januari 
Stukken over een uitbaggering van de Walstervaart en het opmaken van 
een legger van onderhoudplichtigen. 

26 1861, 4 februari – 
1865 21 februari 

3 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over het inzenden van afschriften 
van herziene leggers. 

27 1861, 26 augustus Besluit als boven, inhoudende goedkeuring van herziene legger van de 
Burgumerfeanster Feart. 

29 1861, november – 
1862, maart 

Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de leggers 
van onderhoudplichtigen, van nr. 1 een pomp liggende in een waterlozing 
in de Boskwei onder Eastermar, nr. 2 een pomp in de Joerelaan, nr. 3 de 
brug te Kûkherne over de Kûkhernster Feart. 
N.B. met bijbehorende stukken.  

30 1861 december – 
1862, 2 juni 

Stukken over de 3 herziene legger van de Murkswegbrug en van een 
gedeelte van de Kanterlandsdijk. 

31 1862, 8 september Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de 
herziene legger van de Bartefeart onder Sumar. 

32 1863, 5 mei en 8 juni 2 Besluiten als boven, goedkeuring van de leggers van een gedeelte van 
de Kanterlandsdijk en van de Moarkwegsbrug te Gytsjerk. 

33 1863, 19 januari, 
1864, 4 april 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de herziene leggers in de 
gemeente. 

34 1864, 8 augustus Besluit als boven, goedkeuring van de legger van het onderhoud van de 
pomp in de waterlozing gelegen tussen de percelen gemeente Eastermar, 
sectie B nr. 54 en 83. 

35 1864, 5 december Besluit als boven, definitieve goedkeuring van de leggers van een gedeelte 
van de Kanterlandsdijk en van de Murkswegbrug onder Gytsjerk. 

36 1865, 6 november Besluit als boven, goedkeuring van de legger van onderhoudsplichtige 
percelen van de vaart de kerkweg. 

37 1865, augustus, 
1866, 2 juli 

Stukken en verzoekschrift van N. IJPEIJ e.a. te Ryptsjerk, inhoudende 
bezwaren tegen de nieuwe opgemaakte legger van onderhoudsplicht van 



de Ryptsjerkster Feart. 

39 1867, 12 december Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de leggers 
van de Ryptsjerkster Feart. 

41 1877 Vervallen leggers van onderhoudsplicht van wegen. 
42 1843 – 1864 Leggers van onderhoudsplicht van pompen, wegen en vaarten. 
43 1860 Stukken horende bij de herziene leggers. 

 
 

9e afdeling, verveningen. 
Bewerkt in 1895 door De Vries. 
02 1813, 12 oktober Schrijven van de onder prefect, dat de administratie van de turfgraverijen in 

2 klassen is verdeeld. 
03 1819, 12 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, voorschrijvende een nauwkeurige staat 

en tekening van de plaatshebbende verveningen op te maken. 
N.B. de staat hierbij. 

04 1823, 8 maart Brief van de Gouverneur om Jonkheer E. DE LA COOTE lid van de Raad 
van State in te lichten over de bezwaren van de inwoners tegen de 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 2 september 1822, nr. 86. 

05 1823, 21 maart Idem toezendende voorschriften waarop voorlopig de vervening mag 
worden voortgezet. 

06 1823, 4 september Afschriftoproeping door de Burgemeester van Dantumadeel, van de 
eigenaars van landen gelegen naast veenderijen. 

07 1823, 30 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten met reglement op de invordering van 
armgelden wegens het verveningen. 

07a 1823 Conceptverzoek om octrooi tot voortzetting van vervening met staat van de 
uitgestrektheid van de veenderijen. 

08 1824, 27 januari Brief van de Gouverneur tot inzending van verzoeken tot voortzetting van 
verveningen. 

09 1825 Journaal van ontvang van het turf- of slikgelden in het derde district van 
Tytsjerksteradiel. 

10 1825, 9 november Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij die van 12 februari, bevattende 
voorschriften over het aanleggen van registers van ontvang en uitgaaf en 
opmaking van de rekening wegens de verveningen. 

11 1826, 1 februari Idem, opgave vragende, welke beloningen behorende worden toegekend 
voor werkzaamheden in de veenderijen. 

12 1827, 6 september Idem, toezenden van een modelrekening van het slikgelden. 
13 1827, 27 september Grietenijontvanger inlichtingen vragende in verband van de modelrekening. 
14 1827, 17 november 

 
Besluit van de Gouverneur over het houden van een journaal voor de 
veenfondsen. 

15 1828, 24, mei Brief van de Gouverneur over de turfgraverij bij de Hardegarijpster Pijp.  
16 
 

1828, 12 juni 
 

Idem, om toe te zien, dat geen veengravingen plaats hebben binnen de 
verboden afstand van wegen, dijken, wateren, enz. 

17 
 

1829, 6 januari 
 

Idem, om de verzoeken om octrooi tot vervening met de nodige adviezen 
voor 1 maart 1829 in te zenden. 

18 1829, 24 juni Idem, over veengravingen aan de weg bij het Schuilenburger verlaat. 
19 1831, 10 maart Idem, verzoekende advies op een verzoekschrift om ontheffing van 

slikgelden. 
20 
 

1833, 25 januari 
 

Idem, houdende aanmerking op de verveningrekeningen over 1827, 1828 
en 1829. 

21 1834, 28 juni Idem, over de heffing van slik- en armgelden in verband met de invoering 
van rijksaccijns op turf. 

22 
 

1834, 28 augustus 
 

Besluit van Gedeputeerde Staten, over het verminderen van de 
administratiekosten van de verveningen. 

23 1835, 22 januari Idem, om de bijzondere meters te ontslaan, gebruik te maken van de door 
de rijksmeters gedane op metingen, voortaan aanslagbiljetten uit te reiken 
en de beloning van de ontvangers opnieuw te regelen. 

24 1840, 13 februari Idem, dat de armgelden voor het vervolg voor 31 december en 30 april 



moeten worden betaald. 
24a 1842, 1 september Idem, om de slikgelden wegens in 1841 geveende turf in te vorderen. 

25 1843, 23 februari Schrijven van de ontvanger over ten onrechte door hem geheven belasting 
van afgraving van hoogveen.  

28 1850, 15 april Idem, houdende beschikking op een verzoek van P.J. BOSMA c.s. 
verveners in Tytsjerksteradiel om vrijstelling van de bij het nieuwe 
reglement voorgeschreven bepaling van hun veenderijen. 

29 1851, 23 april Brief van de rijksontvanger te Gytsjerk over het vermogen om te betalen 
van de borgen van de verveners. 

30 1851, 21 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, op een verzoek van J.J. RIEDSTRA c.s. 
om het slikgeld te bepalen op f 0,20 per 100 vierkante ellen gespreide slik.  

31 1851, 25 augustus Idem, om hen te mededelingen de bezwaren, welke bestaan tegen de 
bepalingen van het bijgevoegd reglement op de verveningen. 

32 1852, 17 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, dat geen armgelden meer mogen 
geheven. 

33 1852 Stukken over de aanwijzing van rayons of kringen van vervening. 
34 1852  Stukken over de opmaking van een kohier van de slikgelden, waarbij een 

schrijven van de gemeenteontvanger, over de registers welke bij hun 
berustend zijn. 

35 1852 Stukken over de verdeling van de rente van het armgelden. 

36 1853, 3 oktober Brief van de ontvanger om inlichtingen over het nieuwe reglement op de 
vervening. 

37 1853, 6 december Besluit van Gedeputeerde Staten, het vaststellen van de beloning van de 
ontvanger, secretaris en de meter van de verveningen. 

38 1854, 7 februari Idem, om op te geven het aantal ellen in 1853 verveend. 
39 1854, 10 april Idem, houdende afwijzing van het verzoek van A. VELTMAN om hem van 

de invordering van de slikgelden te ontslaan. 
40 1854, 16 april Brief van GOLDLACH, meter en taxateur van de turf, inlichtingen vragende 

over de toepassing van het reglement op de verveningen. 
41 1854, 8 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij machtiging wordt verleend f 3200 

op het kasboek van 2 ½ % te beleggen. 
42 1855, 30 april Idem, toezenden van het voorlopig plan van de veenkringen in 

Tytsjerksteradiel. 
43 1855, 20 juni Brief van de ontvanger om inlichtingen over het bedrag van zijn beloning. 
44 1855, 16 juli Besluit van Gedeputeerde Staten dat is besloten dat in Tytsjerksteradiel in 

één veenkring, in zijn geheel niet zal worden bedijkt of ingepolderd. 
45 1857, 24 maart Idem, dat de verzoeken om vergunning tot vervening door tussenkomst van 

de gemeentebesturen aan de koning moeten worden verzonden. 
46 1857 2 Besluiten als boven, houdende machtiging om f 14000 uit het 

slikgeldfonds te lenen voor verbetering van kanalen. 
47 1862, 24 juni Schrijven van de gemeenteontvanger over zijn declaraties voor reiskosten. 
48 1863, 12 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, om inlichtingen of weer invoering van 

armgelden nodig is. 
49 1864, 23 mei Idem, over het vaststellen van een tarief op de kosten van het hermeten 

van de gespreide veenspecie. 
50 1864/1865 Stukken over belasting op steekturf. 
52 1868, 7 mei Idem, over een verzoek van S. POSTHUMUS te Gytsjerk om de slikgelden 

dienstbaar te maken voor bepoldering. 
53 1870, april Brieven van de B&W van Dantumadeel en Achtkarspelen, dat hun 

gemeente sommen uit het fonds van de verveningen hebben geleend. 
54 1870, 22 november Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij de door de Staten vastgestelde 

bepalingen tot regeling van de bestemming van de al opgebrachte 
slikgeldfondsen. 

55 1874, 13 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, toezendende een door de Minister van 
Financiën verleende vergunning aan H.J. LEEGSMA en P.S. TINGA te 
Jistrum om veen uit het Burgumer Mar te halen. 

56 1875 – 1882 Idem, goedkeurende de bijwerking van de registers van de kadastrale 



percelen waarin vervening heeft plaatsgevonden. 
57 1876, 7 april Idem, waarbij aan Harmen Jans SLOTEGRAAF te Burgum wordt 

toegestaan uit de Wide Ie veen te baggeren. 
58 1876 Aanwijzende beschikking op een verzoek van P.H. CATS te Rottevalle om 

vergunning voor vervening bij de Leien. 
59 1880, 25 november Schrijven van Gedeputeerde Staten, met een staat van belegde gelden. 
60 1881 – 1882 Stukken over de verhoging van het slikgeld tot f 1, - per 100 vierkante 

meter gespreide veenspecie. 
61 1881, 3 november Besluit van Gedeputeerde Staten, houdende aanmerkingen op de bij het 

kohier van 1881 gevoegde stukken. 
62 1884, 18 oktober Brief van de Commissaris van de Koning, bevattende aanmerkingen als 

voren over 1884. 
63 1889, 12 december Brief van Gedeputeerde Staten of in de gemeente ook verveningen plaats 

hebben zonder Koninklijke goedkeuring. 
64 1890, 17 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, dat verveningen alleen mogen plaats 

hebben binnen veenkringen, dat bij verveningen voor steekturf ook turfgeld 
is verschuldigd, dat bij verzoeken om vergunning voor vervening officieel 
uittreksel uit kadastrale legger en plan moet worden overgelegd, dat geen 
consent voor vervening mag worden afgegeven voor percelen waarvan niet 
bekend is dat Koninklijke vergunning bestaat. 

66 1843, 1879, 1881 – 
1883, 1888 - 

Besluiten van Gedeputeerde Staten, om het aanwezige geld te beleggen. 

68 1853 –  Idem, houdende benoeming van turfmeters. 
69 1853 –  Idem, waarbij machtiging wordt verleend de renten van de armgelden op de 

begroting aan te brengen. 
N.B. zie nr. 35. 

70 1851 –  Idem, goedkeurende de kohieren van verschuldigde slikgelden. 
71 1893, 26 januari Idem, afwijzende het verzoek van E.G. Westra te Hurdegaryp, om 

vrijgesteld te worden van de betaling van slikgeld. 
72 1893 Stukken over de intrekking van de veenkring onder Garyp. Earnewâld en 

Oudega (Aldegea). 
73 1893, 20 april Besluit van Gedeputeerde Staten, om jaarlijks voor 1 maart opgaaf te doen 

van belegde slikgelden in het afgelopen jaar. 
74 1893 Stukken om aan de voor 1870 opgebrachte slikgelden een nadere 

bestemming te geven. 
75 1893 Vergunning aan J.G. Bouwer te Gorredijk voor de bepoldering van gronden 

onder Idaarderadeel in Tytsjerksteradiel. 
76 1894, 29 oktober Burgemeester en Wethouders van Opsterland, inzendende rapport over het 

gebruik van de armengelden uit het fonds van de verveningen en een 
besluit van de raad van die gemeente om de gelden op een betere wijze te 
benutten. 

77 1895, 21 november Besluit van Gedeputeerde Staten, dat op het verzoek van de meter om een 
bijslag op zijn beloning over 1895 te zijner tijd zal worden gelet. 

78 1896 Stukken over de samenstelling om opmaking van nieuwe registers in 
verband met het nieuw vastgesteld reglement. 
N.B. prov. nr. 22 van 1896 

  Nrs. 71 t/m 78 – Rubriekenstelsel 1893 t/m 1896 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10e afdeling, torens. 
01 1842, 10 december Brief van SCHELTSSMA. Over de slechte toestand en het beheer van het 

uurwerk in de dorpstoren te Oentsjerk. 
02 1845 – 1847 Stukken over buitengewone reparaties aan de dorpstoren te Eastermar. 
03 1848, april en mei Stukken over buitengewone omslag tot bestrijding van de kosten van 

reparaties aan de toren van de dorpskerk te Eastermar. 
04 1863, 15 januari en 9 

februari 
2 Brieven van kerkvoogden van Burgum, over de verzekering tegen 
brandschade van de kerk en toren. 

05 1865, augustus en 
september 

Inschrijvingbriefjes met bestek van de aanbesteding van een vernieuwing in 
het vierkant van de toren te Garyp. 

05a 1868, 16 oktober Verklaring van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Eastermar, 
over de overneming in eigendom en onderhoud van de dorpstoren van de 
gemeente. 
N.B. met daartoe strekkend verzoekschrift, d.d. 21 september 1868. 

06 1874, 21 oktober, 
1875, 5 januari 

2 Brieven van de gemeente architect over het herstellen van de kerktoren 
te Jistrum. 

07 1874, 30 december Verzoekschrift van de commissie uit de manslidmaten van de Hervormde 
Gemeente te Hurdegaryp, om een bijdrage uit de dorpskas te verstrekken 
voor herstellen van de torenklok. 

 
 
 

11e afdeling, begraafplaatsen. 
01 1869. zonder datum Ontwerp van een lijkenhuisje. 

N.B. tekening. 
02 1869, juni 

 
1871, juli 
 
 
 
1871, september – 
oktober 
 

Stukken over de begraafplaatsen in de gemeente, waarbij ook in die van 
Westdongeradeel. 
Stukken over een verzoekschrift aan Z.M. de Koning, om vrijstelling van de 
verplichting om een algemene begraafplaats te hebben, als gevolg van art. 
13 lid van de Wet van 10 april 1869 (Stbl. Nr. 65). 
N.B. zie afdeling 2 onder 735. 
Stukken over de vergadering, van de Burgermeesters van de 
plattelandsgemeenten in Fryslân, ter bespreking van de toepassing van de 
Wet van 10 april 1869 (Stbl. Nr. 65) op de begraafplaatsen. 
N.B. zie afdeling 2 nr. 742. 

03 1972, 8 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, met Koninklijk besluiten van 21 april jl. 
waarbij ontheffing wordt verleend tot 1 november 1872 van de verplichting 
tot aanleg van een algemene begraafplaats. 

04 1872, oktober – 
december 

Stukken over de aanleg van een algemene begraafplaats te 
Bergumerheide (Noardburgum). 

05 1873, 24 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over de begraafplaats te Wyns. 
06 1873, 1 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, over de afsluiting van de bijzondere 

begraafplaatsen in de gemeente. 
07 1873, 28 juni Aanbesteed, stukken over het bouwen van een lijkenhuisje op de 

gemeentebegraafplaats te Bergumerheide (Noardburgum). 
N.B.1 met brief van de secretaris van Middelburg d.d. 2 september 1873, 
inhoudende inlichtingen over een lijkenhuis. 
N.B.2 met 2 bijlagen. 

08 1875, augustus – 
oktober 

Ingekomen mededelingen van kerkvoogden van de verschillende 
gemeenten over de aanstelling van vaste doodgravers op de 
begraafplaatsen. 

09 1875 – 1877 Stukken over de inrichting van algemene en bijzondere begraafplaatsen 
van lokaal voor tijdelijke bewaring van overledenen aan besmettelijke 
ziekten. 

 
 



12e afdeling, kerkelijke zaken. 
001 1795, maart Staten houdende opgaven van de onroerend goed, goederen en inkomsten 

en uitgaven van de kerken, diaconieën en armvoogden in de verschillende 
dorpen in de gemeente. 

002 
 

1795, 23 maart 
Zie ingekomen 
stukken 

Brief van de voorlopige vertegenwoordigers, ten geleide van een besluit op 
het verzoekschrift van kerkvoogden van Earnewâld voor het krijgen van 
100 zilveren dukaten en 36 gl. Voor een glas met een wapen en inscriptie 
van Hoogedele Mogendheden, voor de nieuw gebouwde kerk. 
N.B. zie ingekomen stukken 1795 nr. 35. 

003 
 

1795, 18 april 
Zie ingekomen 
stukken 

Besluit als boven, inhoudende weer aanstelling van Franciscus 
Hellendoorn Kramer. Als leraar van Suwâld en Tytsjerk, in plaats van de in 
dienst zijnde leraar P. van Gorcum. 
N.B. zie ingekomen stukken 1795 nr. 50. 

004 
 

1795, 8 augustus 
Zie ingekomen 
stukken 

Brief van de commissarissen, over het opnemen van de staat van de  
corpora (ontvangsten en lasten) in het district. 
N.B. zie ingekomen stukken 1795 nr. 113. 

005 
 

1795, 29 oktober 
Zie ingekomen 
stukken 

Brief van de commissie, waarnemende de zaken van het college, ten 
geleide van een uittreksel besluit inhoudende goedkeuring van de 
stemming van een predikant te Oentsjerk, Gytsjerk en Wyns. 
N.B. zie ingekomen stukken 1795 nr. 154. 

007b 1805, 21 maart Commissies van de stemming van een kerkvoogd te Garyp. 

008 1808, zonder datum Register van onroerend goed enz. van de verschillende kerken. 
009 1808, mei Specifieke opgave van al het geen uit dorps- of andere politieke plaatselijke 

kassen- en plaatselijke, geestelijke kantoren of kerkelijke goederen- voor 
de predikanten wordt betaald enz. 

010 1808, mei  Opgaven als boven, over kerkelijke bedienden en schoolmeesters. 
011 1809, juni Opgave over de kerken van de hervormden, over dezelfde goederen, 

fondsen en inkomsten enz. 
012 1809, juni Opgaven van goederen en fondsen, van de kerken, armvoogden, 

diaconieën. 
013 1810, 15 november Opgaven van kerkvoogden, over de kerkgebouwen, woning van de leraar, 

kerkelijke onroerend goed, kerkelijke renten, uitgaven, schulden enz. 
014 1812, 1 april Opgaven van onroerend goed van de kerken, diaconieën, armvoogden, 

wees- en gasthuizen enz., over de openbare verhuizing, naar aanleiding 
van brief van de Prefect. 

015  Staat van de betaling van lonen over 1811, 1812 en 1813 aan de 
predikanten van de Hervormde Gemeente te Oentsjerk, Gytsjerk en Wyns. 

016 1813, 27 december Brief van de Commissaris in het arrondissement Leeuwarden, over het 
luiden van de klokken voor de aanvang van de openbare eredienst. 

017 1814, 13 juni Personele omslag tot gedeeltelijke betaling van het achterstallige salaris 
van de predikant van Oentsjerk, Gytsjerk en Wyns. 
N.B. met staten van intekening, en verzoeken van Ds. B.H. HABBEMA. 

018 1815, oktober Stukken over de betaling van achterstallige lonen aan de predikanten over 
1811, 1812 en 1813. 

019 1817, september en 
oktober 

Stukken over de kosten van reparaties en opbouw van de pastorie te 
Aldtsjerk. 
N.B. 2 brieven en 1 proces verbaal. 

020 1818, 13 februari  Brief van de Gouverneur tot inzending van een staat, zo van de kerkenkas 
als van de pastorie en inkomsten van de Gereformeerde Gemeente te 
Burgum. 
N.B. met concept staat. 

021 1819, 12 september Brief van de kerkenraad te Burgum, over het ontwerpen van een 
berekening tot het vinden van het nog resterende op het achterstallig 
salaris van de predikant. 

022 1820, 11 september Brief van de Gouverneur van Fryslân, om mededeling over de afbetaling 
van het achterstallig salaris van de predikant van Oentsjerk en Readtsjerk. 
N.B. met 2 daarover ingekomen brieven. 



023 12 december Reglement op de administratie van de kerkelijke fondsen en de kosten van 
de eredienst bij de Hervormde Gemeenten in Fryslân. 

024 1812 en vervolgens 
als: 

3 Processen verbaal van de stemming van kerkvoogden te Oentsjerk. 
Processen verbaal van de vergaderingen van kerkvoogden en 
floreenplichtigen, wegens stemming van kerkvoogden en andere zaken 
van: 1824, 1825, 1827, 1828, 1829, 1830, 1833, 1835, 1837, 1838, 1839, 
1841 – 1845, 1847 – 1869. 
N.B. Ryptsjerk 1852 op 7 – 3 – 1911. 

025 1825 – 1826 Ingekomen verbalen van het provinciaal college van toezicht over de 
kerkelijke administratie bij de hervormden in Fryslân. 
N.B. hierbij zijn vele dubbele. 

026 1826, juli Processen verbaal van de beraadslagingen over het ontworpen reglement 
op de uitkoop wegens weigering van het aanvaarden of verlaten van 
kerkelijke bedieningen enz. 

027 1828, 4 januari Brief van de Gouverneur, inhoudende kennisgeving van de goedkeuring op 
de beroeping van T. VAN BERKUM tot predikant te Garyp c.a. 

028 1831 Staat van kerkvoogden. 
Staat houdende opgave van ontvang en uitgaaf en begroting over 1831. 
Staat over de toestand van de kerken, pastorieën en kerkelijke 
administraties. 

029 1832, 29 mei Verbaal van het provinciaal college van toezicht op het verzoekschrift van 
kerkvoogden te Oentsjerk, tot heffing van een omslag over de floreen. 

030 1832, 24 december 
 

Brief als boven, over de ingezonden staten en inventarissen van de 
pastoriegoederen. 

031 1833, mei Verzoek van de kerkenraad van Ryptsjerk en Hurdegaryp, tot oproeping 
van floreenplichtige eigenaren tot verkiezing en beroeping van een 
predikant. 

032 1835, 27 februari Brief van H. NIEUWBUUR FERF, namens de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente te Earnewâld, over een scheiding van de 
pastoriegoederen van Earnewâld met die van Garyp en Sumar, en een 
afzonderlijke leraar te hebben. 

033 1835, 30 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging aan 
kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Eastermar, tot het te gelde 
maken van het oude klokhuis, met de 2 daarin zijnde defecte klokken, het 
daarvoor in de plaats aanschaffen van een nieuwe klok en het plaatsen van 
een zelfde in de kerktoren. 

034 1835, 31 december Brief van de Gouverneur, inhoudende kennisgeving van de goedkeuring op 
de roeping van Abraham BÜMING, tot predikant van Garyp, Sumar en 
Earnewâld. 

035 
 

1836, 19 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging aan 
kerkvoogden van Sumar, tot het aanvaarden van een door Gosse Hinnes 
KLOOSTERMAN vermaakt legaat ad. F 50, -. 

036 1836, 19 januari – 
1837, 3 juli 

Stukken over ongeoorloofde godsdienstoefeningen en bijeenkomsten van 
separatisten. 

037 1836, - Staat van kerkvoogden van 1836/1848, 1848/1854, 1852/1862, 1864/1874 
038 1836, 26 januari Verbaal van provinciaal college van toezicht, over het verzoekschrift van 

kerkvoogden te Oentsjerk om subsidie wegens het herstel aan het 
kerkgebouw en de pastorie. 

039 1836, 25 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging aan 
kerkvoogden te Burgum, tot aflossing van een rente van f 10,50 door de 
erven van de overleden B.S. HEMRICA aan de kerk verschuldigd. 

040 1836, 8 juni Verbaal van het provinciaal college van toezicht, over de afzetting van D.B. 
VAN DER MEULEN als kerkvoogd te Sumar en de afscheiding van de 
kerkvoogd R.T. VEENSTRA. 

041 1836, 28 december Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging aan 
kerkvoogden te Eastermar, tot verkoop van 2 percelen veenspecieland. 

042 1837 – 1842 Stukken over het bouwen van een nieuwe kerk en toren te Garyp, en 



heffing van omslag over de floreen. 

043 1837, april – 
november 

Stukken als boven. 

044 1838 Staat van begroting in ontvangst en uitgaaf van de Hervormde Gemeente 
Garyp, dienst 1838, 1840 – 1842. Idem van Oentsjerk 1840 en 1841. 

045 1838, 26 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging van de predikant 
en de kerkvoogden te Hurdegaryp, tot het verwisselen bij wandelkoop van 
een stuk bouwland enz. 

046 1838, 12 oktober Besluit van de Staatsraad Gouverneur, inhoudende afwijzing van het 
verzoek van doopsgezinden te Wytfean en Eastermar tot het afbreken. 

047 1838, 18 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging aan 
kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Earnewâld wordt verleend 
tot wandelkoop voor een betere woning voor de onderwijzer. 

048 1840, 26 maart Brief van de Staatsraad Gouverneur met afschrift van Zijne Majesteit 
besluit van 29 februari 1840, nr. 119 op een verzoek van J.L. FOCKENS 
c.s. inwoners van Oentsjerk, tot het inrichten van een christelijke 
afscheiding van de gemeente. 

049 1840, 28 april Proces verbaal van de vergadering van de gereformeerde floreenplichtige 
stemgerechtigde inwoners van de gecombineerde Hervormde Gemeenten 
van Garyp, Sumar en Earnewâld, over het verzoek van kerkvoogden van 
Earnewâld tot het maken van afzonderlijke gemeente met een eigen leraar. 
N.B. met verbaal van het college van toezicht van 10 april 1840. 

050 1841, juni Afschrift verzoekschrift van H.N. FERF, predikant te Burgum, om middelen 
te beramen tot salarisverhoging. 

051 1841, 8 september Verbaal van het provinciaal college van toezicht, over het verhuren van 
onroerende goederen, van de kerkvoogdij administratie van de Hervormde 
Gemeenten. 

052 1841, 29 november Verbaal van het provinciaal college, inhoudende vergunning verleend aan 
kerkvoogden te Gytsjerk tot verhuur van een Zathe en landen te Gytsjerk. 

053 1841, 9 december Besluit van Gedeputeerde Staten waarbij aan de kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente te Hurdegaryp, machtiging wordt verleend tot 
publieke verkoop van een huis en erf. 

054 1841, 8 juni Verbaal van het provinciaal college van toezicht over de kerkelijke 
administratie over het verzoek van de schoolonderwijzer van Garyp, 
Burgum en Suwâld om vergoeding van personeelsbelasting. 

055 1842, 7 juli Brief van de Staatsraad Gouverneur, inhoudende kennisgeving van de 
benoeming van U.W. THODEN VAN VELZEN, tot hulppredikant te 
Aldtsjerk en Readtsjerk. 

056 1842, 25 oktober Brief van de consulent van de vacerende gemeente van Eastermar en 
Jistrum, inhoudende mededeling van de stemming van een predikant voor 
de zesde maal op 16 november. 

057 1842, 27 december Brief van de Staatsraad Gouverneur, kennisgeving van de benoeming van 
de kandidaat H.J. SILVERGIETER HOOGSTAD tot hulppredikant van de 
predikant B.H. HABBEMA te Oentsjerk. 

058 
 

1842 – 1843 Stukken over het verzoek van de Hervormde Gemeente van Earnewâld, 
om van Garyp en Sumar afgescheiden en tot een afzonderlijke predikant 
standplaats gevormd te worden. 

059 1843, 3 mei Brief van de Staatsraad Gouverneur, inhoudende kennisgeving van de 
beroeping van J.H.G. DEURSSEN tot predikant te Eastermar. 

060 1843, oktober Stukken over de opheffing van de kerkelijke combinatie van Earnewâld met 
Garyp en Sumar. 

061 1843, 14 oktober Brief van de Staatsraad Gouverneur, inhoudende mededeling van de 
benoeming van G. HOLWERDA tot hulppredikant te Earnewâld. 

062 1843, 13 december Brief als boven, kennisgeving van de benoeming van B.R. VAN DER VEEN 
tot hulppredikant te Earnewâld. 

063 1844, 24 januari Brief als boven, mededeling van de benoeming voor een jaar, van U.W. 
THODEN VAN VELZEN tot hulppredikant te Aldtsjerk en Readtsjerk. 



064 1844, 31 oktober, 
1845, 12 januari 

2 Brieven als boven, over het tijdelijk gebruik van de toren van de kerk te 
Buitenpost, tot bewaring van doortrekkende gevangenen. 

065 1845, 12 maart Brief van de Staatsraad Gouverneur met afschrift van Zijne Majesteit 
besluit van 26 februari jl. waarbij het bestaan wordt vergund van een 
christelijke afgescheidene gemeente te Oentsjerk. 

066 1845, maart – 
augustus 

Stukken over de benoeming van U.W. THODEN VAN VELZEN, tot 
hulppredikant te Bergumerheide (Noardburgum). 

066a 1846, 28 mei – 1848, 
augustus 

Stukken over de afstand aan de inwoners van Burgum van een stuk 
heidegrond, tot het bouwen van een kerk en pastorie op de Bergumerheide 
(Noardburgum). 

067 1846,22 juni Brief van de Staatsraad Gouverneur om mee te delen hoever men nu met 
de bouw van de pastorie te Earnewâld is gevorderd. 

068 1846, 23 juli Brief als boven, kennisgeving van de goedkeuring van de beroeping van 
Tonko MODDERMAN. Az. tot predikant te Aldtsjerk en Readtsjerk. 

069 1847, 27 april Proces verbaal van het provinciaal college van toezicht, over het door de 
Hervormde Gemeente van Garyp en Sumar gedaan verzoek om 
handopening van de vervulling van de vacature veroorzaakt door het 
vertrek van de predikant SIJPKENS naar Spijk, 
N.B. met bijlage. 

070 1847, 27 september Brief van Dr. N. IJPEIJ, om eervol ontslag als kerkvoogd te Ryptsjerk. 
071 1849, 20 september 

– 1850. april 
Stukken over de vordering van R.A. Benthem SIJPKENS, predikant te 
Spijk, van zijn eis op de Hervormde Gemeenten van Garyp en Sumar en 
Earnewâld als gewezen predikant. 

072 1849, januari en 
februari 

Stukken over het herziend algemeen reglement voor het bestuur van de 
hervormde kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. 
N.B. met kopieën van opmerkingen en beschouwingen van de 
kerkbesturen in Tytsjerksteradiel daarop. 

073 1849, 25 juli Verzoek van kerkvoogden en floreenplichtigen van de Hervormde 
Gemeente van Garyp, Sumar en Earnewâld om pogingen in het werk te 
stellen tot minnelijke beëindiging van de tussen hun gemeente bestaande 
verwikkelingen. 

074 1849, 28 oktober Besluit van de Gouverneur, op het verzoek van Mr. J. VAN DER VEEN, 
over een door Grietman en Wethouders gedane oproeping van de 
hervormde floreenplichtigen van Earnewâld op 6 november te Garyp, tot 
het opnemen van een rekening enz. 
N.B. vervallen met daarbij behorende stukken. 

075 1850,  Stukken over de toelating van het bestaan van een christelijke 
afgescheidene gemeente te Burgum. 

076 1850, 20 februari Verbaal van het provinciaal college van toezicht, over het ontslag van de 
kerkvoogd K.T. HIJLKEMA en het ontslaan van de kerkvoogden J.J. 
STAPHORSIUS en A.R. VEGTEN. 

077 1850, maart Stukken over het door K.T. HIJLKEMA gedaan protest tegen de genomen 
besluiten, waarbij hij als kerkvoogd is ontslagen, - en tegen de benoeming 
van M.J. van der Veen tot kerkvoogd. 

078 1850, april – 26 
september 

Stukken over de schorsing van de onderwijzer K.T. HIJLKEMA in zijn 
bediening van kosten, voorlezer en voorganger te Earnewâld. 

079 1851, 22 maart Brief van de Commissaris van de Koning, inhoudende kennisgeving van 
het emiraat van B.H. HABBEMA, predikant te Oentsjerk c.a. met een 
jaarlijks pensioen ad. f 600, -. 

080 1851, 21 augustus Verbaal van het provinciaal college van toezicht, inhoudende afwijzende 
beschikking op het verzoek van de Burgemeester, tot machtiging om aan 
de kerkvoogden van Earnewâld ter hand te stellen een houten kistje, naast 
een papieren zak met papieren enz. 

081 1852, 13 februari Brief van de Commissaris van de Koning, kennisgeving van de 
goedkeuring op de beroeping van P. VAN KLEFFENS tot predikant te 
Oentsjerk, Gytsjerk en Wyns.  

082 1852, 29 maart, 14 Verzoeken van N. IJPEIJ en W. F. LIEZINGA, kerkvoogden van Ryptsjerk, 



juni om wegens het overlijden van hun medekerkvoogd H.A. POSTMA, de 
opneming van de rekening te vervroegen enz. 

083 1852, 30 maart Brief van de Commissaris van de Koning, goedkeuring van de beroeping 
van B.B. VAN DER VEEN tot predikant te Earnewâld. 

084 1852, 4 mei Besluit van de Minister van Justitie, belast met het bestuur van het 
departement voor zaken van de hervormde eredienst, over de afwijzing van 
het verzoek van de schoolonderwijzer K.T. HIJLKEMA te Earnewâld, in zijn 
bediening van kosten, voorlezer en voorganger geschorst, - worden nietig 
en onwaardig verklaard. 

085 1852, 19 en 21 
september 

2 Brieven van kerkvoogden van Earnewâld, over de procedure met K.T. 
HIJLKEMA. 

086 1852, 22 september Brief van de Commissaris van de Koning, begeleide van stukken over het 
ingevoerd algemeen reglement voor de Nederlandse Hervormde kerk. 

087 1852, 8 december, 
1853, 26 januari 

2 Verbalen van het provinciaal college van toezicht, over machtiging tot 
beëindigen bij transactie van de tussen de hervormde floreenplichtigen van 
Earnewâld en K.T. HIJLKEMA aanhangig de procedure. 

088 1852, 20 december Brief van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Earnewâld, 
kennisgeving dat zij het ambt van klokkenluider met 1 januari 1853 aan een 
andere zullen opdragen dan aan de onderwijzer. 

089 1853, 29 maart Verzoek van P.W. JONGBLOED, klacht tegen Anne J. INIA te Tytsjerk 
wegens belediging enz. over de door het zanggezelschap te Tytsjerk 
uitvoeren van enige zangstukken in de kerk, tegen entree van 5 cent p.p. 

090 1853, 14 oktober Brief van de Commissaris van de Koning, goedkeuring van de beroeping 
op J.L. SPECKMAN te Burgum, tot predikant te Lippenhuizen enz. 

091 1853, oktober – 
december 

Stukken over de nietigverklaring van de benoeming van Douwe IJkes 
BERGSMA tot kerkvoogd van Suwâld en over te gaan tot benoeming van 
een andere kerkvoogd in de plaats van W.P. KOOISTRA. 

092 1855, 19 december Verbaal van het provinciaal college van toezicht, goedkeuring tot 
onderhandse verhuur van een aan de Hervormde Gemeente Oentsjerk 
behorend boerenplaatsje. 

093 1856, 10 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, machtiging tot verkoop van effecten 
toebehorend aan de pastorie van Earnewâld. 

094 1856, 6 mei Verbaal van het provinciaal college van toezicht, machtiging aan de 
Hervormde Gemeente te Burgum, tot verhoging van het predikantensalaris. 

095 1856, 17 oktober – 
1858, 18 mei 

Stukken over de verkoop van een bank in de kerk te Hurdegaryp. 

096 1856, 25 oktober Brief van de Commissaris van de Koning, goedkeuring van de beroeping 
van H.I.E. VAN HOORN, tot predikant te Burgum. 

097 1857, 6 juli 2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over verhoging van het salaris van 
de predikant van Suwâld en Tytsjerk ad. f 100, - en van een tijdelijke 
toelage van de onderwijzer te Suwâld van f 50, - per jaar. 

098 1858, 23 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, goedkeuring op de kerkvoogden van 
Tytsjerk tot verpachting van kerkgrond. 

099 1858, 28 april Brief van de Commissaris van de Koning, inhoudende kennisgeving dat de 
heer W.O. ROGGE predikant te Aldtsjerk en Readtsjerk erkend is als 
gerechtigd tot het genot van het landssalaris enz. 

100 1858, 20 december Besluit van Gedeputeerde Staten, goedkeuring tot verhuur van de Zathe en 
landen te Hurdegaryp, het verkopen van afbraak en het aangaan van een 
geldlening. 

101 1859, 31 maart Stukken over de slechte toestand van de klok in de toren ter Burgum, 
waardoor deze bijna niet kan worden geluid. 

102 1860, 31 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, over goedkeuring tot aankoop vaneen 
veenspeciepoel en een klein gedeelte bouw- en weidegrond onder 
Eastermar, door de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente. 

103 1860, 31 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, goedkeuring op de koop door de 
gemeente van een stuk grond te Tytsjerk, van de kerkvoogdij, tegen een 
jaarlijkse grondpacht van f 3, -. 



104 1860, 6 november Brief van de Commissaris van de Koning om bij te dragen voor het 
weduwen fonds voor de predikanten. 

105 1860, 24 november Brief van de kerkenraad en kerkvoogden van Sumar, voorstellen tot het 
verschikken van sommige schooluren en om de catechisanten in de school 
te houden. 

106 1861, 3 januari Verbaal van het provinciaal college van toezicht, goedkeuring tot verhuur 
van een boerenplaats te Oentsjerk door de kerkvoogdij. 

107 1861, 7 mei en 5 
augustus 

Stukken over kerkverbouwing, geldlening en heffen van een kerkelijke 
omslag over de floreen, door de kerkvoogden van Aldtsjerk. 

108 1861 – 1862 Verzoeken van kerkvoogden over het houden van de vergaderingen tot 
opneming van de rekeningen. 

109 1862, 18 januari Brief van de Commissaris van de Koning, inhoudende kennisgeving van 
het emiraat van J.H.G. DEUSSEN, predikant te Eastermar. 

110 1862, 16 juni Brief van de Commissaris van de Koning, over het verzoek van A.M. VAN 
CAMPEN, wed. J.H.G. DEUSSEN, om predikantsweduwen pensioen. 

111 1862, 20 oktober Verbaal van het provinciaal college van toezicht, goedkeuring van de 
benoeming van J.J. VAN KEIMPEMA, tot kerkvoogd van Earnewâld. 

112 1863, 9 november Reglement op de kosten van het bestuur van de Nederlandse hervormde 
kerk voor de kerkvoogdij te Bergumerheide (Noardburgum). 

113 1863, 30 november Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende niet goedkeuring van de 
benoeming van H.S. VAN KEIMPEMA tot kerkvoogd van Earnewâld. 

114 1866, 15 augustus Verzoekschrift van Douwe Jans WADMAN e.a. te Burgum, verenigd tot 
commissie bouwen van de kerk, om jaarlijkse bijdrage voor onderhoud enz. 

115 1867, 4 maart Brief van de Commissaris van de Koning, kennisgeving van de vervulling 
van de openstaande predikantenplaats te Hantum c.a. door W.H.J. BAART 
DE LA FAILLE, predikant te Eastermar c.a. 

116 1867, 8 juli Brief van de Commissaris van de Koning, inhoudende kennisgeving van de 
predikantenplaats te Ryptsjerk door H.U. THODEN VAN VELZEN. 

116a 1877, mei Verzoekschrift van de kerkvoogden te Gytsjerk, om hun af te staan een 
perceeltje hooiland behorende tot de schooleigendommen van Oentsjerk. 
N.B. met verzoek. 

118 1885, 4 april Brief van T. VAN HETTINGA TROMP, over de vroegere benoeming van de 
onderwijzer JONGBLOED in 1838 en over het sluiten van het contract met 
de kerkvoogden van Tytsjerk in 1869. 
N.B. met enige daarover losse aantekeningen. 

 

13e afdeling, onderwijs.  
001 1796, 10 juni Stembijeenkomst van de verkiezing van Douwe Hendriks TIESEMA, als 

schoolmeester te Suwâld, en publicatie van het Uitvoerend Bewind van de 
Bataafse Republiek, over de schoolmeesters en kosters, van 16 november 
1799. 
N.B. gedrukt 1 vel. Zie ook ingekomen stukken 1799 nr. 142 

001a 1808, 29 oktober Register van antwoorden op de vragen van de Drost, voorgeschreven, over 
de schoolmeesters. Scholen en schoolmeesterslonen enz. 

002 1809, 1819, 1820, 
1826, 1827, 1830, 
1832, 1834 en 1836 

Processen verbaal van stemming van Volmachten en benoeming van 
schoolmeesters. 

002a 
 

1819 – 1838 Lijsten van sollicitanten naar de school te Suwâld, Gytsjerk, formulieren 
voor beroepsbrieven, oproepingen enz. 

003 1826, mei Stukken over de benoeming van Jan VAN KOOTEN als schoolonderwijzer 
te Ryptsjerk. 

004 1826, mei Stukken als boven van Claas LANTING te Oentsjerk. 
005 1826, 10 mei – juni Stukken over de benoeming van Anske KOOPMANS tot schoolonderwijzer 

te Wyns. 
006 1827, februari, maart Stukken over de benoeming van Harm GUIKEMA, als schoolonderwijzer te 

Suwâld en Petrus HIJLKEMA te Jistrum. 
007 1828, 1 mei Brief van de Gouverneur van Fryslân, inhoudende kennisgeving van Zijne 



Majesteit besluit waarbij aan het dorp Sumar voor de onderwijzer een 
jaarsalaris van f 75, - wordt verleend. 

008 1830, 7 oktober Stukken over de benoeming van Ritske Tjeerds VELSTRA, als 
schoolonderwijzer te Wyns. 

009 1831 – 1832 Staten van de sommen, welke uit de gemeentekas en kerkvoogdijbeurzen 
van de hervormden over 1829, 1830 en 1831 zijn besteed voor het 
onderwijs in de grietenij. 

010 1832, 6 augustus Besluit van de Gouverneur, waarbij de voordracht ter verbetering van het 
inkomen van de onderwijzer Jan VAN KOOTEN te Ryptsjerk wordt 
afgewezen. 

011 1832, 24 oktober Brief van de Staatsraad Gouverneur, over de aanvraag door de tijdelijke 
schoolonderwijzer te Burgum, Hendrik BOSMA, om uitbetaling van het 
rijkssalaris. 

012 1832, 18 december Stukken over de benoeming van Thomas Jitzes VAN DER BIJ, als 
schoolonderwijzer te Oentsjerk. 

013 1832, 29 december Stukken over de benoeming van Hendrik BOSMA, als schoolonderwijzer te 
Burgum. 

014 1833, 17 januari Stukken over de benoeming van Rein Taekes BEERDA, als 
schoolonderwijzer te Sumar. 

015 1834, 15 mei Stukken over de benoeming van Jan VAN KOTEN, als schoolonderwijzer 
te Eastermar. 

016 1834, 15 mei Stukken over de benoeming van Klaas DE JONG, als schoolonderwijzer te 
Wyns. 

017 1834, 17 december Stukken over de benoeming van Jan Jans DE VRIES, als 
schoolonderwijzer te Ryptsjerk. 

018 1835, 3 januari Stukken over de benoeming van Gjalt Sijbes HUIZINGA, als 
schoolonderwijzer te Wytfean nabij Eastermar. 

019 1835, 15 juni Besluit van de Staatsraad Gouverneur, over de verbetering van het 
schoolwezen en schoolbouw te Wytfean en het schoolonderwijs te 
Gytsjerk. 

020 1836, 17 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende goedkeuring van de 
verhoging van het pensioen van de voormalige schoolonderwijzer M.H. Y te 
Gytsjerk van f 100, - tot f 150, - jaarlijks. 

021 1836, 19 mei Brief van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Suwâld en 
Tytsjerk, inhoudende klachten tegen de schoolmeester Rein Taekes 
BEERDA en over de schorsing van zijn bediening als koster en voorzanger 
te Suwâld. 

022 1836, 30 mei Brief van de Staatsraad Gouverneur, over de onwettigheid van de 
stemming voor de vervulling van de school onderwijzerspost te Gytsjerk. 

023 1836, 23 juni Stukken over de benoeming van Jan Taekes JANSMA, als 
schoolonderwijzer te Gytsjerk. 

024 1837, september – 
november 

3 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over het gedrag enz. van de 
schoolonderwijzer Rein Taekes BEERDA te Suwâld. 

025 1838, 29 augustus, 
1839,17 januari 

Stukken over de schorsing van de schoolonderwijzer te Suwâld Rein 
Taekes BEERDA. 

026 1838, 8 december Brief van de schoolopziener, inhoudende verzoek om wegens schorsing 
van Rein Taekes BEERDA, als onderwijzer te Suwâld, aan Douwe Sp. 
TEIJEMA, en akte van tijdelijke aanstelling tot waarneming van school en 
kerkdienst uit te reiken. 

026a 1838, augustus – 
oktober 

Stukken over de vervulling van de vacante school ter Tytsjerk en 
benoeming van Pieter JONGBLOED, 16 november 1838. – en 5 processen 
verbaal van de stemming van Volmachten in de commissie tot benoeming 
van schoolmeesters in de vacante scholen te Tytsjerk, Suwâld, Gytsjerk, 
Ryptsjerk, Wytfean van 16 juni 1838 – 1842. 

027 1839, 18 september Stukken over de benoeming van J.B. SCHURER tot onderwijzer te Suwâld. 
028 1839, 18 november Stukken over de benoeming van I.D. WIJBENGA tot onderwijzer te 

Gytsjerk. 



029 1839, 7 december Brief van de Staatsraad Gouverneur, over waarneming van de vacante 
school te Suwâld. 

029a 1839,  Staat van de schoolonderwijzers in dezelfde lonen. 
030 1840, 17 januari Brief van de schoolopziener, over benoeming van een ondermeester te 

Eastermar. 
031 1840, 17 januari Brief als boven, over het verlenen van akte van aanstelling aan E.I. FABER 

als onderwijzer in de school van zijn vader te Aldtsjerk. 
032 1840, 2 juni Brief van de Gouverneur, over eigendom van scholen en 

onderwijzerwoningen voor de staat A. (statistiek). 
033 1840, 5 oktober Concept reglement voor de voorziening in kosten van het schoolwezen, in 

de grietenijen van Fryslân. 
034 1841, juni – juli Stukken over het verzoek van H. BOSMA te Burgum, over het gebruik van 

een kamer in zijn huis tot catechisatiekamer. 
035 1841, 23 augustus Brief van de Staatsraad Gouverneur, over voordracht tot het bouwen van 

een kerk en school op de Bergumerheide (Noardburgum). 
036 1842, 7 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging tot benoeming 

van J.L. FERWERDA tot schoolonderwijzer te Wytfean. 
037 1842, 18 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudende machtiging tot benoeming 

van H.J. VELTMAN tot schoolonderwijzer te Ryptsjerk.  
038 1842, 11 juli Brief van de schoolopziener, inhoudende klachten tegen het onderwijs te 

Garyp. 
039 1842, 17 augustus Brief van de schoolopziener, inhoudende klachten tegen H. IJ. BOSMA 

onderwijzer te Burgum. 
040 1842 – 1858 Staten van sommen welke uit de gemeentekas en kerkvoogdijbeurzen van 

de hervormden zijn besteed voor het lager onderwijs in de gemeente. 
041 1843, september Stukken over betere regeling van de schoolpenningen te Oentsjerk. 
042 1843, december – 

1844, 18 januari 
Verzoekschrift van inwoners te Rottevalle, tot aanstelling van een 
ondermeester. 
N.B. met brief van Grietman en Wethouders van Achtkarspelen. 

043 1844, 25 januari – 4 
april 

Stukken over het verzoek van de armbestuurders van Burgum, om een 
jaarlijkse subsidie tot salaris van de schoolonderwijzer enz. in het nieuw 
gestichte armhuis. 

044 1844, 21 april Brief van de schoolopziener, over klachten tegen het onderwijs te Garyp. 
045 1844, 30 april Brief als boven, verzoek tot aanstelling van een ondermeester in de school 

te Suwâld. 
046 1844, juni Stukken over benoeming van commissies van plaatselijk toezicht voor 

scholen in de grietenij. 
047 1844 – 1846 Stukken over premie van de onderwijzer van de school in het armhuis op 

de Bergumerheide (Noardburgum). 
048 1844, 19 november Besluit van Gedeputeerde Staten, over toelage aan de onderwijzer te 

Oentsjerk. 
049 1844, 25 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, machtiging tot benoeming van B.S. 

TEIJEMA tot schoolonderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum). 
050 1845, 9 december Besluit van Gedeputeerde Staten, over eervol ontslag aan Sjoerd Andries 

TEIJEMA onderwijzer te Garyp. 
N.B. met verzoekschrift. 

052 1846, maart, april Stukken over benoeming van een onderwijzer te Garyp. 
053 1846, 31 maart Verzoekschrift van J.J. FABER om eervol ontslag als onderwijzer te 

Aldtsjerk. 
054 1846, augustus Stukken over de vacante onderwijzersplaats te Bergumerheide 

(Noardburgum). 
055 1846, augustus – 

september 
Stukken over de benoeming van onderwijzers te Aldtsjerk en Wytfean. 

056 1847, januari Stukken van sollicitanten naar de school op de Bergumerheide 
(Noardburgum) 1848, december. 
N.B. stukken als boven. 

057 1847, 5 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over uitbetaling van een gedeelte van 



het rijksjaarsalaris aan de waarnemende onderwijzer te Wytfean. 

058 1847, 16 februari Brief van Gedeputeerde Staten, over benoeming van Romke VAN 
REENEN tot schoolonderwijzer in het armengesticht te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

059 1847, mei – augustus Stukken over de vacante onderwijzersplaatsen te Garyp en Sumar. 
060 1847, 6 september 

en 6 oktober 
2 Brieven van J. SNIJDER, over de aanvaarding van de betrekking van 
onderwijzer te Garyp. 

061 1847, 21 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over de uitbetaling van rijksjaarsalaris 
aan de nieuw benoemde onderwijzer J.A. KONING te Sumar. 

062 1848, februari en mei Stukken over het rijksjaarsalaris voor de onderwijzer in de school op de 
Bergumerheide (Noardburgum). 

063 1848, 24 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, inzake het geven van een akte van 
aanstelling aan Tjeerd HEIDSTRA als schoolonderwijzer te Hurdegaryp. 
N.B. met stukken van sollicitanten enz. 

064 1848, 14 september 
 

Brief van de schoolopziener, over de verwaarlozing van het 
schoolonderwijs te Wytfean door E.M. OOSTERHOFF. 

065 1849, 16 februari Brief van de Grietman en Wethouders van Achtkarspelen, over aanstelling 
van een ondermeester te Rottevalle in plaats van BOSMA. 

066 1849, maart Verzoekschrift van J.L. VEENSTRA en andere landbouwers te Hurdegaryp, 
inhoudende klachten tegen de onderwijzer wegens het vorderen van 
schoolgeld van de kinderen in het winterhalfjaar. 
N.B. met daarover stukken. 

067 1849, 17 maart Besluit van Gedeputeerde Staten. Machtiging tot benoeming van Jan 
KAMPEN, als onderwijzer in het armengesticht te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

068 1849, 7 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over jaarlonen of toelagen aan 
schoolonderwijzers, en bepaald van die te Bergumerheide (Noardburgum). 

069 1849, 4 september Besluit als boven, over uitbetaling van rijksjaarlonen aan de school te 
Bergumerheide (Noardburgum) voor P. HIJLKEMA. 

070 1850, 10 januari Verzoek van P.W. JONGBLOED, onderwijzer te Tytsjerk, om enige 
landkaarten voor zijn school. 

071 1850 – 1852 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over verleende rijkstoelage van Jacob 
KAMPEN onderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum). 

072 1850, juni Stukken over schorsing van de onderwijzer E.M. OOSTERHOFF te 
Wytfean, voor 6 weken. 

073 1851, 3 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, over het rijksreglement verbonden aan 
de openbare school te Wytfean. 

074 1851, 12 april Verbaal van het provinciaal college van toezicht, over de opheffing van de 
schorsing van K.T. HIJLKEMA, onderwijzer te Earnewâld. 

075 1851, juli Stukken over de benoeming van een onderwijzer te Sumar. 
076 1851, 25 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over de rijkstoelage voor onderwijzers. 
077 1852, januari Opgaven over de aanwezige openbare scholen in de gemeente. 
078 1852, 8 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over de jaarlonen van de 

schoolonderwijzers in de gemeente. 
079 1852, 12 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, over jaarsalaris voor de 

schoolonderwijzer W. VAN DEN BERG te Sumar. 
080 1852, 6 mei Besluit als boven, over de onderwijzerslonen. 
081 1852, 31 mei Brief van B&W van Achtkarspelen, over gemeenschappelijke rekening van 

het schoolwezen te Rottevalle. 
082 1852, 19 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, afwijzende beschikking op het verzoek 

van J. KAMPEN, onderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum), tot bouw 
van een nieuwe school. 
N.B. met kopie verzoek. 

083 1852, 10 september Verzoekschrift van de onderwijzer en anderen te Hurdegaryp, tot 
aanstelling van een onderwijzer. 
N.B. met 2 brieven. 



084 1852, 28 oktober Brief van de Burgemeester van Smallingerland, over rekeningen van de 
onderwijzer OOSTERHOFF te Wytfean; kosten van onderwijs voor 2 
kinderen van wed. T.H. LOONSTRA, ten laste van de armen administratie 
te Drachten. 

085 1852, 30 oktober Brief van de schoolopziener, over de waarneming van de school te 
Burgum, door de ondermeester IJbele BOSMA, wegens benoeming van 
H.S. SIJTSTRA. 

086 1853, 17 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over het door J. KAMPEN, onderwijzer 
te Bergumerheide (Noardburgum), aan Zijne Majesteit ingediend verzoek 
om een nieuw schoolgebouw en verbetering van zijn betrekking. 

087 1853, 7 maart Besluit als boven, inhoudende Koninklijk besluit van Zijne Majesteit 12 
februari ll. waarbij een toelage wordt verleend aan J. KAMPEN, 
schoolonderwijzer op de Bergumerheide (Noardburgum). 

088 1853, 25 mei Brief van de schoolopziener, over het onderwijs en de onderwijzer E.M. 
OOSTERHOFF te Wytfean en met verzoek tot aanschaffing van 
leermiddelen. 

089 1853, juni Stukken over klachten over de slechte staat van het onderwijs in de school 
van J. SNIJDER te Garyp. 

090 1853, juli Stukken over weigering van betaling door de armvoogden van 
Rinsumageest van de kosten van het onderwijs van de kinderen van R.J. 
HOLWERDA te Wyns, aan de schoolmeester te Rinsumageest. 

091 1853, 20 juli Stukken over het verzoek van J.H.V. BRAAK te Garyp, om huisonderwijs te 
mogen geven. 

092 1853, augustus Stukken over de vacerende betrekking van schoolonderwijzer te 
Eastermar, wegens het overlijden van J.R. VAN KOTEN. 

093 1853, september Stukken over het verzoek van J. KAMPEN, onderwijzer op de 
Bergumerheide (Noardburgum), om salarisverhoging. 

094 1853, 5 september Verzoekschrift van R. T. ATSMA en anderen te Eastermar, tot uitstel van 
benoeming van een onderwijzer in de plaats van de overleden J.R. VAN 
KOTEN. 

095 1853, november Stukken over benoeming van onderwijzers enz. tot boekhouders bij de 
armvoogdij administratie. 

096 1853, december en 
1854, juni 

Stukken over voortdurend toezicht houden op het schoolwezen in 
Earnewâld en Garyp en het gedrag van de onderwijzers. 

097 1854, Stukken over verleende subsidie van f 200, - voor het onderwijs in de 
armenschool op de Bergumerheide (Noardburgum). 

098 1854, januari – 
september 

Stukken over benoeming van onderwijzer te Eastermar, Beert Hobbes VAN 
DER LAAN. 

099 1854, 30 januari Stukken over het verzoek van J. KAMPEN onderwijzer te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

100 1854, februari Verzoekschrift van inwoners van Eastermar, tot benoeming van een 
ondermeester in de school. 

101 1854, februari Lijsten van sollicitanten naar vacante scholen, Eastermar en Suwâld. 
102 1854, maart – juli Stukken over het verzoek van D. MIDDEL, hulponderwijzer te Godlinze, dat 

aan het op de 25 februari jl. gehouden vergelijkende examen voor de 
vacature van schoolonderwijzer te Eastermar geen vervolg wordt gegeven. 

103 1854, 30 mei, 16 juni Verslag over de openbare school in het armhuis te Burgum over 1853. 

104 1854, 27 juni 2 Brieven van B&W van Achtkarspelen, inhoudende opgaven van betaalde 
kosten ten behoeve van de gemeenschappelijke school te Rottevalle. 

105 1854, juli Stukken over het verzoek van inwoners van Bergumerheide 
(Noardburgum), dat een nieuwe school en onderwijzerswoning mag 
worden gebouwd. 

106 1854, september Stukken over de benoeming van een ondermeester in de school te 
Oentsjerk. 

107 1854, september – 
november 

Stukken over het verleend eervol ontslag aan J. SCHURER Bz. als 
onderwijzer te Suwâld enz. 

108 1854, 6 november Verzoekschrift van inwoners van Eastermar, om een vast jaarsalaris aan de 



te benoemen ondermeester uit te betalen. 

109 1854, 18 november Brief van de schoolopziener, over de aanstelling van een ondermeester in 
de school te Hurdegaryp. 

110 1854, 22 november Verzoekschrift van Jan Drevis UITTERDIJK, kwekeling op zijn school een 
jaarlijkse toelage toe te kennen. 
N.B. met mededeling. 

111 1854, 30 november Verslag over de scholen in de gemeente. 
112 1855, januari – juli Stukken over de vacante scholen te Eastermar en Suwâld. 

113 1855, 9 februari Verzoekschrift van J. KAMPEN, onderwijzer te Bergumerheide 
(Noardburgum), om verbetering van zijn woning. 

114 1855, 7 maart Besluit van de Commissaris van de Koning, over de stemming van 
Volmachten voor de vervulling van de school te Suwâld. 

115 1855, 5 april Brief van de B&W van Achtkarspelen, over de gemeenschappelijke 
rekening van het schoolwezen te Rottevalle. 
N.B. ook 2 brieven als boven van 9 mei 1856 en 28 mei 1857, over 1855 
en 1856. 

116 1855, mei – juni Stukken over het door E.M. OOSTERHOFF aangevraagd ontslag als 
onderwijzer te Wytfean onder Eastermar. 

117 1855, 11 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, over verleende verhoging van rijkssalaris 
aan de onderwijzer te Wytfean. 

118 1855, juni – juli Stukken over het door Klaas Tjalles HIJLKEMA, verzocht ontslag als 
onderwijzer te Earnewâld. 

119 1855, augustus – 
november 

Stukken over het verzoek van Pieter W. JONGBLOED, onderwijzer te 
Tytsjerk, om verhoging van de toelage van f 12, - met f 5, - verwarming van 
zijn school. 

120 1855, oktober en 
1856, januari 

Stukken van sollicitanten enz. over de vacature van onderwijzer te 
Earnewâld en van die te Wytfean. 

121 1855, 12 november Besluit van Gedeputeerde Staten, over de uitbetaling van het rijkssalaris 
aan de nieuw benoemde onderwijzer te Suwâld, P.P. HIJLKEMA. 

122 1855, 31 december Besluit als boven, over vrijstelling ten aanzien van de termijnen voor 
aankondigingen en van een vergelijkend examen voor de vervulling van de 
onderwijzerspost te Bergumerheide (Noardburgum). 

123 1856, 1 februari Verzoek van inwoners te Eastermar, tot aanstelling van een 
hulponderwijzer in de school. 

125 1856, februari – 
augustus 

Stukken van sollicitanten en over de benoeming van P.P. HIJLKEMA tot 
onderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum). 

126 1856, 3 maart Stukken over de aan de onderwijzer te Earnewâld verleende rijkssalaris 
van f 75, -. 

127 1856, 14 april Besluit van Gedeputeerde Staten over de uitbetaling van rijkssalaris aan de 
nieuw benoemde onderwijzer bij de school te Wytfean, S. TILLEMA en aan 
J. DE JONG een gedeelte. 

128 1856, 21 mei Brief van B.H. FERWERDA, schoolonderwijzer te Earnewâld, verzoekende 
om enig schoolmeubelen en leermiddelen. 
N.B. met een verklaring. 

129 1856, 29 september Verzoek van R.I. ATSMA en anderen te Eastermar, tot benoeming van een 
hulponderwijzer in de school. 
N.B. met verzoek van J.D. UITTERDIJK, om benoemd te worden. 

130 1856, 13 oktober Opgaven van het schoolgeld ontvangen in 1855, naar aanleiding van een 
brief van de Commissaris van de Koning. 

131 1856, 31 oktober en 
1857, 5 januari 

2 Brieven van het gemeentebestuur van Achtkarspelen, over de benoeming 
van J.L. VAN DER MAEN, tot hulponderwijzer te Rottevalle. 

132 1856, oktober – 
december 

Stukken over de benoeming van Wijbe VAN DER BERG als onderwijzer te 
Suwâld en van andere sollicitanten. 

133 1856, 9 december Besluit van Gedeputeerde Staten, over de uitbetaling van rijkssalaris aan 
de nieuw benoemde onderwijzer bij de school te Bergumerheide 
(Noardburgum) P.P. HIJLKEMA, en een gedeelte rijkssalaris aan J.D. 
UITTERDIJK. 



134 1857, februari – 
augustus 

Stukken over verleende toelage van f 25, - aan Jacob FEENSTRA, voor de 
tijdelijke waarneming van de betrekking van ondermeester te 
Bergumerheide (Noardburgum). 

135 1857, 28 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over de rijkstoelage voor Wijbe VAN 
DER BERG als onderwijzer te Suwâld. 

136 1857, juli Stukken over het verslag over de toestand van de school in het armhuis op 
de Bergumerheide (Noardburgum). 

137 1857, november – 
1858 

Stukken van sollicitanten naar de vacature van hulponderwijzer te 
Bergumerheide (Noardburgum), door het overlijden van Jacob VEENSTRA. 
N.B. waarbij een benoeming van G.G. VAN LOON, die weer bedankt heeft. 

138 1857,  Opgaven van de sommen, welke uit de gemeentekas en 
kerkvoogdijbeurzen van de hervormden zijn besteed voor het lager 
onderwijs, over 1857, 1859, 1860 - 1862. 

139 1858, Stukken over de benoeming van een hulponderwijzer te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

140 1858, 1 februari en 
15 maart 

2 Brieven van de schoolopziener, over de benoeming van een plaatselijke 
schoolcommissie en de vacature van hulponderwijzer in het armengesticht 
te Bergumerheide (Noardburgum). 

141 1858, 22 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, over het pensioneren van openbare 
onderwijzers. 

142 1858, 22 en 23 
februari 

Besluiten als boven om opgaven over bewaar- kleuter- of onderwijzeressen 
scholen.  

143 1858, maart Besluiten als boven, over weduwen- en wezenbeurs voor onderwijzers. 
144 1858, 2 maart Circulaire van Gedeputeerde Staten, over nadere regeling van de zaak van 

het lager onderwijs. 
145 1858, april en mei Stukken over de benoeming van leden van de plaatselijke schoolcommissie 

in de gemeente. 
N.B. en proces verbaal van beëdiging. 

146 1858, april – juni Stukken over de benoeming van een hulponderwijzer te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

147 1858, 26 juli Brief van de plaatselijke schoolcommissie, over het schoolbezoek. 
N.B. aanvragen om kaarten enz. 

148 1858, 31 juli Afschrift van het huishoudelijk reglement van de plaatselijke 
schoolcommissie in Tytsjerksteradiel. 
N.B. met begeleidende brief. 

149 1858, juli – oktober Stukken van sollicitanten en het vergelijkend examen voor de vacante 
school te Suwâld. 
N.B. met voordracht. 

150 1858, augustus Brief van de plaatselijke schoolcommissie, over het vakantie geven aan 
onderwijzers. 

151 1858, oktober Verzoekschrift van inwoners van Hurdegaryp, tot het herstellen van de 
school en het schoolhuis. 
N.B. met daarover verzoek van de kerkvoogden. 

152 1858, 6 oktober Brief van de plaatselijke schoolcommissie, over bevordering van getrouw 
schoolbezoek. 

153 1858, 18 oktober en 
6 november 

Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Rottevalle, in de plaats 
van J.L. VAN DER MAEN, eervol ontslagen, en benoemd te Tzum. 

154 1858, 23 oktober Brief van de schoolopziener, met afdrukken van het reglement voor 2 
oefenscholen voor kwekelingen tot aankomende onderwijzers. 

156 1858, november – 
1859, februari 

Stukken over de stichting van een school op Feanwâldsterwâl. 

157 1858 – 1859 Stukken over de vergunning aan P.W. JONGBLOED, hoofdonderwijzer en 
landbouwer te Tytsjerk, tot het verkopen van rundvee. 

158 1858 – 1865 Besluiten van Gedeputeerde Staten enz. over de pensioensbijdrage voor 
onderwijzers. 

159 1858 – 1865 Lijsten van gedane stortingen, staten van schoolgelden en opgaven van de 
pensioensbijdragen van onderwijzers en andere concepten van stukken 



over het onderwijs. 

160 1859, 24 februari Verslag van de toestand van het schoolwezen in deze gemeente over 
1858. 

161 1859, maart Staten en opgaven van de kosten van het openbaar lager onderwijs, en op 
welke wijze besteed. 

162 1859, 12 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over het rijkssalaris van de onderwijzer 
te Suwâld, W.G. Schrijver. 

163 1859, april – 
september 

Stukken over de bijdragen voor het reservefonds voor de weduwen en 
wezenbeurs van onderwijzers in Fryslân over 1859. 

164 1859, 28 juni en 11 
juli 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de voldoening van de aan 
overleden P. SCHUIL, gewezen waarnemend hulponderwijzer op 
Bergumerheide (Noardburgum) rechtens toekomende gedeelten van de 
beloning van een ondermeester in die school. 

165 1859, augustus Stukken over de verandering van de dag van de vergaderingen van het 
onderwijsgezelschap te Tytsjerksteradiel. 

166 1859, augustus – 
september 

Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Hurdegaryp.  
Benoemt K. VAN DER WAL. 

167 1859, augustus – 
november 

Stukken over een bijdrage voor de oefenschool. 

168 1859, 13 september 
– 1860 

Brief van de schoolopziener van het vierde district, over de regeling van het 
aantal scholen, jaarlonen enz. 

169 1859, 7 november Stukken over de goedkeuring van het besluit van de Raad van 29 augustus 
1859, nr. 2; regelende de wijze waarop in de kosten van het lager onderwijs 
zal worden voorzien. 

170 1859, 29 november Besluit van Gedeputeerde Staten, over de regeling van het schoolwezen. 
171 1860, 2 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over tabellen in zake het lager onderwijs. 
172 1860, 17 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over uitbetaling van rijksjaarlonen enz. 

aan de onderwijzers. 
173 1860, 18 februari Verslag over de toestand van het onderwijs in de gemeente. 
174 1860, 2 april Besluit van Gedeputeerde Staten, goedkeuring van het Raadsbesluit van 

24 maart 1860, nr. 21, over de verhoging van het jaarsalaris van de 
hulponderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum). 

175 1860, mei – juli Stukken over de benoeming van een hulponderwijzer te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

176 1860, juni Stukken over opgaven van de bijdragen voor het reservefonds voor de 
weduwen en wezenbeurs van onderwijzers te Fryslân, over 1861. 

177 1860, 14 juni Proces verbaal van beëdiging van Joh. BUNING als lid van de 
schoolcommissie te Eastermar. 

178 1860, 16 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, over subsidie uit de provinciale fondsen 
voor het onderwijs. 

179 1860, 30 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, uitbetaling van f 50, - aan R.I. LEISTRA, 
voor de waarneming van de betrekking als hulponderwijzer te 
Bergumerheide (Noardburgum). 

180 1860, 31 juli 2 Brieven van Gedeputeerde Staten, over de regeling van het lager 
onderwijs. 

181 1860, september – 
oktober 

Opgaven over de kosten van het lager onderwijs over 1859. 

182 1860, 10 oktober Brief van S. TILLEMA, inhoudend een verzoek om ontslag als 
hulponderwijzer te Wytfean. 

183 1860, 16 oktober 
 

Besluit van Gedeputeerde Staten, over de weduwen en wezen beurs voor 
onderwijzers. 
N.B. met 2 bijlagen. 

184 1860, 17 oktober Brief van J. RIJNENBERG te Utrecht, zich aanbevelende als onderwijzer 
voor een school voor uitgebreid lager onderwijs. 

185 1860, 17 oktober Brief van K. VAN DER WAL, hulponderwijzer te Hurdegaryp, om ontslag 
wegens zijn benoeming te Oldemarkt. 

186 1860 november Verzoekschrift van J. D. UITTENDIJK, hulponderwijzer te Eastermar, om 



verhoging van salaris. 

187 1860, november en 
december 

Verzoekschrift in brief van T.A. HEIDSTRA, hoofdonderwijzer te 
Hurdegaryp, om verhoging van salaris. 

188 1860, november en 
december 

Stukken over de benoeming van een hulponderwijzer in de school te 
Hurdegaryp. Benoemd R. LEISTRA. 

189 1860, 1 december Brief van de schoolopziener van het vierde district, over aanvraag van 
leermiddelen door de hoofdonderwijzers over 1861. 

190 1860, 8 december Verzoekschrift van A. ANTONIDES, hulponderwijzer te Oentsjerk, om 
verhoging van salaris. 

191 1860, 17 december Verzoekschrift van D. WEBER, hulponderwijzer te Burgum, om verhoging 
van salaris. 

192 1860, december – 
1861, 22 januari 

Verzoekschrift van B.B. VAN DER VEEN, en anderen te Earnewâld, over 
de regeling van het openbaar lager onderwijs in de gemeente. 
N.B. met 3 besluiten van Gedeputeerde Staten. 

193 1860, december – 
1861 

Stukken over de benoeming van een hulponderwijzer te Sumar. Benoemd 
W.I. DIJKSTRA. 

194 1860, 24 december – 
1861, januari, 
februari 

Stukken over de verordening voor de scholen in de gemeente. 

195 1861, 4 en 14 januari Stukken over de vacature te Wytfean en over leermiddelen. 
196 1861, januari – 

februari 
Stukken over de rijkssalarissen van onderwijzers en vooral over die van 
Jistrum en Sumar. 

197 1861, februari Stukken over de onderwijzersbetrekking te Wytfean. Benoemd R. 
KOOPMANS. 

198 1861, februari en 
maart 

Stukken over het wegzenden van kinderen van het dorp Readtsjerk uit de 
school van Oentsjerk en tot het bouwen van een school te Mûnein voor 
gezamenlijke rekening van Tytsjerksteradiel en Dantumadeel. 

199 1861, 18 februari Proces verbaal van beëdiging van leden van de plaatselijke 
schoolcommissie. 

200 1861, maart, april Stukken over gemeenschappelijke regeling van het schoolgaan te Wyns 
door kinderen uit de gemeente Leeuwarderadeel. 

201 1861, april Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Burgum. 

202 1861, april – mei Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Suwâld. 
203 1861, 3 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring van het 

Raadsbesluit over de jaarsalarissen van de hoofd- en hulponderwijzer te 
Rottevalle. 

204 1861, 6 april Verzoekschrift van D. WEBER, om ontslag als hulponderwijzer te Burgum, 
wegens zijn benoeming tot hoofdonderwijzer te Hogebeintum. 

205 1861, 12 april Brief van de schoolopziener van het vierde district, over het hulponderwijs 
en het benoemen van een hulponderwijzer te Burgum, op een salaris van f 
300, -. 

206 1861, 22 april Verzoekschrift van W.G. SCHRIJVER om ontslag als hoofdonderwijzer te 
Suwâld als zodanig benoemd te Windesheim en als boekhouder van de 
armvoogdij. 

207 1861, 25 april Verzoekschrift van A. VAN OOSTRUM, om ontslag als hulponderwijzer te 
Bergumerheide (Noardburgum). Benoemd te Heeg. 

208 1861, mei Stukken over de keuze van schoolboeken. 
209 1861, juni – oktober Stukken over de benoeming van A.L. ANTONIDES, hoofdonderwijzer te 

Suwâld, als koster en voorzanger, klokkenist en boekhouder van de 
algemene armvoogdij. 

210 1861, 18 juni Circulaire van Gedeputeerde Staten, over opgaven van bijdragen voor het 
reservefonds voor weduwen en wezenbeurs van onderwijzers. 

211 1861, 25 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij aan R. KOOPMANS, 
hoofdonderwijzer te Wytfean, vergunning wordt verleend de betrekking bij 
de armvoogdij te Eastermar waar te nemen. 

212 1861, september Stukken van sollicitanten enz. naar de vacature van hoofdonderwijzer te 
Gytsjerk, wegens het overlijden van WIJBENGA. 



213 1861, 29 oktober – 
november 

Stukken over de veranderlijke inkomsten van de na de januari 1858 – 1860 
in dienst gestelde hoofd- en hulponderwijzers en onderwijzeressen. 

214 1861, 31 oktober Stukken over de weduwen- en wezenbeurs voor onderwijzers. 
215 1861, 19 november Besluit van Gedeputeerde Staten, met verzoeken van hoofdonderwijzers te 

Aldtsjerk enz. over hun bezwaren wegens het ontvangen minder salaris 
over het eerste halfjaar 1861. 

216 1861, 30 december – 
1862, 10 juni 

Stukken over de kosten van het lager onderwijs van Earnewâld. 

217 1862, 7 januari Besluit van Gedeputeerde Staten op het verzoekschrift van P.P. 
HIJLKEMA, hoofdonderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum), over vrije 
woning en verbetering van het schoollokaal in het armhuis. 

218 1862, februari – 
oktober 

Stukken in zake het verschil tussen het gemeentebestuur en kerkvoogden 
van Earnewâld, wegens het niet uitbetalen van het volle salaris aan B.H. 
FERWERDA als hoofdonderwijzer. 

219 1862, 6 mei Verzoekschrift van L. BOUMAN, hoofdonderwijzer te Eastermar, om 
ontslag wegens benoeming te Noorddijk. 

220 1862, mei – oktober Stukken van sollicitanten en benoeming van P.G. VRIJBURG tot 
hoofdonderwijzer te Eastermar. 

221 1862, juni Verzoekschrift van D.J. WIJNGAARDEN c.s. te Eastermar, tot uitstel van 
het examen van sollicitanten als hoofdonderwijzer te Eastermar. 

222 1862, 24 juni – 16 juli Stukken over bijdragen voor het reservefonds van de weduwen- en 
wezenbeurs voor onderwijzer in Fryslân over 1862. 

223 1862, juli – november Stukken over de vacature van een onderwijzer te Wytfean. 
224 1862, 21 juli Verzoekschrift van R. KOOPMANS om ontslag als hoofdonderwijzer te 

Wytfean. Benoemd te Wieuwerd. 
225 1862, 29 juli – 

augustus 
Stukken over algemene deelname van het onderwijzend personeel aan het 
lidmaatschap van de weduwen- en wezen beurs voor onderwijzers in 
Fryslân. 

226 1862, augustus Opgaven van de onderwijzers over het al of niet genieten van vaste 
toelagen van armbesturen enz. 
N.B. op de brief van 20 augustus B. nr. 1029. 

227 1862, 2 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over bijdragen voor de weduwen- en 
wezenbeurs voor onderwijzers. 

228 1862, 6 en 24 
oktober 

2 Brieven van B&W van Achtkarspelen, over het aan J. MULDERS 
verlenen eervol ontslag als hulponderwijzer te Rottevalle. 

229 1863, februari Tabellen met daartoe verstrekte opgaven van ontvangsten en uitgaven ten 
voor het onderwijs over 1861 en 1862.  

230 1863, april Stukken van sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer te 
Earnewâld. 

231 1863, 14 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over de verordening op de beloning voor 
de tijdelijke waarneming van de betrekking van hoofd- en hulponderwijzers. 
N.B. met enige stukken. 

232 1863, juni Stukken over bijdragen voor het reservefonds voor de weduwen- 
wezenbeurs van onderwijzers in 1864. 

233 1863, 6 juni Brief van B&W van Achtkarspelen, inhoudend gemeenschappelijke 
rekening van het schoolwezen te Rottevalle.  

234 1863, 8 september Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring verleend aan I. 
BONSTRA, hoofdonderwijzer te Earnewâld, tot het waarnemen van de 
betrekkingen van koster, voorzanger en klokluider. 

235 1863, oktober Stukken over de benoeming van de onbezette hulponderwijzerbetrekking te 
Burgum. 

236 1863,  Verzameling van akten van aanstelling van onderwijzers, in ongetekende 
concepten, kopijen enz. vanaf 1833. 

237 1864, 26 februari Brief van de Commissaris van de Koning, over kosten van het lager 
onderwijs. 

238 1865, februari Stukken over het onderwijs te Wytfean en verhoging van salaris van een 
hoofdonderwijzer in de plaats van overleden J.I. ZIJLSTRA. 



239 1865, 6 februari Kasboek van de bewaar- en kleuterscholen enz. in de gemeente in 1864. 
239a 1865, april Verzoek van het Departement Burgum van de Maatschappij tot N. van het 

A. om een subsidie voor de oprichting van een bewaar- en naaischool. 
240 1865, 1 april en 4 

mei 
Stukken over de rekening van de gemeenschappelijke school te Rottevalle. 

241 1865, april – juni Stukken over de vacature van hoofdonderwijzer te Wytfean. Benoemd A. 
ROUKEMA. 

242 1865, 30 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, over verleende vrijstelling van de 
verplichting tot het oprichten van een burgerschool. 
N.B. Koninklijk Besluit 22 mei 1865. 

243 1865, 28 juni Brief van P.W. JONGBLOED, onderwijzer te Tytsjerk, kennisgeving dat hij 
wegens het afbreken van de school vakantie heeft gegeven; en brief van 
de voorzitter van de plaatselijke schoolcommissie om school te houden in 
de kerk. 

244 1865, 4 juli Verzoekschrift van bestuurders van de bijzondere scholen te Burgum en 
Garyp, tot het weer invoeren van het betalen van schoolgelden op de 
staatsschool in de gemeente.  

245 1865, 15 juli – 1866, 
23 januari 

4 Brieven van het gemeentebestuur van Achtkarspelen, over de benoeming 
van een hulponderwijzer te Rottevalle. Benoemd Jacob SPRONGSMA, hij 
heeft er voor bedankt. 

246 1865, 8 augustus Brief van de Commissaris van de Koning, over het infunctietreding van 
Anne ROUKEMA als hoofdonderwijzer te Wytfean en pensioenbijdrage. 

247 1865, 6 november – 
1866, 

Stukken over de verordening tot regeling van het lager onderwijs en besluit 
tot heffing van schoolgelden. 

248 1866, januari – mei Stukken over het eervol ontslag verleend aan P.I. HIJLKEMA, 
hoofdonderwijzer te Jistrum en van sollicitanten naar die betrekking. 

249 1866, 3 april Verzoek van kerkvoogden van Garyp, om gedurende de vertimmering van 
de school, de kerk tot het schoolhouden af te staan. 

250 1866, 14 en 21 april 2 Brieven van B&W van Achtkarspelen, over de rekening van het 
schoolwezen te Rottevalle. 

251 1866, april – 
augustus 

Stukken over het verleend ontslag aan de hoofdonderwijzer te Oentsjerk. 

252 1866, augustus Stukken van sollicitanten naar de betrekking van hulponderwijzer te Sumar. 
Benoemd is Jacob SNIJDER. 

253 1866, 28 september 
– 1867, 25 april 

Stukken over de benoeming van G. BASSTRA, tot hulponderwijzer te 
Rottevalle. 

254 1866, november – 
1867, februari, maart 

Stukken van sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer te 
Aldtsjerk. 

255 1866, 24 december Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend verleende goedkeuring aan 
W.I. DIJKSTRA, hoofdonderwijzer te Jistrum, tot het waarnemen van de 
betrekkingen van koster en voorzanger. 

256 1867, 15 januari – 
februari 

3 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over het pensioen voor de 
hulponderwijzer J. SNIJDER te Sumar en toelage enz. aan de 
hoofdonderwijzer W.I. DIJKSTRA te Jistrum. 

257 1867, 17 januari Verzoekschrift van P.W. JONGBLOED, hoofdonderwijzer te Tytsjerk, om 
verhoging van salaris. 

258 1867, 15 maart Stukken over de weduwen- en wezenbeurs voor onderwijzers. 
258a 1867, april Stukken over het verlenen van subsidie uit de dorpskas te Burgum voor de 

bewaarschool. 
259 1867, 25 april Brief van het gemeentebestuur van Achtkarspelen, over de 

gemeenschappelijke rekening van het schoolwezen te Rottevalle. 
260 1867, 29 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij goedkeuring wordt verleend aan 

H. MEIJER, hoofdonderwijzer te Aldtsjerk, tot het waarnemen van de 
betrekkingen van koster en organist. 

261 1868, juni – augustus Stukken van sollicitanten voor de betrekking van hulponderwijzer te 
Hurdegaryp. 

262 1868, 30 juli, 20 en 3 besluiten van Gedeputeerde Staten, over verhoging van het jaarsalaris 



21 augustus van de hulponderwijzer H.Th. LOS te Hurdegaryp.  

263 1868, 6 augustus Besluit als boven, over de school te It Wytfean. 
264 1868, 20 oktober 2 Verzoeken van inwoners van Burgum, om te voorzien in de behoefte aan 

meer uitgebreid lager onderwijs. 
265 1868, november Stukken van sollicitanten enz. naar de vacature van hoofdonderwijzer te 

Burgum. 
266 1868, 26 december, 

1869, 29 januari 
Stukken over verleende goedkeuring aan Tjeerd Alberts HEIDSTRA, 
hoofdonderwijzer te Hurdegaryp, tot het waarnemen van de betrekking van 
boekhouder bij de armvoogdij. 

267 1869, januari Stukken van sollicitanten naar de vacature van hulponderwijzer te 
Eastermar. 

268 1869, 14 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, over verleend pensioen aan H. Bosma, 
gewezen hoofdonderwijzer te Burgum. 

269 1869, 18 maart Staat van ontvangsten en uitgaven van de bewaar- en naaischool te 
Burgum van 1869/1869. 
N.B. met stukken. 

270 1869, april Stukken van sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer te 
Eastermar en te Ryptsjerk. 

271 1869, april Stukken van sollicitanten naar de betrekking van hulponderwijzer te 
Burgum. 

272 1869, april – juli Stukken over verleend pensioen aan H.J. VELTMAN, gewezen 
hoofdonderwijzer te Ryptsjerk. 

273 1869, 29 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over wijziging van de verordening van 25 
maart ll. tot regeling van het lager onderwijs. 

274 1869, 29 april Stukken over verleende vergunning aan A. ROUKEMA, hoofdonderwijzer 
te It Wytfean, tot het waarnemen van de betrekking van boekhouder van de 
armvoogdij te Eastermar tot 1 januari 1870. 

276 1869, 3 juli Verzoekschrift van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Garyp, 
om de school en onderwijzerswoning voor gebruik af te staan tegen de 
kosten van onderhoud en f 50, - huur in het jaar. 

277 1869, 5 juli Verzoekschrift van E.H. KNOOP, hulponderwijzer te Burgum, om 
huisonderwijs te mogen geven. 

278 1869, 11 augustus 
en 2 september 

Stukken over verleende goedkeuring aan J. VISSER, hoofdonderwijzer te 
Eastermar, tot het waarnemen van de betrekking van koster en voorzanger 
bij de Hervormde Gemeente. 

279 1869, 30 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over de bijdrage voor pensioen voor de 
hulp- en hoofdonderwijzers Jelle Andries VAN DER VEER te Hurdegaryp; 
Eelke KNOOP te Burgum; A.W. JAARSMA te Ryptsjerk en J. VISSER te 
Eastermar. 

280 1869, november Stukken van sollicitanten naar de betrekking van hulponderwijzer te 
Bergumerheide (Noardburgum) en van hulponderwijzer te Gytsjerk. 

281 1869 – 1870 Stukken over Thomas J. VAN DER BIJ, hoofdonderwijzer te Oentsjerk, 
wegens zijn ongeschiktheid voor de waarneming van zijn betrekking. 

281a 1869 – 1870 Stukken en contracten tussen Burgemeester en Wethouders en 
kerkvoogden van Hurdegaryp, Suwâld, Oentsjerk, Garyp, Gytsjerk, 
Burgum, Aldtsjerk, Sumar, Wyns, Ryptsjerk en Tytsjerk, over regeling van 
de wederzijdse rechten en verplichtingen van het genot en gebruik van de 
schoollokalen en schoolhuizen en van de bekostiging van het lager 
onderwijs enz. 

282 1870, januari Inschrijvingen van boekhandelaren, op de levering van leer- en leesboeken 
voor de scholen over 1870. 

283 1870, 26 februari Verzoekschrift van Mr. L.W. VAN KLEFFENS te Metslawier, om eervol 
ontslag als lid van het plaatselijke schoolbestuur. 

284 1870, 17 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring van het 
Raadsbesluit van 2 oktober 1869 nr. 8, aanstelling van een hulponderwijzer 
te Gytsjerk op een jaarsalaris van f 300, -. 

285 1870, 19 maart Verzoekschrift van A. ROUKEMA, onderwijzer te Wytfean, om verhoging 



van zijn salaris. 

286 1870, 22 maart Verzoekschrift van de commissie van de Departement bewaarschool te 
Burgum, om dorpssubsidie van f 100, - toe te staan. 

287 1870, 7 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring van het 
Raadsbesluit van 23 maart ll. nr. 11, tot verhoging van het jaarsalaris van 
de hoofdonderwijzer te Garyp. 

288 1870, 7 april Besluit van Gedeputeerde Staten, over de pensioensbijdragen van de 
hoofdonderwijzer P.P. HIJLKEMA te Bergumerheide (Noardburgum), 
hulponderwijzer J. KUIPERS te Gytsjerk, en de hulponderwijzeres 
Hendrikje KOOL te Bergumerheide (Noardburgum). 

288a 1870, 16 april Besluit van Gedeputeerde Staten, machtiging tot aankoop van grond ten 
behoeve van de gemeenschappelijke school en onderwijzerswoning te 
Rottevalle. 
N.B. met bestek en 2 tekeningen. 

289 1870, 21 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring van het 
Raadsbesluit van 23 maart ll. nr. 14, waarbij het wisselende bedrag van het 
jaarsalaris van de te Oentsjerk te benoemen onderwijzer wordt 
gewaarborgd tot f 600, -.  

290 1870, 5 mei Besluit als boven, over het te betalen pensioen voor J.J. LASKEWITZ te 
Oentsjerk, H.H. of H. BOSMA te Burgum en H. of H.J. VELTMAN te 
Ryptsjerk. 

291 1870, 23 mei Verzoekschrift van J. SNIJDER, hoofdonderwijzer te Garyp, om eervol 
ontslag en pensioen. 
N.B. met daarover stukken. 

292 1870, juni – augustus Stukken van sollicitanten naar de vacature van hoofdonderwijzer, te 
Oentsjerk en Garyp. 

293 1870, juni Stukken over de gebrekkige toestand van het onderwijs in de school te 
Sumar en klachten tegen de hoofdonderwijzer J. HANEWALD. 

294 1870, 23 juni Besluit van Gedeputeerde Staten, over het aan I.J. VAN DER BIJ, gewezen 
hoofdonderwijzer te Oentsjerk, verleend pensioen. 

295 1870, 1 juli Besluit van Gedeputeerde Staten, over de aanvragen om het wisselende 
bedrag voor de hoofdonderwijzer te Garyp.  

296 1870, 20 juli Besluit als boven, over subsidie voor de openbare school te Garyp van f 
50, -.  

297 1870, augustus Stukken van sollicitanten enz. voor de vacature van hoofdonderwijzer ter 
Bergumerheide (Noardburgum) en Oentsjerk. 

298 1870, 8 september, 
oktober 

Stukken van sollicitanten enz. voor de betrekking van hulponderwijzer te 
Aldtsjerk. 

299 1870, 8 september 
 
 

Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring van het 
Raadsbesluit tot stelling van een hulponderwijzer te Aldtsjerk en 
vaststelling van zijn jaarsalaris. 

300 1870, 8 en 22 
september 

2 besluiten van Gedeputeerde Staten, inhoudend als boven, voor de te 
benoemen hulponderwijzer te Bergumerheide (Noardburgum). 

301 1870, 23 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over opgaven van de bijdragen voor het 
reservefonds van de weduwen- en wezenbeurs voor onderwijzers. 

302 1870, 6 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over pensioensbijdrage voor de 
hoofdonderwijzer D. KLOPSTRA te Aldtsjerk. 

303 1870, 13 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, goedkeuring van het Raadsbesluit van 
24 september ll., hogere beloning aan de hulponderwijzers te Jistrum en 
Ryptsjerk. 

304 1870, 20 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over verleend pensioen aan Johannes 
SNIJDER, gewezen hoofdonderwijzer te Garyp. 

305 18780, november Stukken over voordrachten tot benoeming van hulponderwijzers te Jistrum 
en Ryptsjerk. 

306 1870, 15 december 2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over de bijdrage voor pensioen van 
de hulponderwijzer J. DE JONG te Bergumerheide (Noardburgum). 

307 1870, 30 december Besluit als boven, over wijziging van de verordening tot regeling van het 



onderwijs in de gemeente en wijziging van instructie voor onderwijzers. 

308 1870 – 1872 Verzoekschriften en stukken over het verzoek van inwoners van de 
gemeente tot afschaffing van de heffing van schoolgelden.  

309 1871, 26 januari Besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij goedkeuring wordt verleend aan 
D. KLOPSTRA, hoofdonderwijzer te Oentsjerk, tot waarneming van de 
betrekkingen van koster, organist en voorzanger. 

310 1871, 28 januari Besluit als boven, inhoudend Koninklijk Besluit d.d. 20 januari ll. benoeming 
van Jhr. Mr. I.F. HUMALDA VAN EIJSINGA tot schoolopziener in het vierde 
district en kennisgeving van zijn beëdiging. 

311 1871, februari – juni Stukken over de benoeming van een hulponderwijzer te Jistrum. 
312 1871, 15 februari Gemeenschappelijke rekening ten behoeve van het onderwijs te Rottevalle 

over 1870. 
313 1871, 16 februari Verzoekschrift van de commissie voor de oprichting van een bewaarschool 

enz. te Hurdegaryp en een jaarlijkse toelage. 
314 1871, 21 februari Verzoekschrift van de commissie voor de bewaar- en naaischool te 

Burgum, om de jaarlijkse toelage van f 100, - uit de gemeentekas. 
315 1871, 23 februari Besluit van Gedeputeerde Staten, over pensioenbijdragen van de 

hulponderwijzers R.F. DAMSTRA te Ryptsjerk en J. SNIJDER te Jistrum. 
316 1871, mei en juni Stukken van sollicitanten naar de hoofdonderwijzerbetrekkingen te Garyp 

en Eastermar. 
317 1871, 11 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, over het bedrag van het 

onderwijzerspensioen van J.J. LASKEWITZ te Aldtsjerk en anderen. 
318 1871, 15 mei – 30 

september 
Stukken over aangevraagd eervol ontslag van I. VISSER en benoeming 
van D.B. WIJBENGA Sz. tot hoofdonderwijzer te Eastermar. 

319 1871, juli Stukken van sollicitanten naar de vacature van hulponderwijzer te Sumar. 
320 1871, 24 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over bijdrage voor pensioen van de 

hulponderwijzer P.G. BERGHUIS te Jistrum. 
321 1871, 29 augustus Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Eastermar. 
322 1871, oktober Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Hurdegaryp. 
323 1871, oktober en 

november 
Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Oentsjerk. 

324 1871, 26 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over bijdragen voor het pensioen van de 
hoofdonderwijzer A. VAN WIJK te Garyp en de hulponderwijzer J.A. VAN 
DER VEER te Eastermar. 

325 1871, 23 november Besluit als boven, over pensioensbijdrage van de hoofdonderwijzer D.R. 
WIJBENGA te Eastermar. 

326 1871, december Stukken over de benoeming van een hulponderwijzeres te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

327 1872, - Besluit van Gedeputeerde Staten, over de bijdrage van pensioen van 
hulponderwijzers. 

328 1872,  Stukken over de benodigde leermiddelen en schoolbehoeften. 
329 1872,  Verzoekschrift van D. WALKENHORST-RELING BROUWER en anderen 

te Burgum, om de schooltijden gedurende de zomermaanden op gelijke 
uren vast te stellen als de wintermaanden.  

330 1872, januari Stukken over salarisverhoging van de hulponderwijzers te Burgum, 
Ryptsjerk en Jistrum. 

331 1872, 25 januari, 2 
en 16 mei 

3 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over verleende pensioenen aan 
onderwijzers en pensioensbijdragen. 

332 1872, 4 maart Gemeenschappelijke rekening van het onderwijs te Rottevalle over 1871 en 
1876. 

333 1872, 7 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, over bijdragen voor pensioen. 
334 1872, 21 maart Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring tot het 

waarnemen van de betrekkingen van koster en voorzanger en boekhouder 
bij de diaconie verleend aan D.B. WIJBENGA, hoofdonderwijzer te 
Eastermar. 

335 1872, juni – 
september 

Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Hurdegaryp en Tytsjerk. 



336 1872, 25 juli Verzoekschrift van bestuurders van de bewaarschool en naaischool te 
Hurdegaryp, inhoudend met aanbieding van de rekening over 1871 het 
verzoek om weer een subsidie van f 100, -. 

337 18872, 26 augustus Stukken over het jaarsalaris van de hulponderwijzer te Rottevalle. 
338 1872, september – 

december 
Stukken over de regeling van de voorwaarden waarop kinderen uit 
Leeuwarderadeel op de school te Wyns kunnen worden toegelaten en over 
de begroting van die school. 

339 1872, september en 
oktober 

Verzoeken enz. van sollicitanten naar de vacature van hulponderwijzer te 
Tytsjerk. 

340 1872, 20 september Verzoekschrift van P. BERGHUIS om eervol ontslag als hulponderwijzer te 
Jistrum. Benoemd te Hurdegaryp. 

341 1872, 28 september Verzoek van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente te Eastermar, 
over opheffing van de toelage van f 40, - op het salaris van de 
hulponderwijzer met 1 januari 1873. 

342 1872, november Stukken van sollicitanten naar de vacature van hulponderwijzer te Jistrum 
en Bergumerheide (Noardburgum). 

343 1872, november – 
december 

Stukken over de benoeming van een hulponderwijzeres te Jistrum. 

344 1872, december – 
1873, juni 

Stukken en reglement van de oefenschool voor hulponderwijzers te 
Feanwâlden. 

345 1872 – 1875 Stukken en besluiten van de Raad van de gemeente over de verhoging van 
de jaarsalarissen van de hoofdonderwijzers in de scholen voor lager 
onderwijs. 

346 1873, januari Stukken over de vacature van hulponderwijzer te Bergumerheide 
(Noardburgum). 

347 1873, februari Stukken als boven te Hurdegaryp. 
348 1873, 24 februari Gemeenschappelijke rekening van het onderwijs te Rottevalle over 1872. 
349 1873, 2 april Verzoekschrift van de commissie van beheer en toezicht over het 

departement bewaar- en naaischool te Burgum om subsidie. 
350 1873, 11 juli Verzoekschrift van het bestuur van de bewaarschool enz. te Hurdegaryp, 

om subsidie enz. 
351 1873, 22 november Afschrift verslag van de toestand van de oefenschool voor hulponderwijzers 

te Feanwâlden. 
N.B. met brief. 

352 1874, 13 maart Gemeenschappelijke rekening voor de school te Rottevalle. 
353 1874, 30 maart Verzoekschrift van het bestuur van de bewaar- en naaischool te Burgum, 

om opnieuw een subsidie uit de dorpskas van f 100, - . 
N.B. met bijlage. 

354 1874, 3 april Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend goedkeuring van het 
Raadsbesluit van 14 maart ll. nr. 14, waarbij de jaarsalarissen van de 
hulponderwijzers en hulponderwijzeressen worden vastgesteld. 

355 1874, mei en juni Stukken van sollicitanten naar de vacature van hulponderwijzer ter Gytsjerk 
en Tytsjerk. 

356 1874, 19 mei Verzoekschrift van A. ROUKEMA, hoofdonderwijzer te Wytfean, om een 
toeslag over 1874. 
N.B. met brief. 

357 1874, 1 augustus Verzoekschrift van bestuurders van de bewaar- en naaischool te 
Hurdegaryp, om subsidie van f 100, -. 

358 1874, augustus Stukken over het verzoek van I.W. JONGBLOED, hoofdonderwijzer te 
Tytsjerk, om aanvulling van zijn salaris, met een verzoek van H. MEIJER te 
Aldtsjerk, van gelijke strekking. 

359 1874, 10 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over pensioensbijdragen van de 
hulponderwijzers I.J. WIERSMA te Gytsjerk en O. VAN DER WIJK te 
Tytsjerk. 

360 1874, november Verzoekschriften van E.H. KNOOP en R.E. ROMMERTS, om eervol 
ontslag als hulponderwijzers te Burgum en Jistrum. 

361 1874, december Stukken over de benoeming van Douwe PLATJE tot hoofdonderwijzer te 



Rottevalle. 

362 1874, 29 december Verzoekschrift van J.I. HANEWALD, hoofdonderwijzer te Sumar, om 
verhoging van salaris van f 700, - op f 800, -. 

363 1875, 13 maart Gemeenschappelijke rekening van het lager onderwijs te Rottevalle. 
364 1875, 15 maart Verzoekschrift van het bestuur van de bewaar- en naaischool te Burgum, 

om opnieuw een subsidie van f 100, - uit de dorpskas. 
364a 1875, maart – april Stukken over de stichting van een school op het Mûnein onder Oentsjerk. 
365 1875, april – mei 3 Brieven van Burgemeester en Wethouders van Smallingerland, over 

voordracht en benoeming van J.R. HEEREN tot hulponderwijzer te 
Rottevalle. 

366 1875, 8 april Brief als boven, over het quotum in de kosten van onderwijs te Rottevalle. 
367 1875, 8 april, 19 mei, 

2 september 
3 Besluiten van Gedeputeerde Staten, goedkeuring van het Raadsbesluit 
tot vaststelling van de jaarsalarissen van hoofdonderwijzers. 

368 1875, 29 september Gemeenschappelijke rekening van het onderwijs te Rottevalle, dienst 1876. 
N.B. geborgen bij nr. 332. 

369 1875, september, 
oktober 

Stukken van sollicitanten enz. naar de vacature van hoofdonderwijzer te 
Sumarreheide. 

369a 1875 – 1880 Stukken over de inkomsten van de hoofdonderwijzer te Tytsjerk uit de 
schoollanden met verzoekschriften van P.W. JONGBLOED om aanvulling 
uit de gemeentekas, wegens tekort op de schoollanden. 

370 1876, 25 juli Verzoekschrift van bestuurders van de bewaar- en naaischool te 
Hurdegaryp, om de gewone jaarlijkse subsidie. Idem voor eenzelfde school 
in Burgum. 

371 1876, september – 
november 

Brieven over de benoeming van hoofdonderwijzer te Rottevalle. 

372 1876, 10 februari, 23 
november, 1877, 4 
januari 

3 besluiten van Gedeputeerde Staten, over de vaststelling van het 
jaarsalaris van de hoofdonderwijzer te Sumarreheide en het te verlenen in 
wisselende bedragen.  

372a 1876, 11 augustus Brief van P.W. JONGBLOED, hoofdonderwijzer te Tytsjerk, over de 
aanstelling van een waarnemend hulponderwijzer te Tytsjerk. 
N.B. met aanbeveling van Gerrit HEIDSTRA. (abusievelijk geplaatst bij 2e 
afdeling nr. 954). 

373 1877, 20 februari Verzoekschrift van de commissie van de bewaar- en naaischool te Burgum, 
om de jaarlijkse subsidie met staat van inkomsten en uitgaven over 1877 – 
1878. 

374 1877, 12 april, 24 
mei 

2 Besluiten van Gedeputeerde Staten, over verhoging van het jaarsalaris 
van de hoofdonderwijzer te Jistrum, Sumarreheide en Wytfean, en over de 
wisselende bedragen. 

375 1877, 31 mei Besluit van Gedeputeerde Staten, over pensioenberekening van hoofd- en 
hulponderwijzers. 

376 1877, 18 juli Besluit als boven, over verleende subsidies wegens de verhoging van de 
jaarsalarissen van hoofdonderwijzers. 

377 1877, 24 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over de bepaling van de jaarsalarissen 
van de hoofdonderwijzers te Jistrum en Sumar. 

378 1877, 3 september Verzoekschrift van bestuurders van de bewaar- en naaischool te 
Hurdegaryp, om subsidie van f 100, - over 1877.  
N.B. met rekening en staat van begroting. 

378a 1878 – 1881 Processen verbaal van beëdiging van leden van de plaatselijke 
schoolcommissies. 

379 1878, februari Stukken van sollicitanten naar de vacature van hulponderwijzers en 
hulponderwijzeressen te Hurdegaryp, Sumar en Bergumerheide 
(Noardburgum). 

381 1878, november – 
december 

Stukken van sollicitanten enz. naar de vacature van hoofdonderwijzer te 
Sumarreheide. 

381a 1881, juni Opgaven van onderwijzers van het aantal meisjes dat gebruik kan maken 
van het onderwijs in de nuttige handwerken. 

381b 1881, juli Verzoekschriften en stukken van sollicitanten naar de betrekking van een 



handwerkonderwijzeres. 

381c 1881, september – 
1883, november 

Verklaringen van benoemde handwerkonderwijzeressen voor meisjes, van 
de aanneming van die benoeming onder voorwaarden. 

382 1882, april – mei Stukken over het tijdstip van het eervol ontslag van het hoofd van de school 
te Stiens (tichelwerk) P. MAAZEN. Benoemd te Tytsjerk. 

383 1882, juli en 
augustus 

Stukken over de vacature van onderwijzer te Hurdegaryp. 

384 1882, augustus Stukken over de vacature van het hoofd van de school te Sumarreheide. 
385 1882, augustus Verzoekschriften en begroting voor de bewaar- en naaischool te Burgum 

over 1882/1883.  
386 1882, oktober Stukken over de vacature van het hoofd van de school te Hurdegaryp. 
387 1882, november Stukken over de vacature van het hoofd van de school te Burgum. 
388 1882, 5 oktober Besluit van de Raad, inhoudend wijziging van art. 1 en 2 van de 

verordening voor openbare scholen en het onderwijzend personeel. 
389 1882, 5 oktober Besluit van de Raad, vaststelling van het jaarsalaris van een onderwijzer in 

de school te Suwâld. 
N.B. met brieven van onderwijzerssollicitanten enz. 

390 1882, 12 oktober Besluit van Gedeputeerde Staten, over het voorschot in de kosten van het 
lager onderwijs in de gemeente. 

391 1882, november Stukken over de levering van leermiddelen voor de scholen voor 1883. 
392 1882, 16 november Besluit van Gedeputeerde Staten, inhoudend mededeling van de 

benoeming van J.J. CANNEGIETER Hz. tot schoolopziener in het 
arrondissement Dokkum, met eervol ontslag als zodanig in het 
arrondissement Feanwâlden. 

393 1882, 14 december Besluit als boven, inhoudend mededeling van de benoeming van O.J. 
PRAKKEN, tot schoolopziener in het arrondissement Feanwâlden. 

394 1885,  Stukken over de gemeenschappelijke openbare lagere school en het 
onderwijs te Rottevalle; van 1 april 1817 – 27 maart 1885. 
N.B. zie nr. 51. 

395 1882, 2 september – 
1887, 12 februari 

Stukken betreffende als boven. 
N.B. 1 cahier. 

396 1882, 30 augustus Register van vaststelling van onderwijzers en onderwijzeressen, van 9 april 
1866 – 30 augustus 1882. 

397  Stukken procedure over het beheer van de schoollanden van Tytsjerk. 
N.B. arrest H.R. 14 januari 1887. 

398  Stukken kwestie over het beheer van de schoollanden van Hurdegaryp. 

399  Staat van stukken over de procedure over de schoollanden van Tytsjerk en 
de kwestie over die van Hurdegaryp. 
 

400 1859 – 1891 Verslagen over het onderwijs en schoolbibliotheken. 

   

Verslagen en registers enz. over het onderwijs. 
  Registers van kinderen die een andere school mogen bezoeken dan die 

van hun woonplaats. 
  Register van het aan de openbare scholen werkzaam zijnde 

onderwijspersoneel 
  Lijst van de vrouwencommissies voor het nuttige handwerken. 
  Lijst van onderwijzers die nevendiensten bekleden. 
  Alfabetische staat van niet eervol ontslagen onderwijzers. 
  Register van voorgevallen veranderingen in het aan de scholen werkzaam 

zijnde onderwijzend personeel. 
    Staat van het aanwezige meubilair in openbare scholen, 1887. 
 

 
 
 



14e afdeling, het armwezen. 
01  Processen verbaal van de benoeming van armvoogden in de jaren 1811, 

1813 - 1815, 1818, 1821 - 1847, 1854 – 1817. 
01a 1807, 7 oktober Verzoekschriften voor armvoogden aan de landdrost van Fryslân, met 

daarbij behorende stukken, om korting van Landsbelasting en schattingen 
tot onderhoud van hun armen. 
N.B.1 met aangehechte kanttekening, om ze na verbetering in 
overeenstemming met bijgevoegde aan -, opmerkingen terug te zenden. 
N.B.2 gevoegd bij afdeling 33 nr. 10. 

01b 1807 Staten van de armen in de onderscheidene dorpen en staten van 
inkomsten en uitgaven van de armvoogden van 1802 – 1807.  
N.B. de staten behoren bij de verzoeken van afdeling 33 nr. 10. 

01c 1808 
1811, 13 februari 

Tabellen en lijsten van mannelijke armlastigen, beneden de 18 jaar. 
Lijsten aanwijzende het aantal inwoners, bedelaars en ondersteuners, 
Jistrum, Sumar en Earnewâld. 

01d 1808, augustus Lijsten van armlastigen beneden de 18 jaar in verschillende dorpen, 
stukken over het onderhoud van armen van 1818, 1821, 1832, 1834, 1851, 
1852, lijst van alle armen welke onderhoud trekken uit een dorpskas van 29 
november 1808 –  
N.B. gevoegd bij nr. 1c 
Stukken over de inkomsten en uitgaven van de armendistricten in 1811. 

01e 1815, 21 juli Staat van Gods- Diaconie- Wees- Arm- of Gasthuizen in welke armen en 
behoeftige armlastig of gratis onderhouden worden in Eastermar. 

01f 1814, 7 september  Rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van armvoogden van 
Eastermar, Jistrum en Sumar over 1813. 

02 1834 – 1841 Verzoekschriften van benoemde armvoogden. 
03 1819, januari – juni Stukken in zake de verplichting tot onderhoud van Jelle Wijtzes DE JONG 

met familie te Garyp, tussen de armvoogden van Garyp aan de ene en 
armvoogden van Sumar aan de andere zijde.  

04 1827, maart Stukken over het in onderhoud overnemen van Sjoukje Gerbens DE HAAN, 
vrouw van J.P. ELSINGA te Garyp. 

05 1832 – 1847, 1847 – 
1859, 1857 - 1869 

Lijsten van armvoogden in de verschillende dorpen. 

05a  Ontwerp reglement tot het vinden van een geregelde en egale maatstaf in 
de aanslag van armgelden dienst 1836. 

06 1838 – 1842 Signalementen en inlichtingen over de plaats van de armlastige en in 
levensonderhoud opgenomen personen. 

06a  Vergelijkende staat van de kosten van onderhoud van de algemene armen 
in de dorpen Stiens, Huizum en Lekkum, over 1832 – 1837 enz. 
N.B. tabel A. 

06b  Vergelijkende staat van de kerken van onderhouder algemene armen in 
Burgum gedurende 1840 en 1841 enz. 
N.B. tabel B. 

07 1839, september – 
oktober 

Stukken over de verplichting tot onderhoud van de 3 kinderen van M.I. VAN 
DER VEEN te Gytsjerk. 

08 1841, 12 augustus Besluit van Gedeputeerde Staten, over machtiging aan de Diaconie van de 
Hervormde Gemeente te Hurdegaryp en armvoogdij, tot inschrijving op het 
Grootboek van geschonken effecten. 

09  Stukken over de oprichting van een armhuis te Burgum als: 
1833, 23 november - Proces verbaal van stemming van Volmachten voor 
de oprichting van een armhuis te Burgum.  
1841, 30 december - Proces verbaal van stemming van een commissie tot 
onderzoek naar middelen tot verbetering van het armwezen te Burgum. 
1842, 7 april - Proces verbaal van stemming voor de oprichting van een 
armhuis te Burgum. 
1842, 22 oktober - Besluit van Gedeputeerde Staten, over het stichten van 
een armhuis te Burgum, geldopneming en verruiling van ontroerend goed. 



09a 1841 – 1847 Stukken over de stichting van het armhuis te Bergumerheide 
(Noardburgum) 
N.B. hierbij ook van de school. 

09b 1845, 21 april – 
1852, 21 april 

5 Processen verbaal van uitlating van aandelen in de onderhandeling tot 
stichting van het armhuis te Burgum. 

10 1849, 21 mei – 1851, 
10 maart 

2 Processen verbaal van verkiezing van een lid van de blijvende commissie 
van het armwezen te Burgum. 

11  Verslagen van de opneming van de armvoogdij rekeningen, van 1851 – 
1864, 1867, 1868, 1871, 1872, -. 

11a 1853, april – 
september 

Stukken over de plaats van de armlastige van Reinder Pieters VAN DER 
VEEN te Gytsjerk. 

11b 1852 Rekening en verantwoording van de beherende armvoogd van Earnewâld, 
dienst 1851. 
N.B. ongetekende kopij. 

11c 1853, 11 juli Ontwerpverordening op de algemene armbesturen. 
12 1854, december Staten van de armen behorende tot de armvoogdij administratie van de 

verschillende dorpen. 
13 1854, december Ingekomen stukken van de verschillend armbesturen, houdende opgaven 

van de armvoogdij- eigendommen. 
13a 1854, december – 

1856, januari 
Stukken over de onderhandse verhuur van huizen door en toebehorend 
aan de armvoogdij administratie in de gemeente. 

13b 1855, 24 januari Lijst van de instellingen van weldadigheid in de gemeente. 
N.B. vervolgd tot 28 december 1880. 

14 1865 – 1868 Besluiten van de raad houdende vaststelling van het maximum van hulp, 
met de staten aanwijzende dat maximum. 
N.B. met brieven van armvoogden van 1862. 

15 1868, 18 februari Verslag van Burgemeester en Wethouders over de armbesturen en de 
daaraan verleende subsidies over 1867. 
N.B. met ongetekende concepten van 1856, 1863, 1864, 1866. 

16 1868 – 1877 Staten van de bedragen van de apothekersrekeningen voor de 
armbesturen. 
N.B. ongetekende concepten. 

17 1870, september Brieven van de armbesturen, inhoudende mededelingen over de vorm van 
overdracht van armfondsen aan de armvoogdijen. 
N.B. in antwoord op de brief van 24 augustus 1870 nr. 1358. 

17a 1870, 1871, 1872 2 Registers van bedeelden in de verschillende dorpen van de gemeente. 
18 1870 – 1875 Mededelingen van armbesturen van in hulp opgenomen personen. 
19 1872, 1874 Rapporten van de commissie belast met het onderzoek van de rekeningen 

van de administratie. 
20 1874, januari Stukken over wijziging van de begroting, wegens aankoop van een huis in 

plaats van verbetering van een gekochte arbeiderswoning door het 
armbestuur te Ryptsjerk. 

21 1874, januari Stukken over een geldlening voor de bouw van 2 armenwoningen te 
Sumar. 

22 1874, 20 oktober, 
1875, 18 maart 

Stukken over de voordracht voor benoeming van armvoogden en een staat 
van armvoogden. 

23 1878, maart Bestek en tekening van aanbesteding van de bouw van 4 woningen met 
loodsen onder een doorlopend dak, voor de armvoogden te Eastermar. 

23a 1878, 17 april Besluit van het algemeen burgerlijk armbestuur te Eastermar, houdende 
wijziging van de begroting, dienst 1878. 
N.B. gevoegd bij de begrotingen. 

24 1883, 1 januari 2 Staten van de namen van armbestuurders in de dorpen. 
N.B. met brieven van armvoogden. 

 
 
 
 



15e afdeling, koopbrieven. 
01 1688, 12 februari Koopbrief van een zekere vierde part van een huis en vogelkooi, gelegen in 

Watnawiel onder Engwierum, verkocht door Vrouw BEILANUS, huisvrouw 
van Ds. Abbaeus LUDINGA op de Joure c.s. aan Cornelis BOSMA, 
secretaris van Oostdongeradeel en Aurelia VAN WIJCKEL, echtelieden te 
Metslawier. 
N.B. met reversaal. 

02 1738, 28 mei Koopbrief van bouw en weilanden, verkocht door Daniël RENEMAN en 
T.S. RENEMAN te Leeuwarden, aan H.H. VAN HAERSMA en J. 
GRAETSMA. 

03 1754, 14 december Koopbrief van de vierde part van een huis, koe en schapenlanden onder 
Engwierum, verkocht door H.W. VAN ALTENA, Grietman van 
Tytsjerksteradiel aan Sjoerd TALMA, koopman te Harlingen voor f 900, - 
car. guldens. 

04 1755, 15 mei Koopbrief van de vierde part van een huis enz. als boven, verkocht door S. 
TALMA, aan H.H. VAN HAERSMA, Rentmeester Generaal van de 
eigendommen in Fryslân. 

 
 
 

16e afdeling, Landsdag.  
01 1770, 19 juni Punten van de buitengewone Landsdag. 

N.B. met aantekening van de besluiten op de kant. 
02 1770, 13 augustus Punten als boven.  

 
 

17e afdeling, floreenontvangers. 
01 1803 – 1805 Bijeenkomst van stemming door floreenplichtigen van een generale- en 

particuliere ontvangers van de floreenrente. 
01a 1706, juli 

 
1800, 6 en 7 maart 
 
1803, 12 juli 

Stemlijsten van de verkiezing van generaal- en dorpsontvangers van de 
floreenrente. 
Stemlijst van de verkiezing van een floreenontvanger te Earnewâld en 
Garyp. 
Stemlijst van een particuliere ontvanger van de floreenrente in 
Tytsjerksteradiel. 
N.B. met Volmachten. 

02 1795, 1796, 1803 – 
1805 

Borgtochten ten behoeve van ontvangers of collecteurs van de 
floreenrente, speciën, reëel, gemaal, bestiaal, turf, brandhout, waagrecht, 
buitengewone belasting op onroerend goed enz. 

03  Staat van onafgedane borgtochten. 
04  Staat van mankerende en ongetekende borgtochten. 

 
 
 

18e afdeling, reglementen en benoemingen.  
01 1796, 29 maart Tijdelijk reglement tot oproeping van de inwoners van Tytsjerksteradiel voor 

de verkiezing van een Nieuw Gerecht. 
N.B.1 gedrukt, Leeuwarden 1796. nr. 8. 
N.B.2 het origineel op afdeling 8 nr. 9 

02 1797, 11 april Tijdelijk reglement als boven, voor de verkiezing van nieuwe 
Gerechtsleden. 
N.B. gedrukt, Leeuwarden 1797. nr. 8.  

02a 1803, 4 mei 
 
1804, 28 mei 

Kennisgeving wegens aangestelde nieuwe dorpsrechters. 
N.B. 2 exemplaren. 
Reglement tot stemming van de verkiezing van de leden van de 
gemeentebesturen district Volmachten en dorps Volmachten. 
N.B. reglement voor het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel. Register. 



02b 1806, 10 juli Reglement voor het gemeentebestuur van het district Tytsjerksteradiel. 
N.B. met brief van 3 oktober 1806. 

03 1804, februari en  
maart 
 
 
 
1810, 23 augustus 
1812 en volgende 
jaren 

Instructie voor de biesjager van Wyns. 
Stukken over de benoeming en salarissen van de biesjagers. 
Lijst van ambtenaren van Burgum. 
Lijst als boven van Eastermar met de salarissen. 
Lijst als boven van Jistrum, met salarissen. 
Tabellen van gemeenteambtenaren. 
Naamlijst van de Grietman en leden van het bestuur en andere ambtenaren 
van de grietenij. 
N.B. met kopie. 

04 1823, 10 februari Benoeming van Jhr. H. BAARD VAN SMINIA tot Grietman van 
Tytsjerksteradiel, bij Zijne Majesteit Besluit van 24 januari 1823. 

05 1831, 24 december Herbenoeming van dezelfde, bij Zijne Majesteit Besluit van 10 december 
1831. 

06 1841, 7 augustus Besluit van Zijne Majesteit, houdend benoeming van A. ALMA tot secretaris 
van de grietenij, in plaats van de overleden G. WILHELMIJ. 

07 1852, december 2 Brieven van H.C. TULLENERS, zich aanbevelend tot levering van de 
keten voor de Burgemeesterspenning. 
N.B. met model tekening. 

08 1864, 25 februari Brief van de Commissaris van de Koning, begeleide van een afschrift 
Koninklijk besluit van 20 februari 1864, waarbij aan Mr. J.G.W.H. Baron 
VAN SIJTZAMA, eervol ontslag wordt verleend als Burgemeester van de 
gemeente. 

09 1864, 23 maart Benoeming van Jhr. Mr. J.E.A. VAN PANHUIJS tot Burgemeester van de 
gemeente. 
N.B. met brief van de Commissaris van de Koning van 29 maart 1864. 

 
 
 

19e afdeling, korenmolenaars. 
01 1816, 31 december 

 
1817, 27 januari 

4 Akten van akkoord met korenmolenaars voor de belasting op het gemaal, 
voor het jaar 1817. 
4 akten van borgstelling over de belasting over 1817, met een staat van 
akkoordanten van de korenmolenaars in de grietenij; voor 1817  

02 1817, september Staat met opgaven van de bakkers bij welke molenaars zij verkiezen hun 
graan te laten malen, in 1818. 

03 1819, 1 april Staten van onzuivere opbrengst van de provinciale belasting op het 
gemaal, naast het bedrag van de kosten van inkomsten en toezicht over 
het eerste kwartaal. 

04 1817, 22 november Reglement op het malen en breken van graan. 
05 1825  Staat van ingevoerd brood en beschuit. 

 
 
 

20e afdeling, vrijwillige koophandel. 
02 1831, 25 juli  Register van inschrijving tot deelneming in de vrijwillige koophandel van 38 

miljoen gulden. 
N.B. met de inschrijvingsbiljetten. 

03 1832 Register van inschrijving tot deelneming in de vrijwillige koophandel van 
138 miljoen gulden, in inschrijvingen in het aan teleggen Grootboek van de 
nationale werkelijke schuld, rente 5%, opengesteld bij de wet van 6 januari 
1832 (Stbl. nr. 9) in de gemeente Tytsjerksteradiel. 
N.B. met de inschrijvingsbiljetten. 

04  Register als boven van 93.500.000, - gulden, opengesteld bij de wet van 22 
november 1832 (Stbl. nr. 54). 
N.B. met inschrijvingsbiljetten. 



21e afdeling, goud- en zilversmeden. 
01 1837, 7 september – 

1844, 5 september 
Register van beroeps aangiften van goud- en zilversmeden en winkeliers 
in goud- en zilverwerken. 
N.B.1 aangelegd naar aanleiding van het besluit van de Staatsraad 
Gouverneur d.d. 17 augustus 1837. 
N.B.2 Provinciaalblad nr. 73. 

 
 
 
 

22e afdeling, notarissen. 
01 1842, 25 januari Register houdende aantekening van proces verbaal wegens het afleggen 

van de eed door notarissen in de grietenij; naar aanleiding van art. 47 van 
de wet van 25 Ventôse ( zesde maand in de Franse revolutionaire 
kalender: 19 februari – 20 maart) elfde jaar. 
N.B. bevat alleen de inschrijving van de notaris Walle TROMP te Burgum, 
met de akte van kluis van zijn naamtekening en paragraaf. 

 
 
 
 

23e afdeling, fabrieken enz. 
01 1843 

1843 – 1848 
1848 – 1853 
1808 september 

Staat van fabrieken, praktijken en bedrijven aanwezig in de gemeente. 
Staat van veranderingen. 
Staat van veranderingen. 
Staat van veranderingen. 
N.B. zie ook afdeling 36 nr. 1 

 
 
 
 

24e afdeling, dorpen, gehuchten en buurten enz. 
01 1843, 15 december Staat houdende opgave van dorpen, gehuchten en buurten in de grietenij, 

op voorwaarde dat verzamelaars van de zich daar bevindende torens en 
kerken. 
N.B. kopie 

02 1858, april Aantekening over de naamsoorsprong van de gemeente Tytsjerksteradiel 
en van de dorpen. 
N.B. door Jhr. Mr. H.B. van Sminia. 

 
 

25e afdeling, afstandstafelen. 
01 1844, 31 januari en 

12 februari 
Stukken over de opgaven tot vervaardiging van nieuwe afstandstafelen. 
 

 
 Afdeling 3: verbouw/bouw school te Ryptsjerk, 1835-1836 

 
 
 
 
 

26e afdeling, bevolking dorpen enz., staat van huisnummers enz. 
01 1844, september Staat van bevolking van de dorpen, gehuchten en buurtschappen in de 

grietenij. 
02 1840 Lijst van de nummers en bewoners van de huizen van Sumar. 

Idem van Garyp en Earnewâld. 
Idem van Wyns. 



27e afdeling, verkoop en zetting van het brood. 
01 1801, 12 en 26 

oktober 
Brief bepalende de prijs van het roggebrood. 

01a 1844, 23 januari Verordening over de verkoop en de zetting van het brood. 
02 1852, november Register van de bakkers, slijters en broodverkopers in de gemeente. 

N.B. aangelegd naar aanleiding van art. 2 van de verordening van 22 
september 1852. 

03 1858, januari – 1861, 
5 augustus 

Register van de broodbakkers in Tytsjerksteradiel. 
N.B. naar aanleiding van de verordening d.d. 15 december 1857, 
afgetekend 4 januari 1858. 

04 1847, 7 augustus – 
1848 – 1852 

Mededelingen over de zetting van de prijs van het brood. 

 
 
 

28e afdeling, verhuur. 
01 1874, november – 

1875, maart 
Stukken over de verhuur van 2 lokalen in het gemeentehuis te Burgum, 
aan de staat der Nederlanden, ten dienste en ten behoeve van het 
Kantongerecht te Burgum. 

02 
 
03 

1876, 17 februari – 2 
maart 

Stukken over de verhuur van 20 perceeltjes grond behorende aan de 
school van Tytsjerk. 
Diverse huurcontracten 1867-1893. 

 
 

29e afdeling, verkiezingen 1795 – 1813. 
02 1795, 22 – 24 maart Lijsten van inwoners boven de 20 jaar oud, in de dorpen. 
03 1795, 23 maart Lijst van inwoners van Wyns, die hun eigen broodwinning hebben. 

N.B.1 bij nr. 2 gevoegd. 
N.B.2 Garyp, Sumar, Earnewâld zijn niet aanwezig. 

03a 1795, 15 juni Bijeenkomst van de stemming van kiezers tot benoeming van nieuwe 
vertegenwoordigers. 

03b 1795, 13 november Stembijeenkomst gehouden in de grondvergaderingen, over het al of niet 
tot stand komen van een Nationale conventie. 

04 1796, 26 januari Geloofsbrieven en bijeenkomsten van stemming van kiezers om 
gerechtsleden te benoemen. 

05 1796, 29 februari Bijeenkomst van de stemming van kiezers tot benoeming van 
vertegenwoordigers. 

06 1796, maart 
 
1796, 19 april 

Idem van kiezers tot benoeming van een vertegenwoordiger en 3 leden tot 
een commissie van onderzoek. 
Idem, tot benoeming van gerechtsleden in Tytsjerksteradiel. 

07 1796, 11 maart Lijsten van stemgerechtigden welke de verklaring hebben afgelegd. 
08 1796, 13 en 15 juni Bijeenkomst tot stemming van kiezers en plaatsvervangers en leden in het 

provinciaal bestuur. 
09 1796, 29 maart Reglement tot stemming van een nieuw Gerecht enz. 

N.B. zie ook achttiende afdeling nr. 1. 
10 1797, 1 mei 

1797, 14/15 juni 
 
1797, 8 augustus 

Reglement tot stemming van nieuw gerecht. 
Idem van 2 leden en 2 plaatsvervangers in het provinciaal bestuur van 
Fryslân. 
Idem over het aannemen of verwerpen van de grondwet. 

12 1798, 8 mei Lijst van stemming van een compagnie fuseliers te Rottevalle. 
13 1798, 7 en 8 april 2 Lijsten van stemming van een compagnie fuseliers te Oentsjerk en te 

Eastermar. 
14 1798, 23 mei Verklaring van land- en districtsambtenaren en suppoosten. 
14a - 1800, 4 november Stemregister van het district Tytsjerksteradiel. 
14b 1798, 10 juli Register tot benoeming van een vertegenwoordiger van het Bataafse volk. 
14c 1799, 31 mei Idem als boven en een kiezer op de districtsvergadering te Drachten. 
14d 1801, 30 juni Idem van een lid van het departementsbestuur van de Eems benoemt een 



kiezer voor de districtsvergadering te Drachten. 
15 1803, 18 en 23 maart Lijsten van de stembevoegde burgers en inwoners in de dorpen van 

Tytsjerksteradiel. 
16 1803 Lijsten van stemgerechtigde burgers behorende tot de 

grondvergaderingen in het district Tytsjerksteradiel uit welke district- en 
ringkiezers moeten worden benoemd. 

17   
18 1803 – 1806 Concepten van afgezonden brieven over de verkiezing. 
19 1803 Lijst van de personen, welke zich als stemgerechtigden hebben 

aangegeven. 
N.B. met 2 lijsten van personen die zich niet hebben aangegeven. 

21 1804, 16 juni Register van de stemming tot districtkiezers in de grondvergaderingen. 
21a 1804, 20 augustus Idem van 4 dorpsvolmachten te Hurdegaryp. 
22 1805, 19 maart 2 registers van stemming van 2 floreenplichtige Volmachten in Garyp. 
23 1805, 9 – 16 april Lijsten van stemgerechtigden van voor of tegen het nieuw ontwerp en van 

de goed- of afkeuring van het nieuw ontwerp van Staatsregeling van 25 
maart 1805. 
N.B. zie afdeling 33 nr. 5. 

24 1805, 18 april Lijst van stemming over het ontwerp van Staatsregeling en de benoeming 
van een Raadspensionaris. 

25 1806, 7 mei Register van stemming van dorpsvolmachten. 
26 1806, 14 juni Register van stemming van kiezers als boven. 
27 1813, 16, 17, 21 juli Processen verbaal van stemming naar aanleiding van het Keizerlijk 

decreet van 20 september 1812, inhoudende bijeenroeping van de 
Kantonvergaderingen en stemming van kiezers in het kiescollege en 
kandidaten van vrederechten en plaatsvervangende vrederechten. 

27a 1812, 20 september Uittreksel uit bovengenoemd Keizerlijk decreet. 
28  Liste des habitant ayans-droit de voter dans l’assemblée de la section 

Oostermeer de canton Bergum. (Staat van stemgerechtigden te 
Eastermar). 

29 1829 Oningevulde stembiljetten voor de verkiezing van leden van de Staten van 
deze provincie. 

 
 

30e afdeling, inventaris opgebrachte geweren. 
01 1797, 21 februari Inventaris van de opgebrachte geweren, pistolen, sabels, degens kruid, 

lood enz. van het district Tytsjerksteradiel van de commies (ambtenaar) 
van ammunitie E. SCHIPPERS. 

02 1798, 20 augustus Naamlijst van de gewapende burgermacht in Tytsjerksteradiel. 
 
 
 

31e afdeling, volkstelling van 1796 – enz. 1811. 
01 1796, 22 februari Lijsten van de volkstelling, aanwijzende het aantal inwoners in iedere dorp. 
02 1807, juli Gedrukte ingevulde biljetten van de volkstelling. 
03 1808, mei Lijsten van dienst- en werkboden en van dezelfde verdiensten. 
04 1808, augustus Staten houdende opgaven over hoofden van huisgezinnen van het aantal 

kinderen enz. 
05 1809, maart Opgaven van het aantal inwoners en van elke religie. 

N.B. Garyp niet aanwezig. 
06 1809, 23 maart Staat van het aantal zielen naar de onderscheidene gezindheid. 

N.B. verzameling van nr. 5. 
07 1811, januari Nominatieve lijst van 40 personen in het district Achtkarspelen die zich 

door kunde, braafheid en vermogen meest onderscheiden. 
N.B. komt ook voor onder afdeling 36. 

08 1815 en 1816 Lijsten van de bewoners van Burgum enz. 
 



 
32e afdeling, verschillende belastingen. 
01 1793 – 1795 Staten van ontvang bij de collecteurs in de dorpen van Tytsjerksteradiel en 

van ontvang en uitgaaf van de collecteurs Generaal. 
02 1795, mei Kohieren van salarissen voor de verponding. 
03 1796, 18 – 22 februari Lijst van inwoners van Tytsjerksteradiel voor zover in de betaling wegens 

de eerste termijn van 25 of 50 penning hebben bij gedragen, en uit dien 
hoofde verplicht zijn de eed naar aanleiding publicatie van 22 oktober 
1795, te presteren. 

03a 1798, 10 september Lijst over geldheffing van 24 stuivers van iedere f 100, -. 
04  Liste des habitants de la commune de Burgum qui ont droit d’être inscribt 

sur le registre civique. (Staat van inwoners van Burgum die ingeschreven 
staan in het register van het burgerlijk recht.) 
Idem Hurdegaryp, Eastermar en Oentsjerk. 

05 1804, 4 mei Kennisgeving van het gemeentebestuur van de aanbesteding van 2 
collecteurs en 1 IJtigmeester en van maten en gewichten.  

06 1804,  Generale staat wegens de opgebrachte gelden van de runderen in het 
district Tytsjerksteradiel volgens publicatie van 26 december 1799. 

07 1805,  Staat van schoolmeesters geschikt tot de post van Gaarder, in het district 
Tytsjerksteradiel en 3 staten van de aanstelling van ontvangers van de 
middelen. 

08 1805, 16 december Benoeming van gaarders van de onbeschreven middelen door de Raad 
van financiën in het departement Fryslân. 

08a 1805, 27 december Besluit van de Raad van financiën, over benoeming van presteerders van 
het slachtvee met lijst van beëdigde personen en van de aangestelde 
gaarders. 

09 1805, 19 december Brieven van het gemeentebestuur inhoudende kennisgeving van de 
benoeming als gaarder van de onbeschreven middelen in de verschillende 
dorpen, met verklaringen van de aanneming van die benoemingen aan de 
ommezijde. 

10 1805,  2 Naamlijsten van ontvangers van de floreenrente en andere bedienden 
van landsmiddelen te Oentsjerk en Wyns. 

11 1806 Verzoeken tot het krijgen van akte van patent, wegens uitoefening van 
bedrijven. 

12 1806 – 1811 Akten van patent, op 3 na vernietigt in 1888 als van geen waarde. 
13 1812, juni – 

december 
72 Kwitanties van I.N. DU TOUR, ontvanger te Oentsjerk, voor de 
ontvangst van patentbelasting en zegelrecht. 

14 1813, 4 februari Register van de patenten, over 1813 van de gemeente Eastermar. 
15 1814 Register van aangaven van patenten na de primitive rolle van de 

gemeente Eastermar. 
N.B. zie afdeling 66. 

16 1806 – 1809 Lijsten van aangegeven lijken waarop permissiebiljetten tot begraving zijn 
afgegeven. 
N.B. en lijst van doodgravers 1805, 24 december. 

17 1821, 15 oktober – 
1835, 19 mei 

Notulen van certificaten van onvermogen van overledenen door de 
Grietman afgegeven en aan de ontvanger van de registratie te Kollum in 
plaats van een herinnering van aangiften over het recht van opeenvolging. 

18 1841, oktober – 1853 Register van aantekening over de overledenen voor opgaven aan de 
ontvanger van de registratie en de kantonrechter. 
N.B. zie afdeling 60 nr. 33/7. 

21 1807, 10 maart Vergunning van het gemeentebestuur aan Paulus MARIUS, BEUCKENS 
BRAUNIUS, secretaris te Burgum, om haarpoeder te dragen. 

22 1807, 31 maart Vergunning van het gemeentebestuur aan Johannes ANNES en Gurbe 
DURKS te Garyp, als vaste veerschippers op Leeuwarden; en nog gelijke 
vergunningen voor veerschippers op verschillende dorpen van 1807 – 
1809. 

22a 1810 Opgaven van het aantal zielen, deuren en vensters in ieder dorp. 



23 
 

1811. januari – 
december 

Gedrukte besluiten en aanschrijvingen van de Prefect, over de 
administratie en plaatselijke belastingen. 
N.B. gevoegd bij de ingekomen stukken en beschreven in de inventaris 
van 1866. 

24 1812, 26 februari – 
1814, 15 augustus 

Processen verbaal van de gemeente raad van de gemeente Oentsjerk, 
inhoudende staten van begroting, en benoeming van commissarissen 
omslagen voor de directe belastingen. 

25 1812, 31 december Proces verbaal wegens het overgeven van de kohieren van de ontvanger. 
26 1813, 9 september Proces verbaal wegens het overgeven van de rôle van de belastingen op 

de runderen, paarden en schapen voor 1813. 
27 1813, 3 januari Kennisgeving van het bestuur van Tytsjerksteradiel van de afkondiging 

van de kohieren van de personele belasting. 
28  Afkondiging als boven van de Maire van Eastermar. 
29 1812, 2 augustus – 

1816, 12 juni 
Processen verbaal wegens het overgeven van de kohieren van de 
belastingen aan de ontvangers van de gemeente Oentsjerk. 

30 1813 – 1814 Opgaven, staten enz. over de personele belasting. 
31 1813, 1822, 1825, 

1829 
Staten van de huursom van de landerijen in de gemeenten Oentsjerk 1813 
en Burgum. 

32 1814, 1817, 1819 Stukken over de provinciale belasting op het gemaal. 
33 1813 – 1823, 1824, 

1829, 1831 
Staten van het bedrag van de personele belasting. 

34 1815, 21 juli Staat van de veranderingen voor de verponding op de gebouwen en van 
de deur en venstergeld in de gemeente te Eastermar over 1816. 

35 1815, 4 oktober Staten van de veranderingen van het personeel en mobilair voor 1816 van 
Eastermar en Jistrum. 

36  Staat van de aanslag van de gebouwen in het arrondissement van 
Rinsumageest volgens het nieuwe kohier van de verponding tot stand 
gekomen en besloten bij besluit van de Minister van financiën. 

37 1816, 28 augustus Proces verbaal van benoeming van 5 zetters voor de directe belastingen 
over 1817. 

39 1823, 1 januari Reçu van S. JAARDA te Burgum, voor de ontvangst van molenbussen. 
40 1823 – 1830 Processen verbaal van benoeming van schatters voor het personeel, voor 

de 4 ontvangdistricten. 
41 1850 – 1852 Stukken over schatting voor personele belasting. 

 
 
 
 

33e afdeling, gemeente belastingen en rekeningen en omslagen van 1795 - . 
02 1802 – 1809 Gemeenterekeningen. 

N.B. voor een groot deel vervuurd. 
03 1804, mei Stukken van de Commissie van Huishoudelijke Inrichting en Financiële 

schikkingen.  
04 1804 – 1806 Plans van quotisatie over de inwoners tot betaling voor de kerk- en 

armvoogdijen van verschillende dorpen. 
05 1805, 14 januari Bijeenkomst van stemming van 4 dorps Volmachten en met Drost en 

Gerecht middelen te beramen tot afbetaling van achterstallige schulden. 
06 1806, maart Opgaven van kerk- en armvoogden van remissies en vrijdommen van 

belasting op het reëel, munten, accijns enz. en 2 staten van specifieke 
opgaaf van remissies enz. 

07a 
 

1806, 3 januari Reglement op de import van wijn. 
N.B. zie ingekomen stukken 1806 nr. 1 

07b 
 

1806, 29 december Besluit tot verhoging van het successierecht. 
N.B. zie ingekomen stukken 1806 nr. 3 

7c 1806, maart Opgave van uitzonderingen van de buitengewone belastingen op de vaste 
huren van de pastoriegoederen van Ryptsjerk. 
N.B.1 zie afdeling 14 nr. 1f 



N.B.2 gevoegd bij nr. 6. 
08  Idem van de schoolmeester en koster van de Gereformeerde Gemeente te 

Ryptsjerk, in kwaliteit vruchtgebruiker van de schoollanden en huis, 
genietende uitzondering van belasting op het reëel. 
N.B. gevoegd bij nr. 6. 

09  Als boven van Gytsjerk. 
N.B. gevoegd bij nr. 6. 

09a 1807, 21 april Wet op de korting van plans imposities.(belastingen). 
10 1807, oktober Verzoekschriften van armvoogden van verschillende dorpen, om korting 

van ’s landsimposities (landsbelastingen) in schattingen. 
N.B.1 met bijgevoegde brieven en verzoeken tot herziening. 
N.B.2 zie afdeling 14 nrs. 1a en 1b. 

10a 1806 en 1807 Stukken over aan het Ministerie van oorlog ingezonden declaraties en 
bons, wegens geleverde wagens en paarden aan de marcherende 
militairen in 1803, 1804 en 1806. 
N.B. militaire zaken. 

10b 1808 Kohier en omslag van f 6153 over de inwoners van Tytsjerksteradiel. 
11 1809, augustus Rekening van de armvoogdij van Jistrum over 1808. 

Plan van belasting bij wijze van berekening over de inwoners van Jistrum 
voor 1810; en staten van behoeften van armvoogdijen over 1810. 
N.B. zie ook nr. 17. 

13 1810, 30 augustus Plan van personele omslag over de inwoners ter aflossing van de 
genegotieerde gelden van de kosten op de buitengewone werving van 
vrijwilligers in 1809. 

14  Register van berekening over de inwoners. 
N.B. zonder jaartal/ concept. 

16 1810, 10 december Plan van belasting bij wijze van berekening over de inwoners van Jistrum 
ter versteviging van de dorpskas, over 1811. 

17 1810, 30 december Rekeningbewijs en relikwieën van de armvoogden van Earnewâld over 
1810, met 2 staten van de behoeften wegens de dorpsarmen in Oentsjerk, 
Hurdegaryp en Sumar voor 1811. 

18 1810 – 1811 Kwitanties van armvoogden voor ontvangen gelden, volgens berekeningen 
tot ondersteuning van de armen in de verschillende dorpen. 
N.B. gevoegd bij nr. 17. 

19 1812 – 1815 Opgaven van de door de Maire van Eastermar gedane uitgaven op het 
fonds voor onvoorziene uitgaven toegestaan. 

19a 1812, 11 april Lijst van de personen in Fryslân vallende in de 6 cent belasting. 
20 1812 Staat van uitgaven en inkomsten van de gemeente Eastermar over 1812. 
20a 1812 Kohieren van veebelasting van de gemeente Eastermar. 
21 1813, 13 februari Staat wegens verhoging op de grondbelasting van de gebouwde 

eigendommen tot het vinden van het salaris van de veldwachters voor 
1812 en wel volgens de roles van 1813. Gemeenten Eastermar en 
Burgum. 

22 1814, 4 januari Role (rol) van de omslag van f 394, wegens 2 geleverde trekpaarden ten 
dienste van de artillerie trein, over de gemeente Eastermar. 

23 1814, 19 maart Omslag over de inwoners van Eastermar tot het vinden van de kosten van 
leveranties van vivres (voedsel), foerage en transporten. 

24 1814, 23 maart en 24 
mei 

Rekening over de inwoners van Eastermar tot het goedmaken van de 
kosten, veroorzaakt door de inrichting van de landmilitie. 
N.B. eerste en tweede termijn. 

25 1814, 20 februari Rekening tot betaling van een paard van het schoutambt Oentsjerk. 
26 1814, 5 april Omslag van de kosten gesproten uit de leverantie van vivre (voedsel), 

foerage en transporten in het kanton Burgum, gemeente Oentsjerk. 
27 1814, 29 juni Personele omslag van Oentsjerk van de gemeentekosten, en register van 

ontvang en uitgaaf van 1812 – 1816. 
28 1814, 1815 

 
Staat van begroting voor de dienst van 1815, wegens subsidies en 
alimentatiekosten van Eastermar. 



 
 
1810, 1811, 1817 

N.B.1 met brieven. 
N.B.2 gevoegd bij de begrotingen. 
Staten van begroting van ontvang en uitgaaf voor onderhoud van de 
armen. 

29 1815, 18 oktober Rekening van een gedeelte van het achterstallige salaris voor de leraar 
van de Gereformeerde Gemeente te Burgum. 

30 1817 Staat van inkwartiering van het eerste eskadron van de derde afdeling 
Curassiers te Groningen van 3 – 14 oktober 1817. 
N.B. militie. 

31 1819 – 1824 Staten van omslagen. 
32 1820 Staat van de gedane aanvraag van het grietenijbestuur tot het invoeren 

van omslagen ter jaarlijkse voorziening in de behoeften van de 
verschillende dorpen voor 1825. 
1 deel voor 1824. 
1 deel buitengewone behoefte 1825 – 1831, 1844. 

33 1812, 11 april – 1814, 
24 februari 

Register in vierde van afgegeven uittreksels uit het doopboek van 
Eastermar, met aantekening van ontvangen leges van 20 maart 1814 door 
S. JAARDA, gemeenteontvanger. 

33a 1814, 9 januari 1816, 
13 september 

Register van ongevorderde leges bij de Maire van de gemeente 
Eastermar. 
N.B. gevoegd bij het legesregister. 

34 1816,14 januari – 25 
januari 

Idem bij de schout van de gemeente Burgum. 
N.B. gevoegd bij het legesregister. 

35 1816, 8 januari – 28 
september 

Idem bij de schout van de gemeente Hurdegaryp. 
N.B. gevoegd bij het legesregister. 

36 1815 Register van afgegeven mandaten bij de schout van de gemeente 
Eastermar. 
N.B. gevoegd bij het mandatenregister. 

37 1816, 2 oktober – 
1820, 26 december 

Register van de rechten en leges ingevorderd bij de Grietman. 

38 1834 en 1835 Staten van pretenties tot betaling van welke uit het fonds ten behoeve van 
de achtergeblevenen van uitgetrokken schutters en vrijwilligers. 

39 1814, 18 april – 1816, 
30 september 
1816 – 1842 
1817, 15 april – 1817, 
11 maart 
1817, 3 juli – 1865 

Register van inschrijving van lijfrentes in de gemeente Eastermar. 
Register van ontvang en uitgaaf wegens de akte van leven, aankoop van 
de zelfde. 
Register van lijfrentes en aktes van leven.  
 
Register van gepensioneerden aan welke aktes van leven zijn afgegeven. 

40 1837, 11 januari Rekening over de inwoners van Aldtsjerk en Readtsjerk ter ondersteuning 
van de diaconiebeurs. 

41 1824 Staat van invoer in Tytsjerksteradiel. 
42 1832 Staten van in- en uitvoer, kantoor te Eastermar. 

Lijst van in- en uitvoer van Achtkarspelen. 
43 1841 – 1852 Processen verbaal van bekeuring wegens overtreding van de 

belastingwetten. 
N.B. met staten van verdeling van sommen bij transactie. 

 
 
 

 
34e afdeling, jacht en visserij. 
   
   
   
07 1808 Certificaten over de uitoefening van het vissen als gewone kostwinning. 
08 1841, 15 april Provinciaal reglement op het zoeken van eieren. 

 



 

35e afdeling, collecten enz. 
03 1815 – 1818 Stukken over inzameling van vrijwillige giften ten behoeve van de 

verminkte verdedigers van het vaderland enz. 
04 1858, april Intekeningbiljetten van sommen ten behoeve van de aanmoediging van ’s 

land militaire dienst. 
05 1815 – 1840 Stukken van de plaatselijke commissie ter aanmoediging en ondersteuning 

van de gewapende dienst in de Nederlanden. 
 
 
 
 

36e afdeling, enige statistieke (statistische) opgaven enz. 
01 1808, september Staten van de fabrieken en trafieken. 

N.B. zie afdeling 23 nr. 1 
02 1809 Opgave over de ijk van de maten en gewichten van de ijkers. 
03 1809, 6 december Opgave over de vlekken, kerken, torens, brievendragers, veerhuizen enz. 
04 1810, augustus Lijst van de doktoren, chirurgen, verloskundigen, vroedvrouwen en 

apothekers in Tytsjerksteradiel. 
05 1811, 23 januari Nominatieven lijst van de 70 personen door de Prefect van Fryslân 

wegens de gemeente Tytsjerksteradiel gevorderd. 
05a 1811, januari Nominatieven lijst van 40 personen, die zich door kunde, braafheid en 

vermogen meest onderscheiden. 
06 1811, februari Statistieke tabellen, over het armwezen en bedelaars. 
07 1811, 17 april Opgaven van het aantal paarden, hoornbeesten en woldragende dieren. 
08 1811, 9 oktober Opgaven van oogst van rogge, weit, boekweit enz. 
09 1812, 20 juli Staat van industriële en manufacturen statistiek. 
10 1811, 26 april Lijst van paarden, hoornbeesten enz. als nr. 7. 
11 1812, 19 september Opgave over de graanoogst van 1812. 
12 1813, 13 mei Opgave over de verzamelde wol in 1813. 
13 1813, 7 augustus Staat wegens het ter voeding van inwoners gebruikt vlees in de gemeente 

Eastermar in 1812. 
14 1827 – 1828 Staten van het aantal in de gemeente aanwezige runderen en paarden. 
15  Staten van het aantal inwoners, vee, landerijen op te brengen belasting, 

huren enz. dorp Oentsjerk. 
16 1814 Opgave van het verbouwde graan in de gemeente Oentsjerk. 

 
 
 
 
 

37e afdeling, passen. 
01 1812 Eerste register van passen uitgegeven door de Maire van de gemeente 

Burgum. 
02 1812 en 1813 Eerste en tweede register van uitgegeven passen als boven. 
03 1812, 16 augustus Kwitanties van de ontvanger S. JAARDA, voor de ontvangst van f 100 voor 

50 passen van de Maire van Burgum. 
04 1812 – 1813 Poliée (Postaat) Générale de l’Empire( rijk) paspoort voor l’intérieur 

(binnenland). 
05 1830, 1831, 1833 Register van veiligheidskaarten. 

 
 

 
 
 
 
 



38e afdeling, inschrijving en loting voor de militaire dienst. 
N.B. bewerkt in 1895 door De Vries. 
01 1806, 8 oktober Bekendmaking, dat te Burgum en Eastermar een onderofficier is geplaatst 

voor de werving bij het leger. 
02 1806, 17 oktober Oproeping om zich vrijwillig bij het leger te engageren ten einde een 

algemene inschrijving en loting te voorkomen. 
03 1806 en 1809 Lijsten van personen als vrijwilliger opgetreden. 
04 1806 en 1809 Lijsten van personen van 16 – 28 jaar, welke onderstand hebben genoten. 
05 1812 Lijsten van personen van 25 – 45 jaar in de gemeente Eastermar, geboren 

tussen 1767 – 1787. 
06 1811, februari Opgaven van jongeren geboren in 1788 en 1791. 
07 1811, februari Alfabetische lijsten van de manspersonen van 25 tot 45 jaar. 

N.B. Burgum niet aanwezig. 
08 1811 Lijsten van jongeren geboren in 1788 en 1790. 
09 1811, februari Stukken over kanonniers- kustbewaarders en plaatsvervangers voor het 5e 

district. 
10 1811, maart Staat van de zeelieden van 24 – 49 jaar. 
11 1811, april en juni Lijsten en stukken van schippers en varensgezellen. 
12 1811, juni Staat van de zeelieden, binnenschippers, zeilmakers, schuitmakers van 18 

– 49 jaar. 
13 1813, 22 april Lijst van manspersonen van 20 – 40 jaar in de gemeenten Eastermar en 

Oentsjerk. 
14  Journaal pour servir á l’enscription des conscrits (staat wegens het dienen 

van de enscript van de dienstplichtigen), 
1809 – 1813, commune (gemeente) de Oentsjerk. 
1809, 1810, 1812, commune (gemeente) de Hurdegaryp. 
1809, 1812, 1813, commune (gemeente) de Eastermar. 
1809 – 1813, commune (gemeente) de Burgum. 

15  Liote alphabetique de conscrits (alfabetische lijst van dienstplichtigen), 
1809 – 1812 commune (gemeente) de Oentsjerk. 
1809 – 1812 commune (gemeente) de Hurdegaryp. 
1809 – 1812 commune (gemeente) de Burgum. 
1809 – 1812 commune (gemeente) de Eastermar. 

16 1811, 9 september Bezwaarschriften tegen de alfabetische lijst van des conscrits 
(dienstplichtigen). 

17 1811, 21 oktober Koninklijk besluit houdende verdeling van Nederland en 
arrondissementen, kantons en gemeenten. 

18 1813, 10 augustus Brief over het vrijwillig dienst nemen bij het leger. 
19 1814, 18 november Lijst van personen van de gemeente Eastermar, welke in Franse dienst 

zijn getreden en niet teruggekeerd. 
 

39e afdeling, nationale militie. 
N.B. bewerkt in 1895 door De Vries. 
01 1814, 1 november Register van de Maire van Burgum tot inschrijving van manspersonen van 

17 / 45 jaar. 
02  Inschrijvingsregisters, 

1815, 1816 gemeente Oentsjerk. 
1815, 1816 gemeente Hurdegaryp. 
1815, 1816 gemeente Eastermar. 
1815, 1816 gemeente Burgum. 
1817, 1 – 5 klasse, 1818 – tegenwoordig gemeente Tytsjerksteradiel. 

03  Alfabetische lijsten, 
1815 gemeente Oentsjerk. 
1815, 1816 gemeente Hurdegaryp. 
1816 gemeente Eastermar. 
         Gemeente Burgum. 
1817, 1 – 5 klasse, 1818 – tegenwoordig gemeente Tytsjerksteradiel. 



04 1863 – 1892 Lotingregisters. 
05 1816 – 1830, 1839 – 

1875 dubbel, 1876 – 
1892 

Registers van verlofgangers. 

06 1810 Declaraties en stukken wegens geleverde foerage en vivres (voedsel) voor 
Franse troepen. 

06a 1813, 1814 Declaraties wegens gedane trasporten en verteringen van Russische 
troepen. 

07 1817 – 1861 Registers van de regimenten, waarbij de manschappen uit 
Tytsjerksteradiel in dienst zijn gesteld. 

08 1817, 16 oktober Staten van manschappen met verlof naar de gemeente Tytsjerksteradiel 
vertrokken. 

09 1830 Register van personen, die in het leger willen worden opgenomen om 
tijdelijke dienst te doen.  
N.B. Geen inzage, dient gerestaureerd te worden. 

10 1831, 1841 – 1861 Staten van personen, die 1 jaar of voor altijd van de dienst zijn vrijgesteld. 
12 1832 –  Aantekeningen van vrijstellingen wegens broederdienst of een wettige 

zoon. 
13 1838 –  Staten van definitief ontslagen dienstplichtigen. 
15 1836, 1839, 1841 – 

1844, 1848, 1852, 
1862 – 1864, 1867, 
1868, 1870 en 1872 

Staten van betaalde reisgelden aan dienstplichtigen. 

16 1837 -1838 Lijsten van manschappen, die bij hun korpsen hun aftekening tot stand 
moeten brengen. 

17 1839 – 1843, 1848, 
1859, 1866, 1869, 
1872, 1873, 1875, 
1876, 1881 en 1882 

Paspoorten van dienstplichtigen. 

18 1841, 1843, 1844, 
1846 – 1859, lichting 

Staten van dienstplichtigen behorende tot de reserve, die onder de 
wapenen moeten komen. 

19 1841 – 1861 Staten van voor de gemeente Tytsjerksteradiel in dienst getreden 
personen. 

20 1841 – 1843, 1850 – 
1862 

Signalementen van af te leveren manschappen. 

21 1864, 1866 –  Signalementen van plaatsvervangers en nummerverwisselaars (iemand 
die tegen vergoeding zijn hoger nummer verwisselt tegen een lager 
nummer). 

22 1841 – 1862 Lijsten van afgeleverde manschappen. 
23 1842 – 1882 Register van aangevraagde staten van gepresteerde dienst. 
24 1842 – 1845, 1847 – 

1862 
Staten van lotelingen ( iemand die voor de militaire dienst moet loten of 
geloot heeft ) die voor 1 jaar zijn vrijgesteld. 

25 1842 – 1846, 1848 – 
1849, 1852 – 1854, 
1856, 1858 – 1861 

Staten van manschappen die aan hun karpoen ontbreken. 

26 1842 – 1877 Inventarissen van bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling. 
27 1843 – 1844, 1847 – 

1848, 1854 – 1857, 
1860, 1864, 1877, 
1879 – 1881, 1883, 
1885 – 1886, 1888 – 
1890 

Staten van verlofgangers die onder de wapenen moeten komen. 

28 1848, 1855, 1859 – 
1860 

Staten van verlofgangers, die niet hebben voldaan aan de oproeping om 
onder de wapenen te komen. 

34 1815 – 1836 Register van de personen bij wie militairen zijn ingekwartierd. 
35 1867 – Lijsten van de inwoners, die voor verstrekken van inkwartiering en 

onderhoud van krijgsvolk in aanmerking komen. 



40e afdeling, schutterij. 
N.B. bewerkt in 1895 door De Vries. 
01 
 

1816 – 1819, 1823 – 
1826 
1819 – 1892 

Inschrijvingsregisters: 
Oentsjerk, Hurdegaryp, Burgum, Eastermar. 
Tytsjerksteradiel. 

02 
 

1819 – 1892 Alfabetische lijsten. 

03 
 

1819 – 1892 Lotingregisters. 

04 
 

1828, 1833 – 1892 Algemene rollen. 

05 
 

1828 – 1837, 1838 – 
1847, 1848 – 1858, 
1858 – 1868, 1868 – 
1872, 1873 – 1877, 
1878 – 1882, 1883 – 
1887, 1888 – 1892, 
1893 – 1897,  

Algemene lijsten 

06 1814 Afschrift brieven verzonden door de luitenant kolonel van het 5e bataljon 
landstam. 

07 1823 – 1825 Staten van personen die aangewezen zijn tot schutter. 
08 1823 – 1827 Lijsten van ongehuwde manspersonen van 18 tot 40 jaar. 
09 1826 en 1827 Staten van manschappen behorende bij de schutterij. 
10 1827 Staten van de manspersonen vallende in de jaren om tot de dienst te 

kunnen worden opgeroepen. 
11 1828 Lotingslijst over de overgang tot de reserve van de tot dienst aangewezen 

schutters. 
12 1826, 1830, 1841 – 

1880 
Staten en brieven over voordrachten en benoeming van leden van het 
kader. 

13 1814, 1830 – 1833, 
1835, 1839 

Stukken over plaatsvervangers. 

14 1831 – 1834 Rekeningen van de commissie tot beheer van het fonds ter ondersteuning 
van achtergebleven betrekkingen van uitgetrokken schutters. 

15   
16 1830 – 1833, 1845, 

1852, 1855, 1857 – 
1862, 1865, 1867 – 
1892 

Opgaven van de posities van ingekomen schutters. 

17 1830 – 1832 Lijsten van schutters behorende tot de 1e afkondiging. 
18 1830 en 1831 Staten over de samenstelling en sterkte van de 1e afkondiging. 
19 1831, 1833, 1835 – 

1837 
Naamlijsten van personen bij de mobiele schutterij ingelijfd, wiens recht op 
vrijstelling of finaal ontslag is toegekend. 

20   
21 
 

  

22 1833, 1834 1836 Staat van schutters van de 1e afkondiging, welke van de inlijving bij de 
mobiele schutterij voorlopig zij uitgezonderd; omdat hun vrouwen zwanger 
waren of al bevallen. 

23 1840, 1843, 1845, 
1851, 1853, 1854, 
1870 

Verzoeken om eervol ontslag als schutter. 

25 1841 – 1882 Staten van veranderingen in de posities van de schutters. 
26 1857, 1858, 1862 – 

1869, 1874 – 1878, 
1881, 1884 – 1895 

Lijsten van nalatingen. 

27 1857 – 1873 Lijst van schutters, welke gebreken als reden van vrijstelling hebben 
ingebracht. 



28 1863 – 1871, 1882, 
1885 

Numerieke staten van de schutterij. 

 
 
 

41e afdeling, gestolen goederen en signalementen. 
01 1802, 1816 – 1836, 

1839 – 1841, 1849 
Lijsten van gestolen goederen en signalementen. 

02 1813 Processen verbaal wegens gepleegde diefstallen. 
 
 
 

42e afdeling, subcommissie van Weldadigheid in Tytsjerksteradiel. 

01 1818 – 1840 en 1850 Ontvangen stukken. 
02 1823 – 1825, 1827, 

1828, 1830 
Staten van ontvangsten en uitgaven van de maatschappij. 

05 1819 – 1840 Lijsten van betaalde contributie door de leden van de maatschappij van 
weldadigheid in Tytsjerksteradiel. 

   
 
 

43e afdeling, vaccinatie. 
01 1823, oktober Verklaringen van de schoolonderwijzers om geen kinderen op de scholen 

te ontvangen dan die voorzien zijn van het bewijs van koepokkeninenting. 
02 1846, 3 februari Reglement ter bevordering van de koepokinenting in de provincie Fryslân. 

N.B. gedrukt als aanplakbiljet. 
 
 

44e afdeling, processen verbaal van opneming. 
01 1825, 1 november – 

1840, 18 maart 
Processen verbaal van Grietman, Wethouder en secretaris wegens 
opneming van publieke werken, inrichtingen enz. 

 
 

45e afdeling, paardenfokkerij. 
01 1819 – 1855 Stukken over de paardenfokkerij. 
   

 
 

46e afdeling, jaarmarkt te Rottevalle. 
01 1845, 1846, 1852 Stukken over de jaarmarkt te Rottevalle. 

 
 
 

47e afdeling, politie. 
01 1830 – 1833 Registers van veiligheidskaarten, afgegeven door de Grietman. 

N.B. zie afdeling 37 nr. 5. 
02 1842 – ? Staten van politie veldwachters enz. in Tytsjerksteradiel. 

 
 
 

48e afdeling, bevolking enz. 
01 1825, 13 april Naamlijsten van contribuanten welke f 30 en daarboven in de 

grondbelasting betalen, voor de nieuwe verkiezingen van de leden van de 
Provinciale Staten. 
N.B. behoort bij afdeling 29. 

02 1826, 1 maart Lijst van de inwoners welke binnen het Rijk of van dezelfde kolonie 
geboren zijn of brieven van naturalisatie gekregen hebben enz. 



N.B. vernieuwt 1 oktober 1834. 
03 1832 Lijst van inwoners van Aldtsjerk. 
04 1834 Lijsten van de nummers van de huizen en de bewoners. 
07 1854 Lijst van aantekening van geboorten enz. 

 
 
 

49e afdeling, vorderingen. 
01 1840 – 1850 Staten van vorderingen tot betaling van welke uit het beschikbare restante 

vergunning wordt verzocht. 
Staten houdende verzoek om uitgaven te doen uit het fonds voor 
onvoorziene uitgaven. 

 
 

50e afdeling, hoofdelijke omslag. 
01 1851 – 1852 Stukken over hoofdelijke omslag. 
02 1852, augustus Lijst van personen aangeslagen in de hoofdelijke omslag van Earnewâld 

over 1851. 
N.B.1 met enige bezwaarschriften. 
N.B.2 in 1895 gevoegd bij nr. 1. 

 
 

51e afdeling, borgtochten. 
01 1811, 25 november Modellen en voorschriften voor de gemeenteontvangers. 
01a 1852 – 1862 – 1874 Stukken over de borgtochten van de gemeenteontvangers. 
02 1854 oktober Stukken over te stellen borgtocht van A. VELTMAN als 

gemeenteontvanger. 
N.B. gevoegd bij nr. 1. 

03 1863, 31 december Lijst van de boeken en papieren welke door de afgetreden ontvanger A. 
VELTMAN aan het gemeentebestuur zijn overgedragen op 1 januari 1864. 

04 1871 – 1872 Stukken over de gemeenteontvanger D. TAEKEMA. 
05  Borgtochtstellingen voor de boekhouders bij de armbesturen. 

 
 
 
 

52e afdeling, gemeentebegroting. 
01 1853 – 1858 Opgaven losse aantekeningen, kladden en stukken over 

gemeentebegrotingen. 
 
 
 

53e afdeling, besluiten tot heffing van opcenten op de grondbelasting. 
01 1854 Besluiten tot heffing van opcenten op de grondbelasting en personele 

belasting en voorstellen tot heffing van andere belastingen, daarnaast 
andere daartoe over stukken. 

02  Zie afdeling 54 nr. 1. 
 
 
 

54e afdeling, opgaven plaatselijke belastingen. 
01 1856 – 1865 Stukken over opgaven van de plaatselijke belastingen; dit zijn staten van 

de opbrengst van de gemeentelijke accijnzen. 
 
 
 

 



55e afdeling, geldleningen 1857 – 1876. 
01 1857 – 1876 Plannen van aan te gaande geldleningen. 
02 1873 -  Lijsten van uitloting van de aandelen in aangegane leningen. 

 
 
 
 

56e afdeling, opgaven gemeenteverslag. 
01 1851 – 1854 

 
1855 – 1857 
 
1858 - 1862 
1869 - 1877 

Opgaven van verschillende corporaties, besturen enz. ten behoeve van 
het gemeente verslag. 
Opgaven over het onderwijs, armwezen, verveningen, fabrieken, trafieken 
enz. voor als boven. 
Opgaven als boven. 
Opgaven als boven. 
N.B. zie afdeling 77. 

 
 
 

57e afdeling, gedenkteken. 
01 1863 – 1869 Stukken van de commissie in Tytsjerksteradiel over de oprichting van een 

nationaal gedenkteken voor november 1813. 
 
 
 

58e afdeling, verbandregeling, aanstellen veearts. 
01 1871 – 1873 Stukken over de verbandregeling tussen de gemeente en 

dorpshuishoudingen. 
02 1877, 7 september Besluit van Gedeputeerde Staten, over de door de gemeenteraden van 

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen aangevraagd veranderlijk bedrag van f 
200 voor de aan te stellen veearts voor beide gemeenten. 

 
 

59e afdeling, boeken en registers, in handschrift. Oude belastingregisters of kohieren. 
01 1712 – 1729, 1731 – 

1793 
Kohieren van de personele goedschatting van de inwoners; rakende de 
100e, 125e en 100e en 1000e penning, lopende van mei – eind april. 

02 1711, 1714, 1716 -
1747, 1749 – 1797, 
1797 (kopie), 1798 – 
1805 

Kohieren van de reële goedschatting en van de buitengewone belasting op 
de huur en onroerend goed, lopende van mei – eind april.  

03 1748 – 1805 Registers van de 5 munten, of belasting op de schoorstenen enz. 
04 1700, 1718, 1728, 

1738, 1748, 1758, 
1768, 1778, 1788, 
1798, 1818, 1828, 
1838, 1848, 1858 

Register van de florenen van deze jaren. 

05 1793, 1 maart Ingegaan aantekening van de floreenschatting van het Gaast. 
N.B. polisboek gedeeltelijk ‘vervuurd’. Niet ter inzage. 

   
08 
Tresoar 

1796, juni, 1797 – 
1805 

Registers van aangegeven plezier rij- en vaartuigen. 
N.B.1 overgebracht naar het rijksarchief. 
N.B.2 zie nr. 109 van ingekomen stukken van 1889. 
N.B.3 is wel aanwezig. 

   
09 1796, oktober Register van de wapengelden van het district Tytsjerksteradiel. 

 
 
 



 

60e afdeling, Burgerlijke Stand.  
Vanaf 24 september 1920 zijn in opdracht van het rijk de meeste van de in het Gemeentearchief 
aanwezige registers  betreffende de Burgerlijke Stand overgegaan naar het Rijksarchief 
(tegenwoordig Tresoar). Dit geldt vooral voor de doop- trouw- en begraafboeken van voor 1811. Veel 
duplicaten (van de dtb’s) zijn wel aanwezig in de kerkelijke archieven, voor zover deze zijn 
overgebracht naar het Gemeentearchief te Burgum. 
   
   
29  Register van familienamen. 
 1 1811, 27 december Aantekening van de verklaringen door inwoners in de gemeente Burgum, 

dat hun vader of grootvader als het hoofd van de familie nog in leven was. 
 2 1811, 27 – 30 

december 
Idem. 

 3 1811, 27 – 30 
december 

Idem. 

 4 1811, 28 december Idem. 
 5  Idem van de gemeente Eastermar. 
 7 1811, 28 december Idem van de gemeente Oentsjerk. 
    
 1b 1811, 28 – 31 

december 
Tresoar 
 

Register van aangifte van de aanneming van familienamen voor de Maire 
van de gemeente Oentsjerk. 
N.B.1 1920, 24 september verzonden naar het rijksarchief. 
N.B.2 zie ook afdeling 32 nr. 40, en 175 – 52 dit register. 

 2b 1811, 31 december 
Tresoar 
 

Als boven van Hurdegaryp en een akte van 1813, 2 juni. 
N.B.1 folio. In duplo. 
N.B.2 is nog 1 exemplaar in het gemeentearchief aanwezig. 

 3b 1811, 28 – 31 
december 
Tresoar 

Als boven van Burgum. 
N.B.1 folio. In duplo. 
N.B.2 is nog 1 exemplaar in het gemeentearchief aanwezig. 

 4b 1811, 27 – 30 
december 
Tresoar 

Register als boven van Eastermar. 
N.B.1 folio. In duplo. 
N.B.2 is nog 1 exemplaar in het gemeentearchief. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   
   
   
   

   
   
   
   



   

61e afdeling, registers van ontvangen en uitgegeven stukken, besluiten en notulen. 
01  Registers van ontvangen stukken bij de Maire later Schout van de 

gemeente: 
1812 – 1815 Oentsjerk. 
1812 – 1816, 
september 

Burgum. 
 

1812 – 1816, 
september 

Eastermar. 

1812, juni – 1812, 
december, 1816, april 

Aantekeningen van de antwoorden en verrichtingen van de Maire later 
Schout van de gemeente Eastermar, op de ontvangen brieven van de 
Prefect. 

 Registers van ontvangen stukken bij het bestuur van de grietenij, later 
gemeente Tytsjerksteradiel:  
1816, januari – september/ 1816, oktober – 1818, december/ 1819 – 
1821/ 1822 – 1826, november/ 1826, december – 1830, maart/ 1830, 
april – 1832, oktober/ 1832, november – 1835, april/ 1835, mei – 1838, 
mei/ 1838, juni – 1841, juni/ 1841, juli – 1844, september/ 1844, oktober – 
1848, februari/ 1848, maart – 1851, maart/ 1851, april – 1854, mei/ 1854, 
juni – 1856, januari/ 1856, februari – 1857, november/ 1857, december – 
1859, augustus/ 1859, augustus – 1861, februari/ 1861, februari – 1862, 
november/ 1862, november – 1864, 15 januari/ 1864, 15 januari –1865, 1 
april/ 1865, 1 april – 1866, 29 mei/ 1866, 29 mei – 1867, 1 januari/ 1867, 
1 januari – 1868, 1 januari/ 1868/ 1869/ 1870/ 1871 – 1882/ 1883 – 1884/ 
1885 – 1886/ 1887/1888. 

02  Registers van uitgegeven stukken van de Grietenraad: 
1817, 1 januari – 1835, 5 maart/ 1835, 12 maart – 1841, 30 september. 

03  Registers van uitgegeven stukken van Grietman en Wethouders, later 
Burgemeester en Wethouders: 
1817, 21 januari – 1826, 18 november/ 1826, 20 november – 1829, 8 juli/ 
1829, 11 juli – 1832, 31 juli/ 1832, 31 juli – 1834, 13 oktober/ 1834, 18 
oktober – 1836, 16 juli/ 1836, 25 juli – 1838, 21 augustus/ 1838, 24 
augustus – 1840, 6 juli/ 1840, 6 juli – 1842, 30 april/ 1842, 30,april – 
1845, 28 februari/ 1845, 1 maart – 1847, 10 mei/ 1847, 12 mei - 1849, 12 
juli/  1849, 13 juli – 1851, 20 oktober/ 1851, 21 oktober – 1853, 18 april/ 
1853, 20 april – 1855, 8 maart/ 1855, 8 maart – 1856, 9 april/ 1856, 9 
april – 1857, 23 april/ 1857, 23 april – 1858, 4 juni/ 1858, 4 juni – 1859, 21 
juni/ 1859, 22 juni – 1860, 20 maart/ 1860, 21 maart – 1861, 13 februari/ 
1861, 13 februari – 1862, 20 januari/ 1862, 20 januari – 1862, december/ 
1862,22 december – 1863, 3 oktober/ 1863, 5 oktober – 1864, 14 juli/ 
1864, 14 juli – 1865, 20 februari/ 1865, 20 februari – 1865, 5 augustus/ 
1865, 5 augustus – 1866, 6 februari/ 1866, 6 februari – 1866, 19 juli/ 
1866, 19 juli – 1867, 15 februari/ 1867, 14 februari – 1867, 30 juli/ 1867, 
30 juli – 1868, 25 februari/ 1868, 25 februari – 1868, 5 september/ 1868, 
5 september – 1869, 27 februari/ 1869, 27 februari – 1869, 1 september/ 
1869, 7 september – 1870, 24 februari/ 1870, 24 februari – 1870, 19 juli/ 
1870, 21 juli – 1871, 20 februari/ 1871, 20 februari – 1871, 27 december/ 
1872, 2 januari – 1873, 24 maart/ 1873, 29 maart – 1875, 10 maart/ 1875, 
13 maart – 1876, 30 december/ 1877, 2 januari – 1878, 13 augustus/ 
1878, 16 augustus – 1878, 30 december/ 1879, 2 januari – 1879, 15 juli/ 
1879, 15 juli – 1879, 31 december/ 1880, 2 januari – 1880, 10 augustus/ 
1880, 16 augustus – 1880, 31 december/ 1881, 3 januari – 1881, 31 
december/ 1882, 2 januari – 1882, 12 juni/ 1882, 12 juni – 1883, 27 
maart/ 1883, 31 maart – 1883, 28 december/ 1885/ 1886/ 1887/ 1888. 

04  Registers van uitgegeven stukken van de Grietman, later Burgemeester: 
1817, 6 januari – 1820, 30 december/ 1821, 2 januari – 1824, 29 
december/ 1825, 3 januari – 1828, 21 februari/ 1828, 28 februari – 1831, 



9 april/ 1831, 11 april – 1833, 27 maart/ 1833, 27 maart – 1835, 2 juni/ 
1835, 10 juni – 1837, 24 november/ 1837, 28 november – 1842, 31 
december/ 1843, 2 januari – 1846, 2 maart/ 1846, 4 maart – 1849, 19 
maart/ 1849, 19 maart – 1851, 7 mei/ 1851, 7 mei – 1853, 6 juli/ 1853, 7 
juli – 1855, 21 juni/ 1855, 25 juni – 1857, 14 december/ 1857, 14 
december – 1859, 1 december/ 1859, 1 december – 1862, 5 augustus/ 
1862, 6 augustus – 1864, 8 juni/ 1864, 8 juni – 1866, 21 februari/ 1866, 
21 februari – 1866, 31 december/ 1867, 2 januari – 1867, 31 december 
/ 1868, 2 januari – 1868, 31 december/ 1869, 2 januari – 1869, 29 
december/ 1870, 3 januari – 1870, 24 december/ 1870, 24 december – 
1871, 4 december/ 1871, 5 december – 1872, 15 augustus/ 1872, 17 
augustus – 1873, 27 maart/ 1873, 29 maart – 1873, 29 november/ 1873, 
29 november – 1874, 25 juli/ 1874, 25 juli – 1874, 31 december/ 1875, 2 
januari – 1875, 10 juli/ 1875, 10 juli – 1876, 10 januari/ 1876, 10 januari – 
1876, 31 juli/ 1876, 31 juli – 1877, 10 februari/ 1877, 10 februari – 1877, 3 
oktober/ 1877, 3 oktober – 1878, 17 mei/ 1878, 17 mei – 1878, 31 
december/ 1879, 1 januari – 1879, 15 juli/ 1879, 15 juli – 1879, 31 
december/ 1880, 1 januari – 1880, 16 augustus/ 1880, 16 augustus – 
1880, 31 december/ 1881, 3 januari – 1881, 26 september/ 1881, 27 
september – 1881, 31 december/ 1882, 2 januari – 1882, 1 augustus/ 
1882, 3 augustus – 1883, 7 juli/ 1883, 9 juli – 1884, 31 juli/ 1884, 31 juli – 
1885, 31 december/ 1886/ 1887/1888. 
 N.B. zie voor de jaren 1879 en 1880 uitgegeven brieven B. en W. 

05  Besluiten en notulen van het grietenijbestuur van 1816. 
Idem van de grietenraad, later gemeenteraad: 
1817, 25 februari – 1829, 11 november/ 1817, 25 februari – 1834, 18 
februari/ 1834, 25 februari – 1844, 26 september/ 1837, 12 december – 
1842, 19 februari/ 1844, 28 november – 1849, 16 juni/ 1849, 4 augustus – 
1851, 4 oktober/ 1829, 11 november – 1837, 12 december/ 1851, 6 
oktober – 1853, 30 april/ 1853, 28 mei – 1857, 14 november/ 1857, 15 
december – 1859, 13 augustus/ 1859, augustus – 1861, oktober/ 1861, 
oktober – 1863, januari/ 1863, januari – 1864, november/ 1864, november 
– 1866, januari/ 1866, januari – 1867, oktober/ 1867, oktober – 1869, 
november/ 1869, november – 1871, september/ 1871, september – 1873, 
mei/ 1873, mei – 1875, 2 januari/ 1875, 2 januari – 1876, 18 maart/ 1876, 
22 mei – 1877, 15 oktober/ 1877, 24 november – 1879, 11 januari/ 1879, 
1 maart – 1879, 20 december/ 1880, 29 januari – 1880, 23 december/ 
1881, 29 januari – 1881, 6 september/ 1881, 24 september – 1881, 27 
december/ 1882, januari – 1883, 11 januari/ 1883, 24 januari – 1883, 27 
oktober/ 1883, 11 december – 1884, 6 december/ 1885/ 1886/ 1887/ 
1888.  

06  Besluiten en notulen van Grietman en Wethouders, later Burgemeester 
en Wethouders: 
1817, 7 januari – 1822, 12 maart/ 1822, 26 maart – 1828, 25 november/ 
1829, 3 januari – 1842, 25 november/ 1842, 10 mei – 1849, 17 oktober/ 
1850, 9 januari – 1851, 4 oktober/ 1851, 11 november – 1853, 8 
december/ 1853, 21 december – 1857, 12 mei/ 1857, 30 mei – 1859, 22 
november/ 1859, 8 december – 1861, 26 november/ 1861, december – 
1864, april/ 1864, april – 1866, 9 april/ 1866, 9 april – 1868, januari/ 1868, 
januari - 1869, 28 september/ 1869, 28 september – 1871, 31 januari/ 
1871, 31 januari – 1872, 6 februari/ 1872, 24 februari – 1873, 27 januari/ 
1873, 10 februari – 1874, 28 maart/ 1874, 22 april – 1875, 3 april/ 1875, 
19 april – 1876, 28 februari/ 1876, 13 maart – 1877, 5 mei/ 1877 15 mei – 
1878, 2 april/ 1878, 12 april – 1878, 23 december/ 1879, 9 januari – 1879, 
30 december/ 1880, 29 januari – 1880, 23 december/1881/ 1882/ 1883, 6 
januari – 1884, 9 februari/ 1884, 23 februari – 1885, 23 december/ 1886/ 
1887/ 1888. 



07  Notulenboeken van het verhandelde van de raad met gesloten deuren: 
1852, 8 september – 1873, 26 mei/ 1873, 25 juni – 1874, 26 juni/ 1884, 9 
augustus –  

08  Besluiten van de Burgemeester, over het armwezen: 
1864, 1 september – 1865, 29 december/ 1866 ( eerste en tweede 
register)/ 1867/ 1868/ 1868 en 1869/ 1869 (tweede deel)/ 1870 (eerste en 
tweede deel). 

09  Registers van bekendmakingen: 
1818, 1 januari – 1828, 31 mei/ 1828, 10 juni – 1841, 29 september/ 
1841, 12 oktober – 1849, 15 augustus/ 1849, 30 augustus – 1858, 24 
maart/ 1858, 23 maart – 1866, 24 maart/ 1866, 5 april – 1870, 30 
november/ 1870, 2 december – 1874, 15 mei/ 1874, 16 mei – 1879, 8 
maart/ 1879, 10 maart – 1883, juli/ 1883, augustus – 1884, 31 december/ 
1885/ 1886/ 1887/ 1888. 

10  Registers van plaatselijke verordeningen: 
1852 – 1856/ 1856 – 1870/ 1870 – 1876/ 1876 – 1882. 

11 1881 –  Register van afgekondigde verordeningen. 
12  Vervallen verordeningen met alfabetisch register. 
13 1865 –  Presentielijsten van de leden van de raad van de gemeente. 
14 1877- Staat van het personeel van de leden van het bestuur en van de 

ambtenaren en bedienden van de gemeente. 
15 1869, 8 januari –  Registers van verzonden brieven door de secretaris. 

 
 
 

62e afdeling, register/repertoire, gezegelde notulen. 
01 
 

 Akten onderworpen aan het recht van registratie met de daarbij behorende 
repertoires. 

 1812, 23 maart – 
1817, 30 augustus 

Gemeente Hurdegaryp. 

 1812, 23 maart – 
1817, 30 augustus 

Gemeente Eastermar. 

  Van de Grietenij, later gemeente Tytsjerksteradiel: 
1816, 9 december – 1822, 10 april/ 1822, 11 april – 1834, 30 december/ 
1835, 12 januari – 1838, 26 april/ 1838, 3 mei – 1841, 8 juni/ 1841, 18 
augustus – 1849, 1 november/ 1850, 21 februari – 1859, 6 juni/ 1859, 6 
augustus – 1864, 27 september/ 1864, 10 oktober – 1867, 29 maart/ 1867, 
10 mei – 1869, 3 juni/ 1869, 1 juni – 1871, 21 juni/ 1871, 22 juni – 1874, 7 
januari/ 1874, 7 januari – 1875, 9 september/ 1875, 10 september – 1877, 
4 juni/ 1877, 5 juni – 1880, 28 juli/ 1881, 20 mei – 1883, 28 mei/ 1884, 9 
juni - . 
N.B. met alfabetische registers.  

02 1844 – 1878 Gezegelde notulen. 
 
 
 

63e afdeling, register van de bevolking. 
01 1829 Registers van de tienjarige volkstelling. 

N.B. eerste en tweede deel. 
02 1839 Registers als boven. 

N.B. eerste en tweede deel. 
03 1849 Registers als boven, van de dorpen Wyns, Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk, 

Ryptsjerk, Tytsjerk, Suwâld, Hurdegaryp, Burgum, Jistrum, Eastermar, 
Sumar, Garyp, Earnewâld. 
N.B. met alfabetische lijsten. 

04 1859 Registers als boven van de bovengenoemde 14 dorpen. 
N.B. met alfabetische lijsten. 



64e afdeling, register van de verkiezingen. 
01 1850 – 1851, 1853 – 

1864, 1865 – 1867, 
1868, 1869, 1870, 
1871 – 1888 

Lijsten aanwijzende de personen in de gemeente Tytsjerksteradiel, die tot 
het kiezen van leden van de gemeenteraad bevoegd zijn. 
N.B. met uittreksels. 
 

02 1850, 1851, 1853 – 
1863, 1865 – 1867, 
1868, 1869, 1870, 
1871 – 1887 

Lijsten als boven van de 2e Kamer van de Staten Generaal en de 
Provinciale Staten. 
N.B.1 met uittreksels. 
N.B.2 aanwezig 1860-1870 

03 1851 –  Geloofsbrieven van de raadsleden. 
04 1851 –  Lijsten van processen verbaal van de inlevering van stembriefjes van de 

verkiezing van leden van de raad. 
05 1851 –  Processen verbaal van de opening van de stembriefjes. 
06 1851 –  Bewijzen van ontvang van het proces verbaal met aanneming. 
07 1878 – 1887 Opgaven van belastingschuldigen door de rijksontvanger. 
08 1864 – 1877 Verklaringen van benoemde leden van de gemeenteraad voor de 

ontvangst van de stukken en het bekleden van openbare betrekkingen. 
 
 

65e afdeling, financiën (comptabiliteit). 
01 1812 – 1888 Staten van begroting van de inkomsten en uitgaven. Herinneringen van 

toelichting. Staten van vermoedelijke ontvang en uitgaaf van de 
armvoogdij administratie. Staten van algemene armen en verdere stukken. 
N.B. zie afdeling 32 nr. 24. 

02 1802 – 1810 Rekeningen van de administratie van de districtskas van Tytsjerksteradiel. 
N.B. aan ommezijde uitgaven van 1803 – 1810. 

03 1853 – 1884 Rekeningen met verantwoording van Burgemeester en Wethouders, als 
gemeente en dorpsrekeningen. 

04 1816, 1818, 1820 – 
1823, 1825 – 1852, 
1885 –  

Gemeenterekeningen. 

05 1839 – 1879 Bijlagen van de gemeente en dorpsrekeningen. 
06 1880 – 1884 Idem met uitzondering van de bijlagen van ontvangsten. 
07 1885 –  Bijlagen van de uitgaven van de gemeenterekening. 

N.B.1 de bijlagen van de rekeningen van 1839 – 1879 zijn bij de 
ontvangen stukken. 
N.B.2 de bijlagen van de ontvangsten van 1880 – 1884 zijn bij de 
rekeningen. 

08  Officiële modellen van de gemeenterekeningen. 
N.B. met bijlagen. 

09 1852 – 1860 Registers van afgegeven premiemandaten voor vertoon en gedood 
schadelijke gedierte. 

10  Registers van uitgegeven mandaten of bevelschriften tot betaling van de 
gemeente. 
1812, Hurdegaryp. 
1812, Burgum. 
1812 – 1814, 1816, Eastermar. 
1816 – tot nu, Tytsjerksteradiel. 

11 1814, 1816, 1861 – 
1875 

Legesregisters van de burgerlijke stand. 

12 1820 –  Legesregisters uit kracht van een verordening. 
  Hoofdelijke omslag 
13  Lijsten van personen op wiens naam eigendommen in het kadaster staan, 

gediend bij de opmaking van de kohieren van hoofdelijke omslag. 
14 1842 – 1873 Kohieren van hoofdelijke omslag. 

N.B.1 1874 – 1884, 1886 – tot nu bij de ontvanger. 
N.B.2 1885 bij de rekening. 



15 1882 –  Afschrift kohieren van de hoofdelijke omslag. 
16 1866, 1867, 1873, 

1875, 1876, 1880 –  
Klachten tegen aanslagen in de hoofdelijke omslag. 

17 1879 –  Classificatielijsten van de hoofdelijke omslag. 
18 1886 en 1887 Berekeningen betrekking hebbende op het maken van een nieuw 

verordening op de heffing van een hoofdelijke omslag. 
19 1849 – 1851 Belasting op het rundvee. 

N.B. beschrijvingsbiljetten. 
20 1852 – 1854 Processen verbaal van verandering van rundvee voor de belasting 
  Hondenbelasting. 
21 1865 – 1883 Kohieren van hondenbelasting 

N.B. de volgende kohieren bij de gemeenteontvanger. 
  Schoolgeld. 
22& 1872 en 1873 Kohieren van schoolgeld. 

N.B. de volgende kohieren bij de gemeenteontvanger. 
  Personele belasting. 
23 1852/1853 – 

1868/1869, 1875 – 
1882/1883 

Lijsten van schattingen. 

24  Staat van huurprijzen van gebouwen enz. bekend uit geregistreerde akten 
enz. opgegeven door de ontvanger van de registratie. 

  Verificaties. 
25 1812 – 1814, 1823 – 

1887 
Processen verbaal van verificatie van de kas van de gemeenteontvanger. 

26 1835 – 1887 Processen verbaal van de verificatie van de kas van de slik- en armgelden 
wegens de verveningen. 

27 1828 – 1834 Idem van de gemeentekas en verveningen. 
28 1880 –  Processen verbaal van kasverificatie van de armbesturen. 

N.B. de vorige processen verbaal zijn bij de ontvangen stukken. 
 
 
 
 

66e afdeling, patenten. 
N.B. zie afdeling 32 nrs. 12, 14, 15. 
02 1811 Register van de afgegeven akten van patent bij de Baljuw en 

gemeentebestuur. 
N.B. folio. 

 
 
 

70e afdeling, archiefinventarissen.  
01 1816, 1 oktober Inventaris van al de registers, stukken en papieren, hebben behoord tot 

het schoutambt van de gemeente Eastermar, overgedragen aan de 
Grietman van Tytsjerksteradiel. 

03   Deze inventaris. 
04  Catalogus van de boekwerken van de secretarie. 

N.B. in archief boek 29 en 37 (handboeken voor plaatselijke besturen). 
 
 
 
 

71e afdeling, ziektewet (mensen). 
11  1892 overzicht van stukken betreffende de cholera. 
 
 
 



73e afdeling, uitbaggeringboek en kohieren van omslag van uitbaggeringkosten.  
02 1835, 17 september Alfabetische staat van de eigenaren van de gebouwde en ongebouwde 

eigendommen, gelegen in de gemeente Eastermar en Drachten, 
Rottevalle, welke uit hoofde van dezelfde ligging bijzonder belangstellend 
zijn in de toestand van het vaarwater de Lits, en daarom tot de kosten van 
de uitbaggering zouden behoren bij te dragen, 
Opgemaakt ten gevolge van het besluit van Gedeputeerde Staten, 17 
september 1835, nr. 7/261. 
N.B. med. folio.  

03 1849, 8 december Kohier van omslag van de kosten van de uitbaggeringen van de 
vaarwateren van de Lits in 1840 en de Moark in 1844, in 6 termijnen vanaf 
1850, 23 februari – 1855. Hierin journaal van ontvang van de contributies 
van de uitbaggeringen, dienst 1850 – 1855. 
N.B. Gr.Med folio. 

04 1859, 24 augustus Kohier van omslag over de onderhoudplichtigen van het vaarwater van de 
Krûme Ie en het gedeelte van de Lange Mear, strekkende van de hoek 
van de Fonejacht tot de grens van Idaarderadeel. 
N.B. nr. 10, gewoon folio (zie nr. 6). 

05 1860, 2 oktober Kohier van omslag van de kosten van de uitbaggering vanaf het Alddeel 
over Dooitzewiel, de Zanding en het Nijdjip. Met journaal van ontvang. 
N.B. Gr. med folio. 

06 1861, 28 maart – 
1863, 26 november 

Journaal van ontvang van de aanslagen van de kosten van uitbaggering 
van de Krûme Ie en de Lange Mear. 
N.B. gew. Folio. 

1863, 27 november – 
1867, 21 januari 

Vervolg journaal als boven. 
N.B. folio. (zie nr. 4). 

07 1861, 28 maart – 
1867, 19 juni 

Journaal van ontvang van de kosten van uitbaggering van de Dooitzewiel 
en het Nijdjip. 
N.B. folio. 

1861, 28 oktober – 
1862, 9 december 

Vervolg journaal als boven. 
N.B. folio. 

1862, 10 december – 
1867, 21 januari 

Vervolg journaal als boven. 
N.B. folio. 

08 1861, 19 juni Kohier van omslag van resterende kosten van uitbaggering vanaf het 
Alddeel over Dooitzewiel, de Zanding en het Nijdjip in 1859 en 1860. 
N.B. folio. 

09a  
 
 
 
 
 

 Kohier van omslag van eerste van de in 1868 gedane uitbaggering vanaf 
de grens van de gemeente Dantumadeel door het Muizerijd, de 
Ryptsjerkster Feart en de Grote Wielen tot het Alddeel; tweede van het 
onderhoud van de Lits, sinds 1863, en derde van het tekort op de kohieren 
opgemaakt wegens uitbaggering van het Nijdjip, de Dooitzewiel en de 
Lange Mear. 

 
 
 

74e afdeling, waterstaatswerken. 
02 1887 Extract uit de legger van waterstaatswerken (vaarten en water- 
     Lossingen). 
04 1878, 2 november Leggers van tot gemene dienst van alle bestemde waterstaatswerken, 

(wegen, voetpaden, vaarten, bruggen, opslagen, pompen en 
waterlozingen) niet in onderhoud en beheer bij het rijk, de provincie of de 
gemeente. 

05 1883, 26 april Idem alleen van wegen. 
06 1844-1892 Bestekken van uitgevoerde werken met register. 

 
 
 



 
 

75e afdeling, registers, kohieren van verveningen.  
N.B. zie 9e afdeling.  
01 1823 Registers van het eerste, tweede, derde, vierde veendistrict, inhoudende 

de veenderijen waarvoor machtiging is verleend voor verdere vervening. 
02 1825 Wekelijkse opgaven van de opgemeten turf of slik, 3e veendistrict. 

N.B. gevoegd bij nr. 10. 
03 1839, 1844 Register van de verveningen. 
04 1858 – 1892 Register van inschrijving van de opgaven van te doen verveningen. 
05 1865 – 1892 Register van gedane aangifte tot opneming van gespreid klijn. 
06 1854 – 1892 Wekelijkse opgaven van gedane opmeting van gespreid klijn. 

N.B. oudere jaren bij nr. 10 van deze afdeling. 
07 1853 – 1892 Kohier van aanslag van het verschuldigde slikgelden. 
08 1871 – 1892 Opgave van de kadastrale percelen waaruit gevend is en het bedrag van 

de betaalde slikgelden. 
09 1874, 20 maart – 

1892 
Registers (van ieder kadastrale gemeente) vermeldende percelen waaruit 
verveningen hebben plaats gehad en waarvoor de slikgelden zijn betaald. 

10 1823 – 1840, 1841 – 
1892 

Rekeningen wegens de verveningen. 

 
 
 

76e afdeling, registers van jacht en visserij.  
01 1852 –  Registers van aanvragen om akten van jacht- en visserij. 
02 1852 – 1860 Registers van personen, die schadelijk gedierte hebben gedood en bij de 

Burgemeester ingeleverd. 
03 1880 Register van verzonden brieven, waarbij de goede ontvangst van 

voorschriften wordt meegedeeld of akten van jacht of visserij worden 
aangevraagd. 

04  Register van schepen enz. uit de gemeente Tytsjerksteradiel, waarmee de 
zeevisserij wordt uitgeoefend. 
N.B. wet van 21 juni 1881 Stbl. nr. 76. 

 
 
 
 

77e afdeling, gemeenteverslagen. 
01 1852 – 1885 Gemeente verslagen 

N.B. zie afdeling 56. 
 
 
 
 
 

78e afdeling, gemeente-eigendommen. 
01 1866 Staat van gemeente-eigendommen. 

N.B. vervallen. 
02 1888 Staat van eigendommen en werken. 

 
   

 
 
 

81e afdeling. Brandwezen. 
01 1874 – 1887 Register van manschappen behorende bij de brandspuiten. 

 



 
 
 

82e afdeling, openbare middelen van vervoer. 
01 1880- Stukken ontvangen ten gevolge van art. 2 lett. B en art. 4 van de wet op de 

openbare middelen van vervoer. 
N.B.1 Stbl. nr. 67. 
N.B.2. zie afdeling 32 nr. 22. 
N.B.3. Betreft tram, omnibus, stoomboot, trekschuit. 

 
 
 

83e afdeling, Drankwet. 
   
02 1882 – 1892 Register van verleende vergunningen tot de verkoop van sterke drank in 

het klein. 
   
   

 
 

84e afdeling, kadaster, registers, leggers en kaarten. 
01 1825 – 1832 Registers van eigendomsovergangen van de gemeente Giekerk. 

 Leggers, delen 1, 2, 3, 4, 5. 
 Aanwijzende tafel met supplement, 2 delen. 
 Register nr. 71. 

N.B. nrs. 1 t/m 4 met brief d.d. 30 januari 1924, opgezonden naar 
bewaarder hypotheken en kadaster Leeuwarden. (K.B. 17 juli 1915, nr. 45). 

02 1825 – 1832 Registers van eigendomsovergangen van de gemeente Hardegarijp. 
 Leggers, delen 1 t/m 9. 
 Aanwijzende tafel, met supplement, 2 delen. 
 Register nr. 71. 

N.B. nrs. 1 t/m 4 met brief d.d. 30 januari 1924, opgezonden naar 
bewaarder hypotheken en kadaster Leeuwarden. (K.B. 17 juli 1915, nr. 45). 

03 1825 – 1832 Registers van eigendomsovergangen van de gemeente Bergum. 
 Leggers, delen 1 t/m 9. 
 Aanwijzende tafel, met supplement, 2 delen. 
 Register nr. 71. 

N.B. nrs. 1 t/m 4 met brief d.d. 30 januari 1924, opgezonden naar 
bewaarder hypotheken en kadaster Leeuwarden. (K.B. 17 juli 1915, nr. 45). 

04 1825 – 1832 Registers van eigendomsovergangen van de gemeente Oostermeer. 
 Leggers, delen 1 t/m 7. 
 Aanwijzende tafel, met supplement, 1 deel. 
 Register nr. 71. 

N.B. nrs. 1 t/m 4 met brief d.d. 30 januari 1924, opgezonden naar 
bewaarder hypotheken en kadaster Leeuwarden. (K.B. 17 juli 1915, nr. 45). 

   
  Plans of kaarten 
  Gemeente Giekerk: 

Sectie A, 1 blad. 
Sectie B, 1 blad. 
Sectie C, 1 blad. 
Sectie D, 1 blad. 
Sectie E, 1 blad. 
Verzamelkaart. 

  Gemeente Hardegarijp: 
Sectie A, 1 blad. 
Sectie B, 1 blad. 



Sectie C, 1 blad. 
Sectie D, 1 blad. 
Sectie E, 1 blad. 
Sectie F, 1 blad. 
Sectie G, 1 blad. 
Verzamelkaart. 

  Gemeente Bergum: 
Sectie A, 1 blad. 
Sectie B, 1 blad. 
Sectie C, 1 blad. 
Sectie D, 1 blad. 
Sectie E, 1 blad. 
Sectie F, 1 blad. 
Verzamelkaart. 

  Gemeente Oostermeer: 
Sectie A, 1 blad. 
Sectie B, 1 blad. 
Sectie C, 1 blad. 
Sectie D, 1 blad. 
Sectie E, 1 blad. 
Sectie F, 1 blad. 
Sectie G, 1 blad. 
Sectie H, 1 blad. 
Verzamelkaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage I 
 
 

 
Losse stukken (uit de periode Eilers), geïnventariseerd in 2009. 
N.B. niet geïnventariseerd door Eilers. 
01 1740, 15 juni Verzoekschrift van Sieneke GOOJTSES te Sumar en Hillie SJOERDTS, 

de Harste om het floreenkohier te veranderen en te verbeteren. 
02 1768, 28 mei Kwitantie van de gemeenteontvanger Willem JANS van Feanwâlden, voor 

de ontvangst van de reële honderdste penning, van Egbert HOTSES f 4, -  
03 1768 Uittreksel uit het stemregister van Tytsjerksteradiel van 1768. 
04 1777, 21 mei Kwitantie van de gemeenteontvanger van Jistrum, voor ontvangst van de 

reële honderdste penning, van Alle PIJLERS 3 car. Guldens, 1 stuiver, 12 
penning. 

05 1781, 13 december Koopbrief van een huis, tuin met bomen en plantage verkocht door Pijtter 
JARIGS te Burdaard en Minnald JARIGS te Aldtsjerk aan Beern GEERTS 
te Aldtsjerk. 

06 1784, 1 mei en 1790, 
1 mei 

Staten van opmerkingen van het reëel kohier. 
N.B. 2 stuks. 

07 1785, 11 januari Koopbrief van een 4 pondmeter vergraven klijnland met de daarop 
staande watermolen onder Roodkerk, verkocht door Tjibbe MELLES te 
Feanwâlden aan Aarn HENDRIKS en Berent GEERTS te Aldtsjerk. 

08 1790 Staat van opmerkingen van personeel. 
09 1795, 16 mei Bekendmaking van de uitgifte van de Friesche Courant. 

N.B. 2 stuks. 
10 1795, 26 oktober Bekendmaking van het reglement volgens welke de oproeping en 

stemming van het volk van Fryslân, tot het al of niet toetreden tot een 
Nationale Conventie. 

11 1796, 5 januari Circulaire over het zenden van gewapende burgerkorpsen naar het 
zogenaamde Hof te Leeuwarden op 15 januari 1796. 

12 1798, 24 april Uittreksel uit het machtigingsboek, over toestemming aan Jetze VAN 
SMINIA te Burgum om curator te zijn voor de persoon en goederen van 
Jetse VAN SMINIA Auiliuszoon te Leeuwarden. 

13 1804 Staat van vergissingen en misrekeningen in het register van de extra 
belasting op huren van onroerend goed.  

14 1810 Staat van Sumar van de nummers van de huizen, namen van de hoofden 
van de huisgezinnen, ook de namen van de knechts en meiden en de 
vrijgezellen en ieders beroep of ambacht. Dus de zonen boven de 16 jaar 
liggende, met namen onder de hoofden van het huisgezin geplaatst 

15 1811 Staat van mannen uit Eastermar. 
16 1811 Opdracht voor de gemeentebesturen van Tytsjerksteradiel en 

Achtkarspelen gegeven aan Minse WIJTSES en Romke PIETERS, 2 leden 
van die besturen, om de rechtelijke papieren enz. van de rechtbank van 
het 5e district te verzegelen. 
N.B. met verbaal van verzegeling. 

17 1811 Inventaris (concept) van zg. fiscaalsactien, die op 1 maart 1811 niet 
afgedaan zijn. 

18 1811, 27 maart Bekendmaking van de Prefect dat de klasse van 1808, met de namen, 
zich klaar moeten maken voor de actieve dienst. 

19 1811 Uittreksel uit het doopregister van de gemeente Garyp, Sumar en 
Earnewâld, van jongens geboren in 1791 op last van de Baljuw en 
gemeentebestuur. 

20 1812, 20 juni Afschrift proces verbaal waarin Ludsen Siepkes FOKKEMA te Oentsjerk is 
benoemd als toeziend voogd van de kinderen Janke, Attje en Minke 
Cornelis SIKKEMA.  



21 1814, augustus Afschrift van brief van de schout van Oostermeer aan de controleur van 
belastingen te Leeuwarden. 

22 1814, 24 september Akte van overdracht van een patent van scheepstimmerman aan firma S. 
en J. Posthuma te Harlingen en verkoop en overdracht van een nieuwe 
bollepraam aan Hidde Heines KLIJNSTRA, door Jetske Berendts VAN 
DER WERF weduwe van Albert JANS te Feanwâlden. 

23 1815, 2 september Afschrift van een brief van de schout van Oostermeer aan de Gouverneur 
van Fryslân, over het register van huwelijkse akten en aangaven van 
ondertrouw.  

24 1817 Akte van patent voor het jaar 1817 afgegeven aan Sikke J. VAN DER 
VEEN te Aldtsjerk voor het uitoefenen van zijn winkelierbedrijf. 
N.B. met kwitantie. 

25 1817 – 1820 Ingekomen stukken over inschrijving, oproep, plaatsvervanging, opkomst 
en ontslag bij de nationale militie. 

26 1818, 18 november Akte van een lening van f 300 aan Ludof WARMMEESTER, linnenwever te 
Aldtsjerk, door Ulbe NOORDENBOS. 

27 1818, 1 december Bekendmaking van de Gedeputeerde Staten, over het besluit van 23 
december 1817 over de personele omslagen, en het Besluit van Zijne 
Majesteit Koning Willem, van 25 juli 1818 over de omslagen ter bestrijding 
van de gemeentelijke uitgaven. 
N.B. met kopij van Z.M. besluit van 25 juli 1818. 

28 1819, 28 juni Uittreksel uit het besluitenboek, over de verordening van het verbod op het 
weiden van vee aan de openbare wegen. 
N.B. niet afgekondigd.  

29 1823, 2 juni Koopbrief van een linken overdekte bollepraam, verkocht door Hedde 
Heijnes KLIJNSTRA, schipper te Hurdegaryp aan Albert Sipkes DE VRIES 
te Tytsjerk. 

30 1823, 10 december Staat van het politie gerecht voor de grietenij Tytsjerksteradiel gehouden.  
31 1827, april – 1827, 

december 
Staat van de gecreëerde mandaten. 

32 1828, 16 januari Staat van ingevoerde goederen zoals brood en beschuit. 
33 1828, 16 januari Rekening van overdracht, wegens verplegingskosten in de 

bedelaarsnederzetting. 
34 +/- 1829? Volkstelling van het district Tytsjerksteradiel. 
35 1828, 9 juli Staat van kwitanties van betalingen voor de kosten van verpleging en 

transport van bedelaars enz. 
36 1830, 27 maart Ingekomen brief van de inspecteur van het kadaster aan Jhr. H.B. VAN 

SMINIA, over de verdeling van eigendommen van de overleden Jhr. W.L. 
VAN SMINIA. 

37 1830, 18 mei Nota van buitengewone uitschotten gehad en gedaan door de secretaris, 
ten uitvoering bij besluit van 29 september 1828 bevolen algemene 
volkstellingen in 1829. 

38 1830, 3 juli Afschrift van de brief van ontvanger WILHELMIJ aan de Grietman en 
Wethouders van Tytsjerksteradiel, met het verzoek om iemand die hem 
kan helpen met surveilleren en de molenbussen te legen. 

39 1830, 5 augustus Verzoekschrift van RINIA NAUTA om het floreenkohier te veranderen ten 
behoeve van de grondbelasting i.v.m. verandering van eigenaren, dit zijn 
Aan KOOISTRA, H. KOOISTRA, Andries KOOISTRA, S.S. ALGRA. 
N.B. met staat van veranderingen. 

40 1830, 10 november Bekendmaking door de Grietman en Wethouders, dat er door ieder 
huisgezin een man zich moet opgeven om op toerbeurt in de winter als 
nachtwacht te melden. 

41 1831 Reglement op het begraven van lijken, voor de provincie Fryslân. 
42 1835, 23 december Staat van de hypothecaire inschrijvingen, ten laste van Johannes Jans 

NIJBOER te Eastermar. 
43 1842 Staat door A. VAN TONDEREN, Provinciaalbewaarder in dit gewest, 

getiteld: Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Vriesland. 



44 1844, 16 januari Uittreksel uit de notulen van het grietenijbestuur van Tytsjerksteradiel, 
benoeming van Gabe Egberts WESTRA te Hurdegaryp als ijkmeester van 
botervaten in de dorpen Ryptsjerk, Tytsjerk, Suwâld en Hurdegaryp. 

45 1844, 22 januari Uittreksel uit het besluitenboek, herzien van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van 18 november 1823 en de brief van Grietman en Wethouders 
van Leeuwarderadeel, over het onderhoud van de Moark. 

46 1844, 24 januari Uittreksel van het proces verbaal van de beëdiging van ijkmeesters in de 
grietenij Tytsjerksteradiel, waarin is beëdigd Gabe Egberts WESTRA te 
Hurdegaryp als ijkmeester van botervaten.  

47 1845 – 1850 Staat van buitengewone uitgaven van de diaconie Earnewâld. 
48 1849, 8 april Afschrift van het testament van Boele Sakes DEELSTRA, te Nijega. 
49 1849, 11 januari Declaratie van de armenkamer te Leeuwarden ten laste van de 

armvoogden te Earnewâld, wegens ondersteuning van Sipke Jans Zwart 
van 1846 – 1849, van f 59,90. 

50 1849, 11 november Staat van schulden ten laste van de algemene armvoogdij te Earnewâld. 
51 1851 Declaratie van IJnze Sijmens ALGRA en Romke Jans KLOOSTERMAN, 

landbouwers te Garyp, als Volmachten over de uitbaggering van de 
dorpsvaart in 1851.  

52 1851 Staat van ontvangsten van de administrateur P.R. VAN DEN BRUG, 
armvoogdij Earnewâld. 

53 1857 – 1870 Stukken inhoudende rekeningen, uitbaggeringen van diverse wateren. 
54 1861, 6 november Circulaire van de Commissaris van de Koning, VAN PANHUIJS, welke 

opgaven de voordrachten tot aanstelling voor rijksveldwachter/ 
gemeentelijke politiebeambten moet bevatten.  

55 1862, 29 augustus Staat van veranderingen m.b.t. het onderwijzend personeel in 
Tytsjerksteradiel. 

56 1866 Bestek en voorwaarden voor het verven van het gemeentehuis. 
N.B. met verklaring van aanneming voor het verven van een gedeelte voor 
f 52, 00 door F.P. LUSTHOFF. 

57 1867, 21 oktober Herinnering aan de circulaire van de Commissaris van de Koning, VAN 
PANHUIJS, van 6 november 1861, waarin is voorgeschreven welke 
opgaven voor de voordrachten tot aanstelling van een rijksveldwachter 
moet bevatten. 

58 1876  Stukken over de kosten van vervoer, met paard en rijtuig, van gevangene 
Jan KAMPEN naar de gevangenis. 
N.B. met verklaringen van veldwachter S.J. BOSMA en huisarts S. 
HANNEMA. 

59 1878 – 1882 Stukken over de kosten van vervoer, medische onderzoek enz. van 
gevangenen en hun slachtoffers. 

60 1881, 1 september Verzoekschrift om de vacature die is ontstaan na het overlijden van 
Jacobus Martinus NOORDENBOS in het armbestuur te Wyns aan te 
vullen. 
N.B. voor gedragen worden Auke Foppes KOOISTRA en Pieter Z. BOS. 

61 1881, 13 september Verzoekschrift van het onderwijzersgezelschap om de vergoeding voor de 
brandstof voor verlichting en verwarming te verhogen, nadat er 
handwerkscholen zijn gekomen voor meisjes. 
N.B. afgewezen. 

62 1881, 25 oktober Verzoek om een nieuwe kachel voor de bewaarschool te Sumarreheide 
door P. KALT. 

63 1882 Bijlage F behorende bij de staat, bedoeld bij art. 3A van de instructie van 
de gemeente architect op 15 november 1886, inhoudende onderhoud van 
wateren die niet in beheer zijn bij het Rijk, provincie of waterschappen. 

64 1882 Staat van afgetreden leden armbesturen. 
65 1883, 12 september Briefkaart van L. HARTENHOFF aan de Burgemeester dat hij met de 

eerste trein in Hurdegaryp aankomt en meteen met zijn dienst zal 
beginnen.  

66 1883, 23 september Briefkaart van A. DUFARS over de vergoeding van huur van de woning 



van de hoofden van scholen met uitzondering van één, wat waarschijnlijk 
een vergissing is. 

67 1883, 26 oktober Briefkaart van de plaatsvervangende districtsveearts aan de Burgemeester 
van Tytsjerksteradiel, met de mededeling dat de koe van Andries Hendriks 
DE HAAN te Earnewâld geen besmettelijke ziekte heeft. 

68 1885, 28 november Bekendmaking over de regels aangaande het maken en onderhouden van 
ijsbanen in de gemeente Tytsjerksteradiel. 

69 1892, 9 augustus Brief aan de Burgemeester en Wethouders over het overlijden van W.A. 
LOOXMA IJPEIJ, van L.W. VAN KLEFFENS. 
N.B. daarin kennisgeving van een deel van het testament van LOOXMA 
IJPEIJ. 

70  Reglement van de politie. 
71  Verklaring van IJbele Teunis VAN DER MEER, landbouwer te Hurdegaryp, 

dat de bewoners van De Streek vrij voetpad over zijn land hebben naar de 
Groninger - Leeuwarder Straatweg. 

72  Verzoek aan de Grietman om een geboortebewijs t.b.v. een loteling voor 
de militie. 

73  Rekening van benodigdheden voor het bouwen van een schip en van 
pondematen voor verschillende mensen. 

74  Staat van rekeningen van het Gemaal van de tariefverhoging. 
N.B. door ontbreken van delen van deze staat is dit niet helemaal juist. 

75 1874, 1 januari Opgaaf van de veldwachters en politiebeambten in de gemeente 
Tytsjerksteradiel 

76  Reglement op de totstandkoming, het beheer en de instandhouding van de 
grote polder onder Gytsjerk en Oentsjerk. 

 
 
Rineke Sevinga 


